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Rövidítésjegyzék 

LTA - Linde A Típusú zeolit (Linde Type A zeolite) 

IZA - Nemzetközi Zeolit Szövetség (International Zeolite Association: IZA) 

SOD - szodalit 

SBU - másodlagos építőegység (secondary building units) 

XRD - röntgen-pordifrakció (X-ray powder diffraction) 

SEM - pásztázó elektronmikroszkóp (scanning electron microscope) 

SE – szekunder elektron képalkotás (secunder electron) 

EDX - energiadiszprezív röntgenspketroszkópia (energy-dispersive X-ray spectroscopy) 

DTA - differenciális termoanalízis 

DTG - differenciál termogravimetria 

TG - termogravimetria 

FTIR - fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia 

ATR - gyengített teljes reflexió (attenuated total reflection) 

SAED - szelektált területű elektrondiffrakció (selected area electron diffraction) 

MOR - mordenit 

DAC - dachiardit 

HEU - heulandit 

SIR - Szemi-Invariáns Rekonstrukció 

a, b, c: rácsállandók 

h: hkl Miller-index, reciprokrácsvektor 

hkl: reciprokrácspont 

fj: atomi szórástényező 

j: j-edik atom az elemi cellában 

Fh: szerkezeti tényező, struktúrfaktor 

ρ(r): elektron-, töltés-, tömegsűrűség függvény 

U: hőmozgástényező 

x, y, z: relatív koordináták a valós rácsban 
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Bevezetés 

A mai modern társadalom számára már alapvető fontosságú a környezettudatosság, a 

természetes eredetű anyagok használata. Ezek közé tartoznak az ásványok is, hiszen 

például az agyagásványok vagy a zeolitok használata szép lassan beszivárgott az 

emberek hétköznapjaiba. Manapság, ha a gyógyszertárban emésztésre ható szert kérünk 

szinte kizárólag valamilyen agyagásvány- vagy zeolittartalmú készítményt kapunk. Az 

autók korrodálódása miatt télen a jeges utakat már zeolitos darával szórják fel. A 

mezőgazdaságban a talajok termőképességét zeolitos anyagokkal javítják, így segítve a 

növények tápanyagfelvételét. Ezen példák csak töredékrészét teszik ki annak az óriási 

felvevőpiacnak, amely a zeolitokat alkalmazza. Az elmúlt évtizedekben az olaj- és 

vegyipar komoly átalakuláson ment keresztül a környezetszennyezés csökkentését 

segítő zeolit vagy zeolitszerű anyagok alkalmazásával és kutatásával. A bányászathoz 

vagy természeti katasztrófákhoz kapcsolható szennyező anyagok környezetbe kerülését 

célzó különféle kármentesítéseket szintén zeolitokkal végzik (Tschernich 1992, Masters 

és Maschmeyer 2011). 

A zeolitok ilyen nagymértékű felhasználhatósága látványos háromdimenziós hálózatos 

szerkezetüknek és a benne lévő jellegzetes csatornáknak, üregeknek köszönhető. Ennek 

a szerkezetnek a másolására, azaz a zeolitszintézisre is komoly kutatás és ipar épül. Az 

1940-es évektől kezdődően indult meg a zeolitok szintetikus előállítása. 1958-ra, közel 

minden, a kereskedelemben alkalmazott zeolitot tudtak már szintetizálni (Byrappa és 

Yoshimura 2001). Azonban egy ilyen komplex felépítésű kristályos anyag 

megismeréséhez és irányított felhasználásához, szintéziséhez elengedhetetlen a 

kristályszerkezet pontos ismerete. Adott folyamatok lejátszódását csak meghatározott 

struktúrájú zeolit képes biztosítani, tehát a szerkezet  a csatornák és üregek  

paraméterei befolyásolják az alkalmazhatóságot. A zeolitok szerkezetvizsgálata a 

hagyományos röntgen- és elektrondiffrakciós technikákon alapul. Ezen vizsgálatok 

fejlődése elengedhetetlen része a zeolitipar előretörésének. Mára a Nemzetközi Zeolit 

Szövetség (IZA) létrehozott egy, a szerkezeten alapuló adatbázist, melyben az azonos 

szerkezetű zeolitok egy 3 betűs kódot kapnak, a csoport elsőként leírt tagjának nevéből 

(IZA honlap). 

Doktori kutatómunkám célja a szintetikus és a geológiai folyamatokban képződött 

zeolitok kristályszerkezeti- és kémiai vizsgálata volt. Dolgozatom elején egy általános 
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áttekintő fejezetben részleteztem a zeolitok alapvető ismérveit, a zeolitkutatás fejlődését 

és a kapcsolódó zeolitgyártó ipar kiépülését. Ezt követően a zeolitszintézis folyamatát 

mutattam be egy kísérletsorozaton keresztül. Végül e szintézis eredményeképp kapott 

zeolit szerkezetét vizsgáltam röntgen-pordiffrakciós adatok és direkt módszerek 

felhasználásával. Munkám második részében kutatásaimat kiterjesztettem a geológiai 

folyamatok során képződött, Lengyendi-galya (Gyökeres-tető) területről származó, a 

Mátra andezites vulkanizmusához kapcsolódó hidrotermás rendszerben megjelenő 

zeolitokra. Ezen zeolitok közül a szálas megjelenésű mordenit szerkezetét röntgen-

pordiffrakciós és transzmissziós elektronmikroszkópos módszerekkel vizsgáltam. A 

diffrakciós felvételek eredménye alapján a szerkezetben lévő hibákat és azok 

következményét ismertetem. 
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1. Zeolitok általános jellemzése 

1.1 Mik is a zeolitok? 

A zeolitok  melyek kis mennyiségben főként vulkáni kőzetekben jelennek meg  már a 

18. század óta ismert ásványcsoport, ám csak az 1900-as évektől kezdődött meg 

intenzív tanulmányozásuk. A zeolit elnevezés Cronstedt svéd mineralógustól származik, 

a görög (zein) forrni és (lithos) mint kő szavakból. Azon szilikátokra használták, melyek 

hevítve vizet vesztenek és forrás látszatát keltik, illetve gyöngyöt képeznek. Az első, 

Cronstedt által leírt zeolit sztilbit volt. 

A 18-19. században az ásványok vizsgálata morfológiai, kémiai, fizikai és optikai 

tulajdonságok alapján történt. Azonban a zeolitok kémiai összetétele igen változékony, 

kristályszerkezetük pontos ismerete nélkülözhetetlen, ennek hiányában nevezéktanuk is 

sokáig vitatott volt. A különböző zeolit csoportok elkülönítése szerkezetük alapján, az 

1920-as évektől kezdődött, a röntgendiffrakcós vizsgálatok megjelenésével. 

Hey 1930-ban ismerte fel, hogy a zeolitok hidratált alumoszilikát hálózatok, melyek 

alkáli- és alkáli földfém kationokkal válnak elektrosztatikusan kiegyenlítetté. Hey leírta 

továbbá, hogy e vízmentes háromdimenziós hálózatban az O/(Si+Al) = 2, illetve a 

kicserélhető kationok és az alumínium aránya azaz (Ca+Mg+Ba+Na2+K2)/2Al=1. 

Végül hangsúlyozta, hogy ez a hálózatos szerkezet a víztartalom miatt különbözik a 

többi hasonló szerkezetű szilikáttól. Kémiai formulájuk általánosan az alábbi képlettel 

írható le: 

(Ca,Na2,K2,Ba,Sr,Mg,Cs2,Li2)a[Al2aSin-2aO2n]*xH2O 

Szögletes zárójelben a hálózatot alkotó atomok vannak, azon kívüliek a kicserélhető 

kationok és a víz molekulák. Szintetikus zeolitok esetében berillium-, vas-, gallium-, 

germánium-, foszfát-ion helyettesíthet az Al, Si pozíciókban (Tschernich 1992). 

1.2 A zeolitok szerkezete 

A zeolitokat ásványtanilag szilikátként, azon belül is tektoszilikátként írjuk le. A 

tektoszilikátoknak jellegzetes háromdimenziós, hálózatos (framework) szerkezetük van 

(1. ábra), melyben a szilikát és aluminát tetraéderek mindegyike másik négy tetraéderrel 

alkot csúcs-csúcs kapcsolatot. Ilyen hálózat jellemző a SiO2 polimorfokra is, ahol a 

szilíciumot 4 db oxigén koordinálja tetraéderesen, így nem alakul ki töltés hiány. A 

földpátoknál és a zeolitoknál alumíniumhelyettesítés történik a tetraéderekben a 

Loewenstein-szabály szerint, mely alapján nem lehet az Al tetraéderek közt közvetlen 
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kapcsolat (Armbruster és Gunter 2001). A Si és Al töltéskülönbsége miatt kompenzálni 

kell a töltéshiányt, ez földpátoknál  Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Ba

2+ 
kationok által történik ahol is a 

Na
+
 és Ca

2+
, illetve a K

+
 és Ba

2+
 közel egyező mérete által folytonos elegysort alkotnak 

(Smith és Brown 1988). Ezen töltéskompenzáló kationok a hálózat üregeiben 

helyezkednek el, melyek földpátok esetében nem kicserélhetőek. Ellenben a zeolitok 

hálózati üregeiből, csatornáiból a kationokat el tudjuk távolítani és bele is tudjuk 

helyezni, a szerkezet sérülése nélkül. A csatornában lévő kationok a hálózatba 

kapcsolódva a csatorna felöli oldalukon kitettek, ezáltal víz molekulák kötődését 

segítik. Ezen molekulák 400 ˚C alatt reverzibilisen eltávolíthatók.  

Pauling elektrosztatikus vegyérték szabálya alapján nem csak a képletre számolt töltés, 

de az ionok környezete is elektrosztatikusan kiegyensúlyozott kell legyen. Ezáltal a 

kompenzáló, hálózati  alkália és alkáli földfém  kationok (extraframework cation) 

elhelyezkedése, és a Si, Al elrendeződése közt kapcsolat van. Rendezetlen Si, Al 

eloszlással rendezetlen hálózati kationeloszlás jár (Armbruster és Gunter 2001). 

 

1. ábra A faujazit jellegzetes hálózatos szerkezete (IZA honlap). 

Ezt a felépítést egy ház szerkezetéhez hasonlíthatjuk. A falak, a padló és a mennyezet 

azonos a Si-Al központú tetraéderek hálózatával. A falakat sokféleképp lehet rendezni 

és így különféle folyosókat (csatornák) és szobákat (üregek) kapni. Nagy tér jellemzi a 

házat, melyben különféle méretű folyosók és szobák vannak. A bútorok (kicserélhető 

kationok) és emberek (vízmolekulák) bekerülnek, cserélődnek vagy kikerülnek a 
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házból, anélkül hogy a ház összeomlana. A bútorokat rendezetten vagy random is 

elrendezhetjük a kationokhoz hasonlóan (Tschernich 1992). 

A zeolitok  ezen szerkezetüknek és mobilis kationjaiknak köszönhetően  nem 

rendszerezhetőek a történeti alapú nevezéktan, azaz a hagyományos összetétel alapú 

elkülönítéssel. Emiatt a Nemzetközi Ásványtani Világszövetség Nevezéktani 

Biztossága a problémát feloldó irányelveket vezetett be. Ezek lényege, hogy az 

összetétel helyett szerkezeti alapra helyezték a rendszerezést, tehát az egyedi hálózatot 

alkotó zeolitok sorolandóak külön csoportba (Coombs et al. 1997). 

A zeolit definíció lényege, hogy ezen ásványok háromdimenziós hálózatos szerkezettel 

jellemezhetőek, mely [AlO4]
5-

 és [SiO4]
4-

 tetraéderek kapcsolódásából jön létre, de a 

[PO4]
3-

, és más tetraéderes-oxianion alapú zeolitok is ismertek. A hálózatban egymással 

összefüggő üregek és csatornák alakulnak ki, melyekben alkáli és alkáliföldfém 

kationok és vízmolekulák helyezkednek el. Ezeket a hálózat kötéseinek felszakítása 

nélkül lehet cserélni. A zeolitok a 250-400 ˚C közötti vízvesztést képesek 

szobahőmérsékleten visszaabszorbeálni, illetve ioncserére is alkalmasak. A zeolit 

szerkezetek molekulaszűrőként is alkalmazhatók, mivel  csatornaméretüktől függően  

az ionokat, molekulákat átengedik vagy visszatartják. Azon ásványok, melyek ilyen 

tulajdonsággal ugyan rendelkeznek, de a zeolitok definíciójának nem teljesen felelnek 

meg, zeolitszerű ásványoknak nevezzük. A zeolitok további jellegzetessége a nagy 

abszorpciós kapacitásuk és a radioaktív sugárzásokkal szembeni ellenállásuk 

(Tschernich 1992). 

1.3 A zeolitok felhasználása 

A fentebb részletezett tulajdonságaik miatt a zeolitok életünk számos területén 

előfordulnak. Az alábbiakban röviden pár jellegzetes területet említek meg. 

Építőanyagoknál például a zeolitok a könnyű tégla és a könnyű  savnak és lúgnak 

ellenálló  beton alkotói. Kemény vizeknél zeolitokkal a kalcium iont nátrium ionra, 

illetve oxóniumionra lehet cserélni. Olaj- és gáziparban a víz és széndioxid eltávolítását 

segítik, illetve a krakkolási, izomerizációs, hidrogenizációs és polimerizációs eljárások 

során is alkalmazzák. Ugyanakkor olaj szennyezések tisztításánál is fontos anyagok. A 

magas kéntartalmú szenek égetésekor a savvá átalakuló kéndioxidot is képesek 

eltávolítani. Hulladéklerakókban és szennyvizekből képződő metán, széndioxid, 

hidrogénszulfid gázok eltávolítására is használják a zeolitokat. Radioaktív szennyezők 

lerakóinál is alkalmazhatóak, mivel nukleális sugárzással szemben ellenállóak és nagy 
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az ioncsere szelektivitásuk. A radioaktív szennyvízből a cézium-, stroncium-, kálium-, 

rubídium-, kobalt-, kalcium-, króm-ion eltávolítására képesek. A csernobili nukleáris 

baleset során a lappföldi rénszarvasokban nagy mennyiségű cézium ion halmozódott fel, 

melyet táplálék kiegészítőként adagolt heulandittal tudtak abszorbeálni. A kohászati és 

bányászati tevékenységek kapcsolódó nehézfém szennyezését heulandittal és 

mordenittel tudják kezelni. A mezőgazdasági műtrágyázásból származó ammóniát 

szintén ezen zeolitok kötik meg, majd ha telítődnek, akkor műtrágyaként ismét 

használhatók. Növényvédő és rovarirtó szerek hordozóiként is alkalmazhatók, illetve a 

nitrogén és más nutriensek műtrágyából való lassú egyenletes távozását is segítik. 

Papírgyártásban a fényesebb papíroknál és itatóspapíroknál töltőanyagként 

használatosak a zeolitok (Tschernich 1992). 

1.4 A zeolitipar fejlődése 

Masters és Maschmeyer 2011 alapján részletezem a zeolitok ipari fejlődéstörténetét. A 

zeolitok szerkezeti komplexitásuk által egyedi reakciók lezajlását tudják biztosítani és 

mára a kutatások igen fontos részévé váltak. Azonban ehhez sok időnek, a felfedezésük 

után kb. 200 évnek is el kellett telnie. Sokáig csupán ásványritkaságként tekintettek a 

zeolitokra, melyek főként bazaltos üregekben jelennek meg, sosem nagy tisztaságú 

kitermelhető telepekben. Azonban az 1800-as évektől kezdve a vegyészek kezdtek 

felfigyelni a zeolitok egyedi képességeire: reverzibilis vízvesztés, ioncsere tulajdonság, 

abszorpciós képesség, molekulaszűrés. A kereskedelemben való megjelenésük  

1905-ben a „Permutit”-hoz köthető, mely egy vízlágyításra kifejlesztett szintetikus 

alumoszilikát. Ezután kezdődött meg a zeolitszintézis verseny és alkották meg a 

közismert Persilt is. Az első szintézis kísérletek salak alapanyaggal, kemencében, maró 

szóda hozzáadásával történtek. 

Ezen a vonalon kezdett el dolgozni a zeolitkutatás egyik legjelentősebb embere, Richard 

Maling Barrer is, aki elsőként alkalmazott zeolitokat szénhidrogének frakcionálására 

(Barrer 1949). Természetes kabazitot, gmélenitet, mordenitet és analcimet használt a 

kísérletei során. Azonban rájött, hogy ipari méretekben történő frakcionáláshoz e 

természetes zeolitok nem lesznek elegendőek. Célja a legjobb abszorpciós és szeprációs 

tulajdonságú kabazit és mordenit szintézise lett. Az általa előállított szintetikus zeolitok 

egyike a mordenit kis csatornájú változata, másika a kabazit molekulaszűrő 

tulajdonságával analóg, később ZK-5 néven ismertté vált zeolit volt. Utóbbi az első 

olyan szintetikus zeolit, melynek nem volt a földtani folymatatokban képződött párja. 
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Ez fontos momentuma volt a zeolitkutatásnak, mivel Barrer új szintetikus zeolitja által 

megnyíltak a lehetőségek az ipar számára megfelelő tulajdonságú, azaz megfelelő 

csatornaméretű zeolitok előállítására (Barrer 1948). 

A zeolitok vizsgálatának egy másik fontos lépcsője a röntgendiffrakció alapján történő 

szerkezetazonosítás volt. Az első röntgendiffrakciós vizsgálat 1929-ben valósult meg 

nozeán szodalit szerkezetének leírásakor, majd ezt követte az analcim szerkezetének 

megismerése (Jaeger 1929, Pauling 1930, Beattie 1954). 

A zeolitszintézis előretörésében a Union Carbid csapata kiemelkedő szerepet játszott. A 

levegő frakciónácionálásához kerestek új módszert és 1950-ben sikeresen szintetizálták 

az A és X zeolitokat, melyek ipari abszorbensként terjedtek el. Azonban ezek savak, víz 

vagy gőz hatására Al vesztésre hajlamosak voltak. Megállapították, hogy természetes 

zeolitok esetében a Loewenstein szabály szerint a Si és Al aránya legalább 1 kell 

legyen, így kifejlesztették az Y zeolitot, mely Si/Al aránya nagyobb mint 1. Így a Union 

Carbide tucatnyi új szintetikus zeolitot állított elő, például a Linde A Típusú zeolitot, 

mely szeparációs és tisztítási folyamatokhoz használt abszorbensként terjedt el. Ezt 

követően az iparban a zeolitok molekulaszűrő képességét kutatták és kifejlesztették 

például a CaA zeolitot, mely a C5/C6 alkán vegyületeket abszorbeálja.  

Az eddigi zeolit felhasználások a szerkezet üregein és azok szelektív szűrőképességén 

alapultak. Azonban a zeolitok felületét (surface area) kihasználva katalikus 

folyamatokra is alkalmazhatóak. A katalitikus aktivitás a felszíni Si-OH és Al-OH 

csoportok Brønstedt savassságával magyarázható. A hármas koordinációjú Al Lewis 

savként viszonyul a szomszédos Si atom hidroxil
 
csoportjához. A hidroxil csoport az 

alumínium és szilícium közt kötést hoz létre. A Brønsted féle savasság  proton 

donorként való viselkedés  függ az Al koncentrációjától és eloszlásától, míg a Lewis 

féle savasságot  elektron felvevő pozíciók  a kation csere és a rácshibák befolyásolják 

(Huang et al. 2008). 

http://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AF.%20M.%20Jaeger
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2. ábra A savas katalízis folyamatábrája. Első lépésben a nátrium iont ammónium ionra 

cserélik, majd hőkezelik. Így a rendszer Brønsted savként viselkedik. További hevítés 

hatására vízvesztés történik így a zeolit Lewis savként funkcionál (Henriques 2012). 

Az első ilyen szerkezet a H-X savas zeolit volt, azonban ez a zeolit hő hatására amorf 

lett. Ezért a Si gazdagabb (nSi/nAl ~2,5) H-Y zeolit szintézise került előtérbe, mely 

megőrzi kristályszerkezetét az ismételt katalitikus használatok során. E folyamatok 

kulcsfontosságúak a kőolaj finomításánál, a krakkolásos és izomerizációs eljárásoknál. 

Így az 1960-as évektől, egy teljesen új zeolit korszak kezdődött, mely az olajfinomítás 

iparágára épült. A Shell kifejlesztette az ún. Hysomer eljárást, mely során normál 

szénhidrogént reagáltattak hidrogén jelenlétében palládiummal impregnált savas 

mordenittel (Pt-H-mordenit), ezzel létrehozva az egyenes és elágazó izomerek 

egyensúlyi elegyét. Az Isosiv és Hysomer folyamatokat összevonva, teljes izomerizációt 

tudtak végrehajtani. A CaA zeolittal a normál alkánokat szeparálják (Isosiv eljárás), 

majd azokat a Pt-H-mordenittel hidroizomerizáltatják (Hysomer eljárás). Normál 

alkánok katalitikus krakkolását a faujasit szerkezetű 13X (NaX) zeoliton vizsgálták 

tovább. Felfedezték, hogy maga a katalízis a zeolit szerkezeti pórusaiban játszódik le 
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(intracrystalline catalysis), és a folyamatot meghatározó fő tényező a szerkezeti 

csatornák mérete (molecular-shape-selective catalysis). A szelektivitást meghatározza a 

reagens és a termék mérete. Ha a reagens nem fér be a szerkezetbe, akkor reagens 

szelektívnek, ha a termék túl nagy, akkor termék szelektívnek hívjuk. Kiemelendő, hogy 

a zeolitok heterogén katalízisben való elterjedése csökkentette az ipari szennyezést is, 

mivel a korábbi eljárás maradványai szennyezők voltak. 

Megemlítendő még a zeolitok kutatásához kapcsolódó nemzetközi szervezet, a 

Nemzetközi Zeolit Szövetség (International Zeolite Association: IZA), mely egy jól 

áttekinthető szerkezeti adatbázist hozott létre. 

1.5 Zeolitok rendszere 

Zeolitok osztályzására három rendszer alakult ki, melyeket Armbruster és Gunter 

(2001) munkája alapján részletezek. Legelterjedtebb a vegyészeti szempontú beosztás, 

mely alapja a hálózat topológiája, illetve a hálózat sűrűsége (framework density: FD). 

Ezen rendszert Meier et al. 1996-ban hozták létre. Az azonos szerkezetű zeolitok egy 3 

betűs kódot kapnak, mely a csoport elsőként leírt tagjának nevéből ered. Ezen 

osztályozás a szintetikus zeolitok esetében célszerű, illetve kationcsere és pórus-átmérő 

vizsgálatoknál használt. Továbbá e rendszerezést alkalmazza a Nemzetközi Zeolit 

Szövetség is (3. ábra). 

 

3. ábra A hálózat topológiája alapján történő rendszerezés, ahol egy 3 betűs kódot 

kapnak az azonos szerkezetű zeolitok (IZA honlap). 
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Egy másik csoportosítási szempont a hálózatot kialakító tetréderek elrendeződése, azaz 

a másodlagos építőegységek (secondary building units: SBU) egymáshoz való viszonya. 

Ez a morfológiával is összefügg, például ha egy tengely irányában történik kapcsolódás, 

akkor ezen irányban lesz megnyúlt az ásvány. Az SBU osztályozás részletei Breck 

1974-es munkájában megtalálhatók. 

A harmadik rendszerezés alapja a speciális építőegységek és a történeti információ 

(felfedezés, elnevezés), ezt főként geológusok használják. Ennek alapjait Gottardi és 

Galli 1985-ben írták le.  Az alábbi felsorolásban láthatók a speciális építőegységek, 

amelyekkel a következő zeolitcsoportok írhatók le: 

 Rostos zeolitok T5O10 – nátrolit csoport 

 Szimpla négyes gyűrűs – analcim csoport 

 Dupla négyes gyűrűs – paulingit-phillipsit csoport 

 Szimpla és dupla négyes gyűrűs – fajazit-kabazit csoport 

 T8016 – mordenit csoport 

 T10022 – heulandit csoport 

 Ismeretlen például parthéit 

1.6 Zeolitszintézis 

Az 1940-es évektől kezdődően indult meg a zeolitok szintetikus előállítása. A legelső 

módszer olyan hidrotermális szintézis volt, mely során reaktív alkáli-fém 

aluminoszilikát gélt 100 °C körül kristályosítottak, kis nyomáson. 1958-ra, közel 

minden, a kereskedelemben alkalmazott zeolitot tudtak már szintetizálni. A következő 

lépésben alkilammónium kationt alkalmaztak a szintézis során, így a Si/Al arányt 

növelni tudták, illetve a szerves molekulák használata is elterjedt. 1960-as években 

kezdődött az aluminofoszfát zeolitok szintézise, ilyenek például a 

silicoaluminophosphate (röviden SAPO) és a metal aluminophosphate (röviden 

MeAPO) zeolitok. Az alábbi ábrán láthatók a szintézis alap lépései. 

 

4. ábra Zeolitszintézis lépései. 
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A reagensek kiválasztásakor a szilika fajtáját és eredetét kell figyelembe venni, mivel 

például az alumínium tartalom vagy egyéb szennyezők befolyásolják a szintézis 

folyamatát. Ezután a reagensek összekeverése során figyelni kell a keverés idejére, 

hőmérsékletére és a keverék összetételére. Ha kész az „elővegyület” azt a megfelelő 

hőmérsékletre, nyomásra és mozgásra állítható autoklávba helyezzük. Az 5. ábrán 

látható egy, a zeolitok szintézisére alkalmas autokláv. A folyamat végén óvatosan 

szitálni, mosni és szárítni kell a mintát (Byrappa és Yoshimura 2001). 

 

5. ábra Zeolitok szintézisénél alkalmazott Parr autokláv (Parr Instrument Company) 

A szintézis 3 fő változója, a hőmérséklet, a pH és a reagens keverék kémiai összetétele. 

Azonban a terméket nem kimondottan e tényezők befolyásolják, hanem a nukleáció 

folyamatát alakító kinetikus változók, például a reagensek előkezelése, kémiai és fizikai 

tulajdonságaik. Két extrém mechanizmusú szintézisfolyamatot is leírtak: az oldatban 

történő transzportot és a szilárd fázisú transzformációt. Előbbinél az aluminát, szilikát, 

aluminoszilikát részek nukleáció helyére való diffúziója folyadék fázisban játszódik le, 

így szilárd fázisú hidrogél nem jön létre. Ez jellemző az Y, az S és P zeolitok 

szintézisekor. Utóbbi esetben, mint például ZSM-35 és ZSM-5 zeolitok előállításánál a 

szilárd fázisú hidrogél átszerveződéséből jön létre a zeolit szerkezet. Zeolitok 

szintézisénél sokszor alkalmaznak ún. templátokat, melyek befolyásolják a zeolit 

szerkezetét és összetételét (Si/Al arány). Ezek olyan szerves/szervetlen kationok melyek 

az üregekbe kerülve adott szerkezet kialakulását segítik elő. Befolyásolják a gélesedési 

és nukleációs folyamatokat, valamint csökkentik a rács kémiai potenciálját (Byrappa és 

Yoshimura 2001). 
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1.6 Földtani folyamatokban képződő zeolitok 

Zeolitok kialakulására vízben gazdag és alacsony hőmérsékletű környezet jellemző, 

általában kis nyomáson, mivel a szerkezetük nagy nyomáson összeomlik. A képződési 

hőmérsékletük alapján létrejöhetnek kis (4 és 40 ˚C közötti) és nagy (40 és 200 ˚C 

közötti) hőmérsékletű folyamatokban is. Az kis hőmérsékletű kiindulási anyag lehet 

vulkáni hamu, vagy a felszínen elterülő piroklaszt anyag, melynek zeolitosodása 

édesvízi tóban, sekélytengeri területen, sós tavakban és mélytengeri üledékekben 

történik. Nagy hőmérsékletű zeolit képződést jellemzően meleg forrásoknál, az 

óceánokban a fekete füstölőknél, hidrotermális oldatokkal átjárt területeken és 

betemetődési metamorfózis termékeként találunk. A feláramló és meteorikus vizek 

növekvő pH mellett átalakítják a felszínen lévő vulkáni hamut és piroklaszt anyagot, 

mivel a pH-t növelve a vulkáni üveget oldani képesek. Egy zeolit hálózat szerkezetét 

főként a Si/Al arány és a képződésekor uralkodó pH határozza meg, a kicserélhető 

ionok szerepe kisebb. Hidrotermális folyamatok során a kőzetüvegből és a korábban 

képződött ásványokból alakulnak ki zeolitok. A hálózat kialakulása során a kicserélhető 

kationok mennyisége változik, így a kristály zónássá válik.  A zeolitok kristályosodása a 

Si aktivitása által befolyásolt folyamat. A kezdeti nagy Si tartalom a visszamaradó 

oldatban egyre csökken, hacsak nem kap utánpótlást a kristályosodás során. A 

gócképződés és növekedés sebességét az oldat Al tartalma is erőteljesen befolyásolja. 

Például, a nagyobb Si/Al tartalmú zeolit hálózat egy kisebb Si/Al tartalmú hálózat után 

növekszik, mivel lassabb a növekedés sebessége, vagy a kristályosodáshoz túltelítettség 

szükséges. A karbonát tartalom katalizálja a Si kőzetekből való oldódását és növeli a 

növekedés sebességét. A kalcit és sziderit sok esetben megelőzi a zeolit kristályosodását 

(Tschernich 1992). 

1.6.1 Hidrotermális átalakulás és a zeolitképződés 

Hidrotermás átalakulási zónák magmás testekhez kapcsolódó forró vizes oldatok által 

jönnek létre. Az átalakulás során új ásványok kristályosodnak vagy korábbiak alakulnak 

át. Számos tényező játszik szerepet a zeolitosodás során úgymint az oldat összetétele 

(főként alkáli), a hőmérséklet, a kőzet permeabilitása, a kiindulás anyag összetétele és 

stabilitása. Kiterjedt zeolitos zónák jellemzőek meleg forrásoknál és geotermálisan aktív 

területeken, mint például a Yellowstone Nemzeti Park, Wairakei, Reykjavik, Pauzhetsk, 

Lardello, Takenoyu. Nagy érctelepekhez kapcsolódó zeolitos zónák is ismertek, például 
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az észak Japánban található Kuroko telep (Utada 2001). Az alábbi ábrán látható az 

epitermális, azaz sekély (1-2 km mélységű) hidrotermás rendszer felépítése.  

 

6. ábra A geotermális mezők és a vulkáni hidrotermás rendszerek kialakulása 

(Hedenquist et al. 2000, Fekete 2012). 

Zeolitokat, a hidrotermás rendszerek kategorizálása során, Utada 1980-as munkájában 

írt le, a Japán kréta és neogén formációkból. Alább látható, hogy zeolitok tipikusan 

alkáli környezetben, nagy pH-n jellemzőek. 

 

7. ábra Hidrotermás átalakulási zónák (Utada 1980). 

Ca-zeolitok számos geológiai környezetben megjelennek, például vulkáni íveknél 

vetőzónához kapcsolódva a kaldera-típusú zeolitosodást felülbélyegzi (Sanzugawa 
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kaldera), de bazalatos óceánközépi hátságoknál és forró pontoknál (Izland, 

Yellowsotne) is megtalálhatóak. Na-zeolitok főképp szilícium gazdag kőzetekben 

jelennek meg, legtipikusabb példája a közép-miocén Kuroko típusú telep. 

A vulkáni ívekhez és orogén övekhez kapcsolódóan ún. zeolitprovinciák alakultak ki, 

melyek közül a Csendes-óceáni szigetívek és az Alp-Himalája öv a legjelentősebbek. 

Megemlítendő még a Kordillera régió, vagy az óceáni hátságok terültén Izland, a 

Reunion sziget, illetve a kelet-afrikai riftesedési zóna. 

 

8. ábra Hidrotermás zeolitprovinciák eloszlása (Utada 2001). 
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1.7 Hazai zeolit-előfordulások - Mátra 

A magyarországi zeolit-előfordulások szempontjából az egyik legismertebb terület a 

Balaton-felvidék, ahol igen sokfajta zeolitot írtak le (Kónya 2009). Ezen területeken 

jellemzően bazaltüregekben jelennek meg a zeolitkristályok.  Az ország északi 

területein is találhatók jelentős telepek, például Tokaji hegység savanyú 

piroklasztikumjainak átalakulásából származó zeolitok. Az egyik ismert, azonban 

kevéssé kutatott északi zeolit előfordulás a Mátra területe, ahol az andezit hidrotermás 

átalakulásához kapcsolhatók. 

A Mátra jellemző zeolit-előfordulásai (Szakáll 1989, Vass 1998):  

 Sebestyén-vár nevű kiemelkedésnél a Középső andezit réseiben, 

kvarckristályokon, színtelen, üvegfényű romboéderes kabazitkristályok 

találhatók. 

 Gyökeres-tető néven elhíresült gyűjtőhelyen mordenit-, kabazit-, heulandit- és 

sztilbit/stelleritkristályokat írtak le. 

 Mátraszentimre nyugati részén található Teréz-hegy kőfejtés fedőandezitjében, 

sárgásbarna színű romboéderes kabazitkristályok ismertek. 

 Sas-kő területén a fedőandezitben sugaras halmazokat alkotó stellerit jellemző. 

 Mraznica-tetőnél Középső andezitben, romboéderes kabazit és sugaras 

halmazokat alkotó stellerit jelenik meg. 

 Rókalyuk-tető középső andezit repedéseiben, kabazit romboéderek, és 

érkitöltésként sztilbit vált ki. 

 Domoszló, Cserepes-tető útbevágásnál, az andezit repedéseiben, 1-3 mm 

nagyságú, fehér és sárga színű, táblás stelleritkristályok találhatók. Jellemzően 

legyezőszerű megjelenésűek és hasadási lapjain gyöngyházfényűek. 

 Kisnána, Hátsó-Tarnóca-patak völgyének andezit kőfejtőjében, üregkitöltő 

ásványaként klinoptilolit jellemző, mely montmorillonittal táblás formában, 

illetve szideriten zömök oszlopos kristályként fejlődött ki. Jellemző a koporsó 

alakú, illetve mozaikos krisztallit szerkezet (Jánossy et al 1987).  

 Mátraderecske, Kanázs-vár melletti kőfejtő üde andezitjében, a kalcedonos erek 

mentén, illetve önálló erekként, hasadási lapjain gyöngyházfényű, 

hematitzárványok által halványrózsaszín, jellemzően legyezős csoportban 

megjelenő heulanditkristályok találhatók.  
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 Mátraalmás, Szántáshegy feltárás andezitében harmotomkristályokat írtak le, 

ezen zeolit első hiteles hazai előfordulásaként. Pszeudotetragonális, víztiszta,  

1-3 mm-es oszlopos kristályokban jelenik meg, ez az andezitekben ritka zeolit. 

 Gyöngyöstarjánnál mélyített fúrásból származó andezit üregében, 2 cm-es, 

halványrózsaszín kabazitkristályok jellemzőek, fakolit megjelenéssel. 

 A parádsasvári Vadak-ormán andezitekben kabazit mellett rostos zeolitot írtak 

le, melyet nátrolitnak feltételeztek. Későbbi kutatások során újravizsgálták ezen 

zeolitokat, és a rostos zeolitot mordenitnek a korábban kabazitként leírtat pedig 

heulanditnak határozták meg. A heulandit 2 fajta megjelenése a vékony tábla és 

izometrikus forma. 

A Mátra neogén egységének hidrotermás rendszere:  

A Keleti-Mátra területén a miocén mészalkáli vulkanizmus során több egymást követő 

erupció történt, mely során riolit és andezit rétegek rakódtak le. Elsőként az Alsó Riolit 

tufa majd Alsó Andezit sorozat, melyre a Középső Riodácit tufa települt. Ezeket 

követően rakódott le a Középső Andezit sorozat majd utána a Felső Andezit Lávafolyás 

rétege. A Mátra több részén is megtalálható a bádeni vulkanikus tevékenységhez 

kapcsolódó alacsony szulfidizációs fokú epitermális rendszer, mely jellemzője az 

anomális K eloszlás. Ilyen zónák a Középső Andezit sorozatban a Gyöngyösoroszi-

Mátraszentimre érctelep és a Parádsasvár-Gyöngyössolymos átalakulási zóna. 

Gyöngyösoroszi-Mátraszentimre esetében a korai fázisban laumontit, kabazit és 

thomsonit zeolitásványokok is megjelennek. Jellemző még az agyagásványos (illit-

montmorillonit-kaolinit), aduláros-szericites és propilites (klorit-epidot-albit-kalcit-pirit-

karbonátok) átalakulás is. A kapcsolódó ércesedés főként szulfid ásványok úgymint 

pirit, markazit, szfalerit, wurtzit, galenit, kalkopirit (Pb-Zn bányászat), de termésarany 

is előfordul zárványként. Parádsasvár-Gyöngyössolymos zónában szintén propilites 

(klorit-epidot-albit-kalcit-pirit) agyagásványos (kaolinit-illit-montmorillonit) és adulár-

illit átalakulás mely K gazdagodást okoz. Ércesedés szempontjából jellemzőek az Au-

Bi-Te és Cu illetve Zn-Pb gazdag zónák (Gatter al. 1999). 
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2. Szodalit-rokon zeolitok ioncsere tulajdonságainak vizsgálata 

2.1 Szodalit-rokon – LTA zeolit – szerkezete 

Hatos szilikát gyűrűk rendeződése alapján megkülönböztetik az ún. ABC-6 családot. 

Ennek alapegysége a szodalit-kalitka, mely ABC(A)… rétegződéssel alkotja a 

szodalitot. Az LTA struktúrájának alapegysége is ez a szodalit váz, mely alább látható.  

 

9. ábra Szodalit-kalitka, a karikák a tetraéderes koordinátájú atomokat jelölik (IZA) 

Szodalit típusú anyagok általánosan a │M8X2│[T12O24]-SOD képlettel írhatók le, ahol 

az M és X a kationokat és az anionokat jelölik, a T pedig a tetraéderesen koordinált 

kationokat, melyek a hálózat tagjai (Depmeier 2005).  

Ha ezen szodalit kalitkákból nyolcat veszünk, és azokat összekapcsoljuk négyes 

gyűrűinél, akkor egy másik, nagyobb üreg is létrejön. A szodalit kalitkát β kalitkának, 

ez utóbbit α kalitkának, a négyes gyűrűket pedig D4R egységnek hívja a szakirodalom. 

 

10. ábra A bal oldali ábrán látható az α-kalitka  kialakulása és a-tengely felöli képe 

(IZA). A jobb oldali ábrán az elemi cellát (sárga keret) többszöröztem. A zöld gömbök a 

Na
+
 ionokat, a pirosak a tetraéderes koordinációjú kation pozíciókat jelölik (Ikeda et al. 

1998). 
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A hatos gyűrűk szimmetriája hexagonális és ditrigonális közt változik (11-12. ábra). 

Ennek mértékét a gyűrű közepén lévő kation elektrosztatikus ereje határozza meg, azaz 

a nagyobb erejű ion összébb húzza a szerkezetet és így a rácsállandót is csökkenti. 

 

11. ábra A hatos gyűrűk hexagonális (bal) és ditrigonális (jobb) megjelenése. 

 

 12. ábra Az LTA zeolit szerkezete [111] felöli nézetben a hexagonális gyűrű 

ditrigonálissá válását lehet látni (Ikeda et al. 1998). 

2.2 LTA szintetizálása 

A Union Carbide Linde Air Products részlege az 1950-es években új abszorbciós 

technikákat keresve szintetizálta az első A és X zeolitot. Azonban ezek szerkezete a 

savak hatására módosul. Az Si:Al arány növelésével (5-nél nagyobb legyen) tucatnyi 

zeolitot szintetizáltak. Ezek közé tartozik a Linde A Típusú zeolit, mely az 1950-es évek 

óta ismert szintetikus zeolit típus, főként ipari abszorbensként alkalmazzák szeparációs 

és tisztítási folyamatoknál, például argontisztításnál, az oxigén eltávolítására. (Reed és 

Breck 1956, Milton 1959, Breck et al 1956, Masters és Maschmeyer 2011) 
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A zeolitok szintézisénél (1.6 fejezet) már említett hidrotermás eljárásnak két módja 

használt az LTA szintézisre, a hagyományos hidrotermális és a lúgos kezeléssel 

kapcsolt hidrotermális reakció. Kaolinit lúgos körülmények között oldódik, majd 

átalakul LTA zeolittá. Az LTA a szodalittal együtt átmeneti fázisként jelenik meg, a 

végső termék a kankrinit. A lúgos kezelés előtt a kaolinitet 450-600˚C-ra hevítve 

metakaolinitté alakították, melyet Si, Al forrásként használtak. A anyag termális 

kezelése fontos, mivel ez által csökken az aktiválási hőmérséklet és gyorsabb lesz a 

reakció. A kialakult LTA zeolit Na12(Al12Si12O48)27H2O képlettel írható le, a szerkezet 

α- és β-kalitkájában helyezkedhetnek el a különböző cserélhető kationok és 

vízmolekulák. A kankrinit - Na8Al6Si6O24(CO3,SO4)2 - hatos gyűrűk AABB… 

hexagonális rétegződésével jön létre (Ríos et al. 2008). 

 

13. ábra Kankrinit (bal felső), szodalit (jobb felső) és zeolit LTA (alsó) szerkezete (Ríos 

et al. 2008) 

Az első lépésben kaolinit bomlásából Si és Al szabadul fel, ezek polimerizációjával egy 

prekurzor alakul ki, melyben a Si és Al tetraéderek random kapcsolódnak. Ezt követi a 

gócképződés, mely során előbb kisebb kristályok alakulnak ki, majd ezek feloldódnak, 

illetve a fel nem oldódottak tovább növekednek. A hidrogél összetételét és szerkezetét a 
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polimerizált egységek mérete és szerkezete határozza meg. A NaOH-os kezelés során a 

nátrium stabilizálja a rácshálózat alegységeit és reaktívabbá teszi az anyagot a 

hidrotermális átalakulás során (Ríos et al. 2008). 

2.3 Az LTA szintetizálás folyamata 

2.3.1 Az LTA szintézis kiindulási anyaga 

A zeolit-előállításához Sedlec területéről származó kaolint használtam. 

Makroszkóposan fehér, könnyen széteső, finom szemcsékből áll. Mikroszkóposan 2-3 

µm-es, szabálytalan alakú szemcsék láthatók, melyek nagy halmazokat alkotnak. 

Röntgen-pordiffrakció alapján kaolinit a fő fázis, mellette kvarc és muszkovit jelenik 

még meg. 

2.3.2 LTA zeolit szintetizálása kaolinitből 

Első lépésben a kaolinitet előkezeltem, azaz metakaolinitté alakítottam. Ez az átalakulás 

560 ˚C-on megy végbe. A minta hevítéséhez kemencét használtam, melyet 720 °C-ra 

melegítettem. A nagy hőmérsékletre tekintettel porcelántálba helyeztem a mintát és 

ezen a hőfokon tartottam 1 órán át. A hevítéshez az ELTE 9020178 sz. kemencéjét 

használtam. Ezt követően röntgen-pordiffrakcióval vizsgáltam meg, hogy ténylegesen 

átalakult-e metakaolinitté a minta; a metakaolinit röntgenamorf. Miután 

megbizonyosodtam, hogy sikeres volt a hevítés, a következő lépésben lúgos kezelést 

hajtottam végre. 3 mol/l, illetve 1,5 mol/l NaOH oldattal kezeltem a metakaolinitet, 

majd műanyag tárolóba zárva 80 °C-os szárítóban tartottam a mintát 1, illetve 2 napig. 

Ez lényegében egy autokláv rendszer. Ezután 12-es pH-ról semlegesig mostam és  

105 °C-on szárítottam 1 órán át. Mivel így nem távozott a szerkezetből az összes víz, 

ezek a mintáim hidratáltak. A dehidratációhoz a mintákat 400 °C-on tartottam 1 órán át.  

A kristályosításhoz az ELTE 466220-0005 sz. szárítóját alkalmaztam. Ez a folyamat a 

szintetizálás legfontosabb lépése, hiszen ekkor képződik zeolit a metakaolinitből. A 

röntgen-pordiffrakciós felvételen ezután már csak az LTA zeolit csúcsai jelennek meg. 

  Kezelés ideje NaOH konc. Minta/Lúg 

1. 24 h 3 mol/l 3g/17ml 

2. 48 h 3 mol/l 3g/16ml 

3. 24 h 1,5 mol/l 3g/30ml 

1. táblázat LTA zeolit szintéziséhez alkalmazott kezelési idő és arányok. 
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Makroszkóposan látható változás a minta színének barnássá válása volt. 

Mikroszkóposan megfigyelhetőek voltak a létrejött zeolitkockák, melyek az 1 napos 

kezelés esetében 8 µm körüliek, míg a 2 naposnál csak 6 µm körüliek.  

2.3.3 Cézium ionnal való feltöltés 

Az 1 napig 3 mol/l koncentrációjú NaOH oldattal kezelt mintát híg sósavval mostam át, 

így a Na
+ 

ion eltávozott a mintából. A sósavas oldat pH növekedése követhető volt. 

Ezután az oxónium ionokat Cs
+ 

ionra cseréltem. Ehhez 0,124 mol CsCl-ot használtam, 

melyet a 2,86 g mintához adva 1 napig mágneses keverővel, szoba hőmérsékleten 

folyamatosan kevertettem, majd desztillált vízzel átmostam és kiszárítottam. A CsCl 

oldat töménységét és az oldat mennyiségét a Na-telített minta tömege alapján 

határoztam meg. 

2.4 A szintetizált LTA kristályok vizsgálata 

2.4.1. Az XRD vizsgálat eredményei 

A mintáimban megjelenő ásványfázisok meghatározásához röntgen-pordiffrakciót 

alkalmaztam, melyhez Siemens D-5000 Bragg-Brentano geometriájú röntgen-

pordiffraktormétert használtam. A diffraktométer másodlagos grafit monokromátorral 

és szcintillációs detektorral felszerelt. A felvételek 2Θ üzemmódban készültek CuKα 

sugárzással, 0,05 ̊ lépésköz mellett 2 másodperces számlálási idővel, a „hosszú” 

felvételeknél ezek az adatok: 0,02  ̊ lépésköz és 4 másodperc, 2°-150°. A kristályos 

komponensek azonosításához az International Centre for Diffraction Data 2004-es 

kiadását használtam. 

Az alábbi ábrán látható a kísérletsorozat és a lépesekről készült röntgenfelvételek. A 

kaolinról készült diffraktogramon a kaolinit csúcsai jelentek meg legintenzívebben, de 

kvarcot (sárga vonal) és muszkovitot (fekete vonal) is azonosítottam a mintában. A 

kaolin 720 °C-os hevítése után már csak a muszkovit és kvarc csúcsok láthatóak.  
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14. ábra LTA zeolit szintézise, röntgen-pordiffrakciós felvételeken bemutatva. Sárga 

vonal a kvarc, fekete vonal a muszkovit reflexióit jelzi. 

Az ábra alsó részén látható a szintetizált LTA zeolit, mely mellett a kvarc (sárga vonal) 

és muszkovit (fekete vonal) is megjelent a mintában. A felvételeken az átlapolódások 

miatt egy csúcshoz több hkl is rendelhető, ezek közt az intenzitást arányosan, a 

multiplicitás szerint osztottam fel a későbbi számolások során. Látható, hogy a Na és 

savazott LTA zeolit mintákhoz képest a Cs
+
 ionnal töltött zeolit felvételén a csúcsok 

intenzitása változott (12, 8, 7 és 4 Å). A d-értékeket és a hozzájuk tartozó indexeket 

intenzitással a mellékletben található táblázatokban foglaltam össze.  
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2.4.2 SEM vizsgálat eredményei 

A kristályok megjelenését pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam az ELTE 

Kőzettan-Geokémiai Tanszékén, kémiai összetételéről EDAX energia-diszperzív 

röntgenspektrométerrel felszerelt, AMRAY 1830 I/T6 elektronmikroszkóppal szereztem 

információt 20 kV-os gyorsító feszültség alkalmazásával. 

Az LTA szintézis kiindulási anyaga 

A kaolinról készült pásztázó elektronmikroszkópos szekunder elektron (SEM-SE) 

képeken sok kis kaolinit lemezből összeálló, 50 µm-es aggregátumokat lehet látni.  A 

15. ábrán lamelláris szerkezet is megfigyelhető, mely a kaolinit egyik jellemző 

megjelenése. Az EDX mérések alapján a minta fő alkotója kaolinit, de kvarc és 

muszkovit is megtalálható a mintában. 

 

15. ábra A kiindulási anyag SE képe. Jól láthatók az összetapadt kaolinit lemezkék. 
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1 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt minta 

A felvételeken 8-11 µm élhosszúságú hexaéderek figyelhetők meg, melyek egymással 

összetapadva, halmazokban jelennek meg. A kristálynövekedés során képződött ikrek 

igen gyakoriak (16. ábra). A kocka alakú megjelenés mellett gömbszerű formákat is 

láthatunk 1 µm átmérővel, ezek jóval ritkábban észlelhetőek a mintában. Kocka 

habitusú kristályokon rombdodekaéder formát is megfigyelhetünk. Az EDX mérések 

mindkét megjelenésre az LTA zeolit összetételét mutatják. Ezen kívül még muszkovit 

lemez is található, melyre ránőttek a zeolitkockák. 

 

16. ábra Az 1 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt minta SE képe. Bal oldalon 100 µm 

élhosszúságú LTA halmaz, jobb oldalon 4 db LTA kocka összenövése figyelhető meg. 

2 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt minta  

A 24 órás kezelés során képződött mintához képest különbségként észlelhető, hogy csak 

5-8 µm élhosszúságúak a kockák, valamint gyakoribbak az 1-2 µm-es a gömbök.  

 

17. ábra A 2 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt minta SE képe. Bal oldalon 4-5 µm 

élhosszúságú kockák, jobb oldalon 2 µm-es LTA gömbök láthatók. 

  



25 

 

1 napig 1,5 mol/l NaOH oldattal kezelt minta 

Jellemzőek a 13-14 µm átmérőjű hexaéderek és 2 µm-es gömbök, melyek szintén LTA-

k. Ezen túlmenően muszkovit lemezek és kvarc is megtalálható a mintában. 

 

18. ábra 1 napig 1,5 mol/l NaOH oldattal kezelt minta SE képe. Látható az LTA 

rombdodekaéderes megjelenése és azok összenőtt halmaza, illetve a jobb oldali képen 

az átalakult muszkovit lemezmaradványai is megfigyelhetőek még. 

A kísérlet során alklamazott három kezeli módszer közül az 1 napig 1,5 mol/l NaOH 

oldattal kezelt minta esetében nőttek a legnagyobb kristályok (lásd az alábbi 

táblázatban). 

 
Kezelés Kristály élhossz 

1. 24 h, 3 mol/l 8-11µm 

2. 48 h, 3 mol/l 5-8 µm 

3. 24 h, 1.5 mol/l 13-14 µm 

2. táblázat A különböző kezelési módokkal kristályosított LTA zeolitok élhosszai. 

  



26 

 

2.4.3 Termikus elemzési eredményei 

Az ELTE Ásványtani Tanszékén található Derivatográf C készülékkel, 10 ˚C/perc 

felfűtéssel készült mérés az 1 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt majd sósavval 

átmosott mintáról. A zeolitot platina tégelybe helyeztük, referencia anyagként korundot 

használtunk. A mérés eredménye az alábbi ábrán látható. 

 

19. ábra Az 1 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt majd sósavval átmosott mintáról 

készült termikus elemzés eredménye. Pirossal jelölve a DTA, kékkel a DTG és fekete a 

TG görbe. 

A mintából 12,3 tömegszázaléknyi víz távozott az 500 ˚C-ra való hevítés során. A 

görbéken látható, hogy a vízvesztés folyamatos, a DTG görbe minimuma 154 ˚C-nál 

van, kb. 250 ˚C után lesz közel egyenes. 
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2.4.4 IR mérések eredményei 

Az MTA Földtani és Geokémai Intézet FTIR Bruker Vertex 70 műszerével végeztünk 

méréseket ATR feltéttel, a szintetizált, a sósavval átmosott és az ioncserélt LTA zeolit 

mintákon. A felvételek 400-4000 cm
-1

 tartományban, 4 cm
-1

 felbontással készültek. A 

zeolitok vízvesztését is vizsgáltuk, így a hidratált zeolit mérése után 500 ˚C-on 

kihevítettük a mintákat. 

 

20. ábra Az LTA zeolit szintézise során alkalmazott három kezelési módszer termékének 

IR spektruma. 

Az LTA szintézis három kezelési módszeréről készült IR spketrumok alapján 

csúcskiszélesedés figyelhető meg 844 cm
-1 

hullámszámnál, mely az 1 napig 1,5 mol/l 

NaOH oldattal kezelt minta esetében nagyobb mértékű. E mintára jellemző még, hogy 

az abszorbancia mértéke a 798 cm
-1

 hullámszámú csúcsnál nagyobb, míg a 967 cm
-1

 

hullámszámú csúcsnál kisebb mértékű volt a többi kezeléshez viszonyítva.  
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Rezgés típusa 
Hullámszám 

(cm-1) 

Abszorbancia 

1 napig 1,5M NaOH 1 napig 3M NaOH 2 napig 3M NaOH 

TO4 tetraéder T-O 
kötés szimmetrikus 

hajlítási rezgése 
461 1,0000 0,9788 0,9869 

D4R másodlagos 
építőegység 

545 0,8735 0,8824 0,9476 

TO4 tetraéder T-O 
kötés szimmetrikus 

nyújtási rezgése 
666 0,3082 0,3154 0,3017 

Si-O nyújtási rezgés 798 0,2037 0,1773 0,1640 

Si-O-(H) kötés 
nyújtási rezgés 

844 0,2382 0,1983 0,1792 

belső tetréder 
aszimmetrikus 

nyújtási rézgése 
967 0,8938 1,0030 1,0020 

OH-hajlítási rezgés 1644 0,0647 0,0664 0,0662 

OH-nyújtási rezgés 2930-3654 0,0724 0,0808 0,0770 

3. táblázat Az LTA szintézis három kezelési módszeréről készült IR spketrumok 

abszorbancia értékei. 

Az alább látható ábrákon a Na
+
 ionos a savazott majd Cs

+
 ionnal feltöltött 1 napig 3 

mol/l NaOH oldattal kezelt minta IR spektrumait láthatjuk.  

 

21/a. ábra Az 1 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt mintán végrehajtott ioncseréről 

készült IR spektrumok. 
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21/b. ábra Az 1 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt mintán végrehajtott ioncseréről 

készült IR spektrumok (1. a teljes felvétel, 2. kinagyított rész). 

Rezgés típusa 

1 napos 3M NaOH 
 Na-LTA 

1 napos 3M NaOH 
 savazott-LTA 

1 napos 3M NaOH  
Cs-LTA 

hullmánszám 
(cm-1) 

abszorbancia 
hullmánszám 

(cm-1) 
abszorbancia 

hullmánszám 
(cm-1) 

abszorbancia 

TO4 tetraéder T-O 
kötés szimmetrikus 

hajlítási rezgése 
461 0,9788 458 1,0010 458 1,0010 

D4R másodlagos 
építőegység 

545 0,8824 545 0,9163 548 0,8976 

TO4 tetraéder T-O 
kötés szimmetrikus 

nyújtási rezgése 
666 0,3154 668 0,3665 669 0,3545 

Si-O nyújtási rezgés 798 0,1773 798 0,2404 798 0,2088 

Si-O-(H) kötés 
nyújtási rezgés 

844 0,1983 844 0,2858 844 0,2079 

belső tetréder 
aszimmetrikus 

nyújtási rézgése 
967 1,0030 970 0,9401 981 0,9341 

OH-hajlítási rezgés 1644 0,0664 1645 0,0581 1645 0,0335 

OH-nyújtási rezgés 2930-3654 0,0808 3654-2930 0,0728 3654-2930 0,0363 

4. táblázat Az 1 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt mintán végrehajtott ioncsere előtt és 

után kapott IR rezgési pozíciók. 
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A Cs-LTA zeolit minta esetében a 2930-3667 cm
-1

, 1644 cm
-1

 hullámszámoknál a 

savazott- és Na-LTA értékeihez képest kisebb abszorbancia volt mérhető. 970 cm
-1

 

hullámszámnál a Na-LTA abszorbanciája nagyobb, mint a savazott- és Cs-LTA 

mintáknak. A 844 cm
-1 

hullámszámnál csúcskiszélesedés látható, mely a sósavval kezelt 

LTA esetében nagyobb mértékű. 666 és 458 cm
-1 

hullámszámoknál a Na-LTA 

abszorbanciája kisebb mértékű, mint a savazott- és Cs-LTA zeolitoké. A csúcsok 

pozíciójában is látható különbség a 967-981, 666-669, 545-548, 458-461 cm
-1

 

hullámszám tartományokban (4. táblázat) 

A következő ábrán a savval kezelt LTA minta hidratált és dehidratált IR spektruma 

látható. 

 

22. ábra FTIR mérési eredmény a savazott LTA mintáról hevítés előtt (kék) és után 

(piros). 
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Rezgés típusa Hullámszám 
Abszorbancia 

savazott LTA 
savazott LTA 

hőkezelt 

TO4 tetraéder T-O kötés 
szimmetrikus hajlítási rezgése 

461 0,9943 0,9916 

D4R másodlagos építőegység 545 0,9156 0,8724 

TO4 tetraéder T-O kötés 
szimmetrikus nyújtási rezgése 

666 0,3692 0,3282 

Si-O nyújtási rezgés 798 0,2412 0,2046 

Si-O-(H) kötés nyújtási rezgés 844 0,2860 0,2099 

belső tetréder aszimmetrikus 
nyújtási rézgése 

967 0,8332 0,7959 

OH-hajlítási rezgés 1644 0,0501 0,0343 

OH-nyújtási rezgés 2930-3654 0,0687 0,0413 

5. táblázat Hidratált és dehidratált 1 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt majd sósavval 

átmosott LTA zeolit minta jellegzetes elnyelési sávjai és abszorbancia értékei. 

Hevítés hatására a csúcsok pozíciója nem változott számottevően. A 2930-3654 cm
-1 

és 

1649 cm
-1 

hullámszám tartományban látható, hogy az abszorbancia csökkent a hevített 

LTA zeolit esetében. A 798, 663 és 548 cm
-1 

hullámszámoknál a hevített minta kisebb 

abszorbanciát mutat, mint a hidratált. Ezen túlmenően 844 cm
-1

 hullámszámnál a 

hevített minta esetében a kiszélesedés kisebb mértékű, mint a hidratált mintánál (lásd 5. 

táblázat) 
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2.5 A szintetizált LTA kristályok szerkezete 

Az XRD felvétel csúcsait az 1/dhkl
2
=(h

2
+k

2
+l

2
)/a

2
 képlet alapján indexeltem, a Pm3̅m 

tércsoport kioltási szabályának megfelelően. Az így kapott hkl- és d-érték készletet 

felhasználva Unit Cell programmal (Holland és Redfern 1997) finomítottam a 

rácsállandó értékeit, melyeket alább tüntettem fel. 

  LTA a0 (Å) 

hidratált 

Na-LTA 12,3692 

savazott LTA 12,3990 

Cs-LTA 12,4220 

vízmentes 

Na-LTA 12,3667 

savazott LTA 12,3770 

Cs-LTA 12,3060 

6. táblázat Finomított rácsállandó értékek Pm3̅m tércsoportnál. 

Az XRD felvétel csúcsainak intenzitását integrálva mértem le, mely Inet-ként szerepel a 

mellékletben csatolt táblázatban. Ezen intenzitásokat a kristályformák multiplicitásának 

megfelelően osztottam az indexek között, majd Lorentz és polarizációs korrekciót 

végeztem, és az így kapott intenzitást használtam a további szerkezetszámolásoknál 

(Ladd és Palmer 2003). A mért intenzitásértékek négyzetgyöke a diffraktált sugár 

amplitúdó értéke, mely a sugárzás fázisával együtt a struktúrfaktort F(hkl) képezi.  

F (hkl)=∑ fj j (Θ,λ) exp2πi(hxj+kyj+lzj) 

A kristályrácson elhajló sugár amplitúdóját és fázisát mind az atomi szórástényezők (fj), 

mind az atomok elemi cellán belüli pozíciói (x,y,z) befolyásolják. 

 A szórástényezők atomokra jellemző fizikai állandók, melyek adatbázisból 

kikereshetők. Ha a szerkezeti tényezőt ismerjük, képesek leszünk rekonstruálni az 

atomok elemi cellán belüli pozícióját, azaz meghatározható a kristályszerkezet. A 

röntgenkrisztallográfia alapvető problémája azonban, hogy amíg a hkl reflexiók 

intenzitása mérhető és így az amplitúdója számolható, addig a hullám fázisának 

meghatározására nincs rutin kísérleti módszer. Emiatt alkalmazzák a Fourier szintézist, 

melynek lényege hogy a kristályban az elektronsűrűség periodikus eloszlása egy 

háromdimenziós Fourier sor, melynek koefficiensei az amplitúdó és fázis értékek.  

ρ(xyz)=∑ 𝐹ℎ𝑘𝑙 (hkl) exp2πi(hx+ky+lz), 

ahol ρ(xyz): a sűrűségfüggvény értéke az xyz koordinátájú helyen. Ez a szintézis az 

elektronmikroszkópokban ténylegesen meg is valósul, ám a röntgen-pordiffrakciós 



33 

 

eljárásoknál matematikai úton számolják. A „fázisprobléma” megoldására több 

módszert is kifejlesztettek, ezek közül a direkt módszereket részletezem. 

2.5.1 Direkt módszerek 

A direkt módszerek (Ladd és Palmer 2003) leírják az amplitúdók és a fázisok közötti 

kapcsolatokat különféle matematikai eljárásokkal. A valós fázishoz legközelebbi fázis 

leírásához matematikai alapfeltételeket kell rögzíteni. A szóró centrumok ideális, 

gömbszimmetrikus atomok, ezek közt nincsen átlapolódás. További feltétel, hogy a 

sűrűségfüggvény mindig pozitív. A fázisok közti kapcsolatok leírására elsőként a Sayre-

egyenletet alkalmazták. Ezen rendszerben az ún. tripletet alkotó reflexiók fázisát 

vizsgálják. Ha a tripletet alkotó két reflexiónak ismert a fázisa, akkor a harmadik 

reflexió fázisa is kiszámítható. Karle és Hauptmann (1950) továbbfejlesztették a 

rendszert az ún. tangens formuláig. Az így számolt triplet, kvartet fázisok segítségével 

további fázis értékek számíthatóak.  

Azon tényezőket, melyek csak a szerkezettől függnek, szerkezeti invariánsnak 

nevezzük, ilyen például az amplitúdó. Azonban a fázis nem csak a szerkezettől, de az 

origó helyétől is függ. Tehát az origó eltolásával a fázis változik, míg az amplitúdó nem. 

Az origó rögzítésével egyes fázisok meghatározottak lesznek. Az origó csak bizonyos 

elmozdulására nem változó mennyiségek a szerkezeti szemi-invariánsok. 

2.5.2. A SIR 2011 program 

A SIR (Szemi-Invariáns Rekonstrukció) programmal a direkt módszerek együttesét 

alkalmazva d-érték és intenzitás készletekből képesek lehetünk megfejteni a kristályok 

szerkezetét, és egészen a makromolekulákig alkalmazhatjuk. Röntgen, elektron és 

neutron sugárforrásokkal nyert adatok egyaránt használhatóak. A reflexiók száma és az 

aszimmetrikus egységben lévő atomok száma nem korlátozott. A megengedett 

maximum hkl-ek száma 512 és a megengedett, kémiailag különböző atomok száma 18. 

A minimális információk melyek szükségesek a program működéséhez, a cella 

paraméterei, a cella tartalma, illetve a reflexiók d-értéke és intenzitása.  

A program három különböző modult futtat. Az első ún. DATA modul során az 

alapinformációk kerülnek beolvasásra. A következő lépésben a Wilson módszer 

alkalmazásával normalizálja a diffrakciós intenzitásokat. Ezen túlmenően statisztikai 

számolások során a tércsoport pontosságát, illetve inverziós centrum és 

pszeudotranszlációs szimmetria meglétét is vizsgálja. A további számolásokhoz a 
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legnagyobb normalizált intenzitású reflexiókat válogatja ki. A következő ún. 

INVARIANTS modulban több ezer triplet és kvartet számolásával meghatározza a 

szerkezeti invariánsokat. Fixálja az origó pozícióját, ezáltal bizonyos fázisokat is rögzít, 

így a további fázisok számolhatók lesznek. Az utolsó lépésben, a PHASE modulban 

három folyamat alkalmazható fázisazonosításhoz, melyek a VLD, a Direkt Módszerek 

és a Patterson eljárás. A program a fázis terjedését és finomítását DSR (Direct Space 

Refinement) technikával számolja. A kapott adatokat finomítja, továbbá a jósági adatok 

számolásával a legjobb fázis-szettet megállapítja. Ilyen jóság becslésére használható a 

Figure of Merit (FOM) függvény, az R jósági tényező és a Goodness of Fit.  

Az aszimmetrikus egységben lévő atomok száma alapján megkülönbözteti a 

szerkezeteket, XSmall (5 atomig), Small (80 atomig), Medium (300 atomig), Large (600 

atomig), XLarge (1000 atomig), XXLarge (1750 atomig) és Huge (nincs felső határ) 

(Burla et al 2012). 

2.5.3 A SIR 2011 és SHELX programcsomagokkal kapott eredmények 

SIR 2011 program segítségével az ioncsere kísérlet sorozat LTA zeolitjainak 

szerkezetét rekonstruáltam, majd a vázban lévő atompozíciókat a SHELX programmal 

finomítottam a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva (Burla et al. 2012, Sheldrick 

2008) 

Az 1 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt LTA minta, annak savazott majd Cs
+
 ionnal 

feltöltött módosulatainak SIR2011 programmal meghatározott szerkezete az alábbi 

ábrán látható. A kapott szerkezetek jósági tényezője viszonylag nagy értékű (40 körüli), 

illetve egyes pozíciók hőmozgástényezői nagynak tekinthetők az átlapolódó reflexiók 

miatt. A finomítás után kapott atompozíciók a 7. táblázatban láthatók. 
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23/a. ábra A SIR 2011 programmal meghatározott Na-LTA, savazott-LTA szerkezete 

 (a-tengely felől) 
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23/b. ábra A SIR 2011 programmal meghatározott Cs-LTA hálózatos szerkezete  

(a-tengely felől).  

LTA  Atom x y z Betöltöttség U (iso) 

Na-LTA 

T 0,000000 0,183761 0,364218 1,000000 0,006150 

O1 0,000000 0,146537 0,500000 1,000000 0,103530 

O2 0,000000 0,308356 0,308356 1,000000 0,011530 

O3 0,096023 0,096023 0,318898 1,000000 0,034030 

Na 0,154760 0,083633 0,371781 0,717530 0,100140 

savazott LTA 

T 0,000000 0,185861 0,365733 1,000000 0,001640 

O1 0,000000 0,151060 0,500000 1,000000 0,122210 

O2 0,000000 0,306833 0,306833 1,000000 0,000010 

O3 0,098556 0,098556 0,327788 1,000000 0,000010 

O4 0,000000 0,266369 0,371467 1,000000 0,048720 

O5 0,064781 0,162078 0,382534 1,000000 0,040230 

O6 0,000000 0,500000 0,500000 1,000000 0,011320 

O7 0,046362 0,500000 0,500000 1,000000 0,058730 

Cs-LTA 

T 0,000000 0,179910 0,364790 1,000000 0,080600 

O1 0,000000 0,225700 0,500000 1,000000 0,086900 

O2 0,000000 0,296450 0,296450 1,000000 0,066460 

O3 0,109090 0,109090 0,345210 1,000000 0,065930 

Cs1 0,000000 0,500000 0,500000 0,285300 0,000010 

O5 0,071400 0,500000 0,500000 0,514800 0,000010 

7.táblázat A Na-, savazott-, és Cs- LTA zeolitok SHELX finomítással kapott 

atompozíciói (x, y, z: relatív koordináták a valós rácsban, U:  hőmozgástényező) 
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2.6 A szintetizált LTA zeolitról kapott eredmények értelmezése 

A Linde A Típusú zeolit az 1950-es évek óta ismert szintetikus zeolit típus, főként ipari 

abszorbensként alkalmazzák szeparációs és tisztítási folyamatoknál (Masters és 

Maschmeyer 2011). Az LTA előállítása az ún. hidrotermás szintézissel történik, ezen 

eljárást alkalmaztam saját mintáim kristályosítása során is. A kiindulás anyag (kaolinit) 

elő- és alkáli kezelése után egy autokláv rendszerben jöttek létre az LTA zeolit 

kristályok. A szintézis lépéseinek sikerességét röntgen-pordiffrakciós vizsgálatokkal 

ellenőriztem. Ezen felvételeken egyértelműen követhető a hőkezelés hatására 

bekövetkező kaolinit - metakaolinit átalakulás, majd a NaOH kezelés utáni, autokláv 

rendszerben történő LTA zeolit kristályosodása (14. ábra). SEM vizsgálatok alapján is 

elmondható, hogy a zeolitszintézis végbement, mivel az LTA zeolitra jellemző 5-14 µm 

élhosszúságú kocka alak, illetve 1-2 µm-es gömbszerű formák voltak megfigyelhetőek. 

A kocka habitusú kristályokon rombdodekaéder megjelenését is észleltem. Az oldat 

töménységének 3 mólosról 1,5 mólosra csökkentésével sem tudtam 14 µm-nál nagyobb 

kristályokat szintetizálni. Az LTA zeolit szintézise során alkalmazott három kezelési 

módszer termékének IR spektruma alapján, az 1 napig 1,5 mol/l NaOH oldattal kezelt 

minta esetében 844 cm
-1 

hullámszámnál csúcskiszéledést figyeltem meg, illetve  

798 cm
-1

 hullámszámnál az abszorbancia mértéke nagyobb, míg a 967 cm
-1

 

hullámszámú csúcsnál kisebb mértékű volt a másik két kezelési módszerrel kapott 

mintákhoz viszonyítva. Ennek oka, hogy a szintézis kiindulási anyaga még megtalálható 

e mintákban. 

A szintetizált LTA zeolit kicserélhető kationként nátrium iont tartalmaz. A zeolitok 

egyedi tulajdonsága, hogy a szerkezet összeomlása nélkül ezen kicserélhető kationokat 

el tudjuk távolítani, majd utána új kationokat tudunk az üregekbe, csatornákba helyezni. 

Kísérletem során az 1 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt mintából sósavval kimostam a 

nátrium ionokat a szerkezetből. Miután a pH csökkenésével megbizonyosodtam a 

nátrium kimosódásáról a mintát semleges pH-ig mostam. Ezt követően a már szabad 

üregekbe, csatornákba cézium ion bevitele volt célom. Ehhez a nátrium mennyiségére 

számolt töménységű CsCl oldatban kevertettem a mintát. Ez a folyamat jól tükrözi, 

milyen könnyen mobilizálhatók az ionok a zeolitok üregeiből. A CsCl-os kezelés után a 

diffraktogramon is változást tapasztaltam, az LTA-ra jellegzetes 12, 8, 7 és 4 Å-nél 

található csúcsok intenzitásának csökkenését. Az ioncsere lépéseiről készült infravörös 

spektrumok alapján a Cs-LTA zeolit esetében a 2930-3667 cm
-1

, 1644 cm
-1
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hullámszámoknál a savazott- és Na-LTA értékeihez képest kisebb abszorbancia volt 

mérhető, mely kisebb OH
-
 és víz mennyiséget jelent. Ez a hidratációs entalpiával 

magyarázható, melynek értéke nátriumra -ΔH
0

hyd:390 kJ/mol, hidrogénre 820 kJ/mol és 

céziumra 280 kJ/mol (Smith 1977). Ez azt jelenti, hogy a három esetből a céziumos 

hidratálódik a legkevésbé. 970 cm
-1

 hullámszámnál a Na-LTA abszorbanciája nagyobb, 

mint a savazott- és Cs-LTA mintáknak. 666 és 458 cm
-1 

hullámszámoknál a Na-LTA 

abszorbanciája kisebb, mint a savazott és Cs-LTA zeolitoké. A csúcsok pozíciójában is 

látható különbség a 967-981 cm
-1

, 666-669 cm
-1

, 545-548 cm
-1

, 458-461 cm
-1

 

hullámszám tartományokban, melyek a zeolitváz tetraédereire jellemző rezgési 

tartományok. A szerkezet ilyen kismértékű változása a hatos gyűrűk szimmetriájának 

változásából következik (ditrigonális szimmetriából hexagonális szimmetriájú lesz). 

Ennek mértékét a gyűrű közepén lévő kation elektrosztatikus ereje határozza meg, azaz 

a nagyobb térerejű ion összébb húzza a szerkezetet és így a rácsállandót is csökkenti. 

Tehát a nagyobb térerejű Na
+
 ion a rácsot összehúzza, míg a nála kisebb térerejű Cs

+
 ion 

kisebb mértékben torzítja a hexagonális szimmetriát. A Na
+
 ionnál így ditrigonális 

szimmetriájú hatszöges gyűrű alakul ki, míg a Cs
+
 ionnál hexagonális, amint azt a 11. 

ábrán szemléltettem. Ez a hidratált esetben jellemző leginkább, a Na-LTA esetében 

Pm3̅m tércsoportban számolt rácsállandó 12,369 Å, míg a Cs-LTA kristályoknál 12,422 

Å. Miután mintáimból 400 ˚C-on kihevítettem a szerkezeti vizet is, kisebb rácsállandó 

értékeket kaptam. A dehidratáció hatását IR spektroszkópiával és termoanalitikai 

módszerekkel vizsgáltam. Az 1 napig 3 mol/l NaOH oldattal kezelt majd sósavval 

átmosott LTA zeolit infravörös spektrumán a dehidratáció következtében a rezgési 

csúcsok helyzete jelentősen nem változott. Az OH
- 

és víz rezgésekre jellemző 2930-

3654 cm
-1 

és 1649 hullámszám tartományban látható, hogy az abszorbancia csökkent a 

hevített LTA zeolit esetében, mivel a szerkezetből az OH
- 

és víz távozott. A hevítés 

hatására 844, 798, 663 és 548 cm
-1 

hullámszámoknál abszorbancia csökkenés figyelhető 

meg. Ez az abszorbancia és rácsállandó csökkenése a szerkezet összehúzódásából 

adódhat, mivel a víz már nem támasztja a szerkezetet. A nagyobb mennyiségű 

vízleadást a termogravimetriás mérések is alátámasztják, melyeken jól látható a 

folyamatos vízvesztés endoterm reakciója. A folyamat 154 ˚C-nál a leggyorsabb majd 

fokozatosan lassul, 250 ˚C után egyenletes, de a mérés végéig folyamatos volt a 

vízvesztés. A változás alapján a szerkezetből 12,3 tömegszázaléknyi víz távozott.  

Kiemelendő, hogy ilyen jelentős vízleadás során az LTA zeolit váza stabil maradt, 
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mivel a hevítést követően a röntgen-pordiffraciós felvételeken és infravörös 

spektrumokon a csúcsok helyzete nem, csupán azok intenzitása változott. 
 

 A 4 s-al és 0,02 ˚ lépésközzel készült röntgen-pordiffrakciós adatokból hkl és intenzitás 

adatokat határoztam meg. Ezen információk alapján a SIR 2011 programcsomag 

alkalmazásával kristályszerkezetet tudunk meghatározni. A kapott szerkezeti adatokat a 

SHELX programmal finomítottuk. A SIR 2011 és SHELX programcsomagok által 

kapott szerkezetek alapján a következők állapíthatók meg. Mindhárom esetben 

elmondható, hogy az LTA szerkezetét kaptuk eredményül, így az α és β kalitkák 

kirajzolódtak. Az Na-LTA zeolit esetében az α kalitkában jellemző a Na
+
 ion, mely 

savas kezelés után innen kimosódott. A CsCl-al kezelt mintában a Cs
+
 ion szintén az α 

kalitkákban található. A 400 ˚C hevítés ellenére a minták rendkívül gyors hidratációja 

miatt az oxigének pozíciói is lokalizálhatók mindhárom szerkezetben. A számítások 

során kapott nagy R értékek a reflexiók átlapolódásaiból adódnak.  

A zeolitszintézisen túlmenően munkám eredménye bizonyítja, hogy az ásványtani 

vizsgálatokban rutinszerűen alkalmazott röntgen-pordiffrakció a kristályos anyagok 

azonosításán túl információt ad a vizsgált anyag kristályszerkezetéről is. Ha a 

diffraktogram minőségére és annak kiértékelésére kellő hangsúlyt fektetünk, az anyag 

szerkezetét is képesek vagyunk meghatározni. 

Továbbá kiemelendő, hogy az általam végrehajtott egyszerű ioncsere mennyire fontos 

lehet környezetünkben. Erre példaként említhető a 2011-es Fukushimában 

bekövetkezett baleset, ahol radioaktív cézium került a környezetbe. Mint azt korábban 

említettem már, a zeolitszerkezet ellenáll a sugárzásnak, és amint leírtam az LTA-zeolit 

szerkezet cézium megkötésre kiválóan képes. Tehát az ilyen jellegű 

környezetszennyeződésnél a zeolitokat a szennyezés megkötésére, abszorbeálásra 

alkalmazhatjuk. 
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3. Gyökeres-tetői mordenit jellemzése 

3.1 Mordenit csoport 

Azon zeolitok tartoznak ebbe a csoportba, melyek ötös tetraéder gyűrűk 

kapcsolódásából épülnek fel. Szerkezetükre jellemző a hatos gyűrűkből álló redős 

tetraéder láncolat, az ún. puckered sheet. A csillám szerkezethez hasonlatos hatos 

gyűrűk itt (100) síkú kétdimenziós hálózatot építenek (24. ábra bal oldali kép), 

köszönhetően annak, hogy a tetraéderek fele csúccsal lefele, másik fele csúccsal felfele 

kapcsolódik, létrehozva a [001] vetületben látható ötös tetraéderegyűrűk hálózatát (24. 

ábra jobb oldali kép). Ilyen hálózat jellemzi a mordenit (MOR), dachiardit (DAC), 

episztilbit (EPI), ferrierit (FER) és a bikitait (BIK) rácsát (Meier 1978). 

 

24. ábra Bal oldalon a mordenit csoport jellegzetes, (100) síkú redős szerkezete 

(puckered sheet) látható, jobb oldalon bordóval jelöltem ezt a redőzöttséget mordenit 

esetében, c-tengely felől.  

3.1.1 Mordenit szerkezete 

A mordenit szerkezetét 1961-ben Meier írta le nátriumos mintán. Jellemzően rombos 

rendszerű, idealizált képlete (Na2K2,Ca)4[Al8Si40O96]·28H2O. A szisztematikus 

kioltások alapján a Cmcm tércsoport adódna, ám a kicserélhető kationok pozíciói az 

acentrikus Cmc21 tércsoportra csökkentik a szimmetriát (a = 18.11, b = 20.46, c = 7.52 

Å, Z = 1). 

A T-O távolságok alapján Alberti 1997-es munkájában a négyes gyűrűk (24. ábra jobb 

oldali képen zöld tetraéderek) alumínium gazdagodását írja le. A négyes gyűrű T3 

pozíciója alumíniumban gazdagabb, mely a természetes mordenitre jellemző. A 
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kristálynövekedés során fellépő  a hálózati kation és a Si Al rendeződés közti  

szinergetikus hatás eredménye (Simoncic és Armbruster 2004). A mordenit 

szerkezetében a lecserélhető kationok három pozícióban találhatók. Az egyik kation 

pozíció a torzult nyolcas gyűrűk csatornáiban, a másik pozíció a nyolcas gyűrű közepén, 

a harmadik pozíció pedig a nagy csatornában van. Ezek közül kettő az alumínium 

gazdagodott négyes gyűrűknél, a b tengellyel párhuzamos csatornákban jellemző 

(Armbruster és Gunter 2001). 

A mordenit szerkezet másodlagos építőegysége az ötös tetraéder gyűrűk (SBU:5-1), 

melyek a c-tengely mentén kapcsolódnak (Meier 1961). Azonban a hálózat leírására az 

(100) mentén elhelyezkedő, hatos tetraédergyűrűből felépülő, redős rétegeket 

alkalmazzák. Ezen rétegeknek köszönhető a mordenit (100) menti hasadása. Ezek a 

rétegek a négyes gyűrűkkel kapcsolódnak létrehozva a tizenkét tetraéderből épülő 

(12MRc, 6.5 × 7.0 Å átmérőjű) és a torzult nyolcas tetraéder gyűrűkből felépülő 

(8MRc, 5.7 × 2.6 Å átmérőjű) csatornákat a c-tengely mentén.  A b-tengely mentén 

szintén torzult nyolcas tetraéder gyűrűkből létrejövő (8MRb, 3.4 × 4.8 Å átmérőjű) 

csatornák találhatók. Az alábbi ábrán láthatóak térben hogyan jelenik meg ez a 

csatornarendszer (Simoncic és Armbruster 2004). 

 

25. ábra A mordenit csatornarendszere, mely a kicserélhető kationok és molekulák 

számára diffúziós útvonal (Simoncic és Armbruster 2004).  

Kiemelendő, hogy a 12MRc csatornák közt nincs közvetlen összeköttetés. A 8MRb 

csatornák zigzagosan kapcsolódnak 8MRc csatornákkal. Látható, hogy a mordenit 

szerkezete a nagy ionok és molekulák diffúziójára egydimenziós útvonalat tud csak 

biztosítani.  
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Szintetikus és természetes mordenit esetében is megfigyeltek szerkezeti hibákat. Ezen 

hibák a Cmcm szerkezetben (001) tükörsík mentén (z=0 és z=1/2) doménhatárként 

jönnek létre. Azaz a hálózatban c-tengely mentén ½ egységgel csúszik el a szerkezet. A 

szerkezeti hibák gyakorisága természetes mordenitnél 2,7(2)%, a szintetikus 

mordenitnél 3,1(1)%. Diffúz szóródást is megfigyeltek a hkl rétegeknél l=2n+1 esetben. 

Ezen diffúz szóródást c/2 hiba vagy más mordenit szerkezettel való összenövéssel 

magyaráznak (Simoncic és Ambruster 2004). 

A természetben megjelenő mordenit példányok szálas morfológiájúak, főként átalakult, 

üveges tufákban jellemzőek. Mordenitkristályokat nagy mennyiségben szintetizálnak is, 

ezek lemezes megjelenésűek, főként az iparban alkalmazzák katalizátorként. A kristály 

morfológiáját elsődlegesen a rendszer alkalitási határozza meg. Kis alkalitás esetében 

lemezes, nagyobb alkalitásnál prizmásabb megjelenése lesz. Az ipari felhasználás 

szempontjából ez igen fontos kérdés, mivel a lemezes formánál a nagyobb 12MRc 

csatornák átjárhatóbbak, ellentétben a prizmás formával (Simoncic és Ambruster 2004). 

Sand 1968 a felhasználás technikája szempontjából nagy járatú (large port) és kis járatú 

(small port) mordeniteket különböztet meg. Ennek alapja a 12MRc kihasználhatósága. 

Ha 4,5 Å-nél nagyobb molekulák is beférnek a nagy csatornákba akkor nagy járatú, míg 

a kis járatú mordeniteknél 4,2 Å-nél kisebb molekulák férnek csak be. A szintetikus 

mordenitek előbbi, a természetes mordenitek utóbbi csoportba tartoznak. Ennek 

magyarázatára több hipotézis is született: meghatározó lehet a hálózati kationok 

helyzete, szerves anyag is eltömítheti a járatot, vagy rétegződési hibák is 

előfordulhatnak, miáltal a nagy csatornák folytonossága megszakad. Utóbbi magyarázat 

a legelfogadottabb (Raatz 1985, Simoncic és Armbruster 2004). 

Az alábbiakban Song 1999-es munkáját idézem a mordenit szerkezei hibáiról. Zeolitok 

katalitikus aktivitását befolyásolják a különféle rácshibák, mivel a kívánt 

folyamatokhoz szükséges meghatározott szerkezet (pórus szerkezet, aktív helyek) 

módosul. Ilyen rácshibák kialakulhatnak rétegződési hibákkal, koherens 

összenövésekkel és felszíni amorf réteg létrejöttével. Song nagyfelbontású 

elektronmikroszkóppal vizsgálta a mordenitben kialakuló szerkezeti hibákat. Ezen hibák 

megismerése igen fontos, hiszen a mordenit egydimenziós csatornarendszerrel 

rendelkezik, melyet egy szerkezeti hiba is elzárhat. Megállapította, hogy [001] 

vetületben diszlokáció látható, melynél az elmozdulás vektora (Burgers vektor) ½[110]. 

Az elmozdulás mértéke kb. 14 Å (26. ábra, 1. kép). Ezen túlmenően megállapította, 

hogy a mordenit szerkezetben az uralkodó hiba a síkhiba. A 26. ábra 2. kép jobb felső 
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sarkából balra lefelé haladó síkhiba látható. A 26. ábra 3. képen található ennek 

nagyítása ahol a kialakuló határ figyelhető meg. Ez alapján a becsült elmozdulás vektor 

¼[010]. Az elmozdulás miatt az egyik T atom pozíciónál kötés többlet jön létre, míg 

egy másik pozíciónál pedig kötés hiány. Ezt az egyenlőtlenséget a fölöslegben lévő 

kötésnek a hiány helyére kerülésével lehet feloldani. Azonban a kialakuló koherens 

határszerkezetben a módosult kötés torzult, így egy stabilabb szerkezetté 

transzformálódik. Megjegyzendő, hogy a mordenit szerkezetében e síkhiba által létrejött 

határon dachiarditéra hasonlít a szerkezet. Ennek a folyamatnak modellezése a 27. ábrán 

látható. A síkhiba a kristálynövekedés során diszorientált kristályok találkozásánál is 

létre jöhet, illetve a növekedési hibákból is kialakulhat. Háromdimenziós hibaként 

létrejöhet egy második fázissal való összenövés. Ez a területhatárolt diffrakciós képeken 

extra reflexióként figyelhető meg, melyek a mordenit mátrix dachiardit fázissal való 

összenövésével indexelhetők. A két rács közt koherens kapcsolat jöhet létre ahol az 

orientációs kapcsolat [001]MOR || [010]DAC és (100)MOR || (100)DAC .  

 

26. ábra  Nagyfelbontású elektronmikroszkópi kép [001] vetületben (Song 1999). 
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27. ábra A bal oldali normál rendeződésű mordenitnél a tetraéder „gerendák”  …-jobb-

bal-jobb-bal-…, azonban az elmozdulás után a relaxálódó szerkezetnél már …-bal-bal-

bal-bal-…, ez a rendeződés megegyezik a dachiardit szintén …-bal-bal-bal-bal-

…rendeződésével (IZA). 

3.2 A Gyökeres-tetői minták  

Az általam vizsgált terület (Gyökeres-tető) a Középső Andezit sorozat átalakulása során 

jött létre. Az aktuális nevezéktan, Gyalog és Budai (2004) javaslata alapján a Mátrai 

Vulkanit Formációcsoportba tartozó, bádeni (szarmata) korú Kékesi Andezit 

Formációhoz sorolja. A formáció kőzettanilag piroxénandezit láva és alárendelten 

lávabreccsa. Maga a feltárás egy az 1980-as években kialakított útbevágás a galyatetői 

autóút Rudolf-tanyai elágazásától Mátraszentlászló felé vezető erdészeti úton, 

Gyökeres-tető felett (28. ábra). 

 

28. ábra Gyökeres-tető feltárás Mátraszentimre és Galya-tető közötti területen, kb. 

800 m tengerszint feletti magasságban. 
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29. ábra Gyökeres-tető feltárásai, a mintavételek helyei. Bal oldalon az 1. feltárás:  

 N 47,92246˚ E 019,90053˚, jobb oldalon a 2. feltárás: N 47,91979˚ E 019,89775˚ 

látható. 

Gyökeres-tető területét korábban Vass 1998 és Jánossy et al. 1987 vizsgálta, munkájuk 

alapján részletezem az általuk leírt jellegzetes ásvány előfordulásokat. Az andezit 

tömbökben zeolitos-kovás átalakulási zóna található. Az eredeti porfiros szövetű, szürke 

színű kőzet barnás-zöldes színűre oxidálódott. Az andezit piroxén és plagioklász 

kristályainak maradványai még láthatóak, de jellemző a kőzet nagyfokú átalakultsága.  

A repedések és üregek falán kalcedon réteg van, melyre zeolit és kvarc kristályok váltak 

ki. A kiválási sorrendben a zeolitok közül az akár 10 mm hosszúságú mordenit tűk 

voltak a legelsők, melyek kalcedon és a kvarckristályokra rakódtak. A később 

kristályosodó zeolitok mint például a heulandit a mordenit szálait zárványként zárja 

magába. A felszín közelben a beszirvárgó víz hatására a heulandit feloldódik, azonban a 

mordenit stabil marad, így a mordenit tűk szabadok lesznek. Azonban az üregekben 

(geodákban) továbbra is zárványként jelennek meg. Gyöngyösoroszi területén szintén 

található mordenit, azonban itt a további zeolitosodás nem ment végbe, hanem a 

kalcedonban vannak mordenitzárványok vagy pszeudomorfózák. Ezeket a 

mordenitszálakat korábban, a nagyműszeres analitika hiányában nátrolitként írták le. A 

gyökeres-tetői mordenitszálak hatszöges keresztmetszetűek, átmérőjűk néhány µm. 

Si/Al aránya az ideálizált képlet szerint 5, azonban a gyökeres-tetői minták esetében ez 

4-nek adódott. A heulanditkristályok 0,1-5 mm méretűek. A jellemző kristályformák a 

pszeudohexagonális, (001) irányba megnyúlt prizmák, hatszög alakú lapocskák vagy 

rombusz keresztmetszetű prizmák. A mérések során báriumot is sikerült kimutatni a 

mintákból. Kabazitkristályokat is leírtak a területen, melyekre jellemző a 5-6 mm-es 

romboéderes forma és penetrációs ikeresedés.  
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3.3 A Gyökeres-tető zeolitkristályainak vizsgálata 

3.3.1 Sztereo- és polarizációs mikroszkópos vizsgálatok  

A gyűjtött mintákat első lépésben Nikon SMZ-800 és Wild M400 

sztereomikroszkópokkal vizsgáltam. Ezt követően megfigyeltem a kőzet szövetét Zeiss 

Axio Imager.A2m polarizációs mikroszkóppal. 

Az alábbi ábrákon láthatók a mintákban tipikusan előforduló zeolitok jellemző 

kristályformái. A heulanditkristályokra a korábban leírt hatszögalakú lapocskák (30. 

ábra A) és rombusz keresztmetszetű prizmák (30. ábra D) jellemzőek. A kabazitok 

romboérdes kristályformában (30. ábra C, 31. ábra C) figyelhetők meg. A mordenit 

szálas formában, néhol tömött halmazokban jelenik meg, többnyire heulanditkristályok 

zárványaként, vagy azokból való kioldódása után szabadon (30. ábra B és D, 31. ábra 

A-B és D).  

 

30. ábra Sztereomikroszkópos képek Gyökeres-tető zeolitkristályairól I.  

A és B – heulandit, C – kabazit, D – heulandit- és mordenitkristályok. 
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31. ábra Sztereomikroszkópos képek Gyökeres-tető jellegzetes zeolitkristályairól II.  

A-B és D mordenitszálak tömött halmazokban több helyen a visszaoldódás által 

felszabadulva, C kabazitkristályok. 

A következő fotótáblákon az átalakult andezit szövete és a mordenitszálak láthatók. A 

kőzet alapanyaga jellegzetes rozsdásbarna színű, melyben néhol az eredeti földpát, 

piroxén és csillám ásványok még láthatók, azonban ezek is jelentősen átalakultak (32. 

ábra A, B, D). A terület andezit kőzetére jellemző  mozaikos kvarc szövet 32. ábra C 

képen látható. 
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32. ábra Polarizációs mikroszkópi képek a gyökeres-tetői átalakult andezit 

vékonycsiszolatáról. Az átalakult andezit szövete A képen 1 nikollal,  B és D képeken 

keresztezett nikolokkal. C ábrán a tipukus mozaikos kvarc szövet figyelhető meg.  

 

33. ábra. Keresztezett nikollal készült polarizációs mikroszkópi képek a szálas 

megjelenésű, gyökeres-tetői mordenit kévékről és azokat kísérő zeolitokról.  
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3.3.2 Röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok mordeniten 

A minta ásványfázisainak meghatározásához a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani 

Tanszék Bruker D8 Advance Göbbel türkörrel ellátott, párhuzamos sugár geometriájú, 

Vantec1 pozíció érzékeny detektorral ellátott röntgen-pordiffraktormétert használtam. A 

felvételek 2Θ üzemmódban 0.007˚ (2Θ)/140 s goniometer sebességgel készültek. A 

kristályos komponensek azonosításához az International Centre for Diffraction Data 

2005-ös kiadását használtam. Kvantitatív kiértékelés a TOPAS4 szoftver segítségével 

történt. 

Az andezit kőzetmintákból nagy tisztaságú mordenit mintát preparáltam, melynek  

1 mg-jából végeztünk röntgen-pordiffrakciós mérést. A TOPAS szoftverben Rietveld 

módszerrel bizonyosodtuk meg a preparátum tisztaságáról. A röntgen-pordiffrakciós 

mérések alapján mordenit és heulandit a jellemző zeolitok. Ezek mellett kvarc, 

ortoklász, plagioklász (andezin), szmektit és hematit is megjelenik (5. melléklet). 

Az alábbi ábrákon láthatók egy heulanditkristályról és mordenitszálakról készült 

röntgen-pordiffrakciós mérések. 

 

34. ábra A gyökeres-tetői heulanditkristályról készült röntgen-pordiffrakciós felvétel 

ahol a heulandit (zöld) mordenittel (piros) nőtt össze. 
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35. ábra A gyökeres-tetői mordenitkristályról készült röntgen-pordiffrakciós felvétel. 

Fekete színnel az erdeti felvételt, narancssárgával a számolt görbét, zölddel az illesztett 

csúcsokat, szürke színnel a különbséggörbét jelöltem. 

A 35. ábrán látható a gyökeres-tetői mordenitről készült röntgen-pordiffrakciós felvétel 

(fekete) és az arra illesztett mordenit modell szerkezet (IZA adatbázisból, sárga). A mért 

és a modellezett szerkezet közti különbség az alsó (szürke) különbség görbén jelenik 

meg. Látható, hogy a mordenit jó közelítéssel illeszthető.  

A direct space indexing módszer alkalmazásával (Pecharsky és Zavalij 2009) a 

mordenitkristályról készült röntgen-pordiffrakciós felvételen mért intenzív (≥1,3 % I/I0) 

reflexiók hkl készlete megfelel a Cmc21 tércsoport kioltási szabályainak, de 

biztonsággal mérhetők kisebb intenzitású reflexiók is (lásd alább), melyekkel a mintánk 

szimmetriája C222 tércsoportúnak bizonyult.  
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h k l dhkl I/I0      

0 0 1 7,526 0,015 

2 0 3 2,418 0,585 

8 0 1 2,169 0,594 

10 0 1 1,762 0,123 

8 0 3 1,681 0,267 

2 0 5 1,505 1,270 

8. táblázat A gyökeres-tetői mordenitről készült röntgen-pordiffrakciós csúcsok értékei 

közül a Cmc21-ben tiltott reflexiók. 

rácsállandók (Å) 

a 18,119 ±0,001 

b 20,475 ±0,001 

c 7,526 ±0,001 

9.táblázat A gyökeres-tetői mordenitről készült röntgen-pordiffrakciós felvételek 

alapján kapott rácsállandók C222 tércsoportban. 

3.3.3 Pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálatok 

Az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszékén lévő AMRAY 1830 I/T6 pásztázó 

elektronmikroszkóppal vizsgáltam a zeolitok habitusát, egymáshoz való viszonyát és a 

kőzet szövetét. Az ásványok kémiai összetételéről EDAX, energia-diszperzív 

röntgenspektrométerrel nyertem információt, 20 kV-os gyorsítófeszültség 

alklmazásával. 

Az alábbi fotótáblákon láthatóak a kabazit, heulandit és mordenit zeolitokról készült 

szekunder elektron (SE) képek. A mordenitszálak kb. 5-10 µm átmérőjűek, melyeket 

heulandit nőtt körbe (lásd 36. ábra A, B, D, E), illetve a visszaoldódás után szabadon 

jelennek meg (lásd 37. ábra).  
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36. ábra SEM-SE képek Gyökeres-tető zeolitjairól. A, B, D, E ábrákon látható a 

gyökeres-tetői mordenit előfordulás tipikus megjelenése, a heulandit és mordenitszálak 

összenövése.  F és C ábrán kabazit kristályformái figyelhetők meg. 
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37. ábra SEM-SE képek Gyökeres-tető mordenit szálairól. 

A 38. ábrán az átalakult andezit szövetéről készült visszaszórt elektronmikroszkópos 

képek láthatók. Az A és F fotókon az átalakuló, repedezett plagioklászban 

agyagásványos sávok rajzolata figyelhető meg, illetve néhol foltokban kvarc is 

megjelenik. B képen kis mértékben már átalakult biotit lemezek láthatók. C fotón 

szintén átalkult földpátok halmaza, melyek táblás megjelenése még jól kivehető, 

köröttük kvarc. A tábla belsejétől kifele a Si/Al arány csökkenő, míg a Ca növekvő 

értéket mutat. D képen a mordenitszálakat zeolitos anyag nőtte körbe melyben kvarc is 

mérhető, míg az E képen már kiszabaduló mordenitszálak láthatók. 
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38. ábra Visszaszórt elektronmikroszkópos képek a gyökeres-tetői átalakult andezit 

szövetéről. Az A és F fotókon plagioklászban (pl) agyagásványos sávok rajzolata (ag) 

látható. B képen biotit lemezek figyelhetők meg (bio). C fotón szintén átalkult földpátok 

halmaza, D képen a mordenitszálakat zeolitos anyag nőtte körbe, míg az E képen már 

kiszabaduló mordenitszálak láthatók. 
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A zeolitok igen érzékenyek az elektronsugárra, így a mérések helyén felforrt a minta, az 

így kapott kémiai adatok fenntartással kezelhetők. A mordenitszálakról, heulandit és 

kabazitkristályokról készült SEM-EDX elemzések eredményeit az alábbi táblázatokban 

foglaltam össze. 

  1 2 3 4 5 6 7 

Na 4,78 ±0,26 4,68  ±0,42 2,61  ±0,26 3,32  ±0,26 2,12  ±0,13  -  2,61  ±0,13 

Mg 1,78  ±0,07 1,47  ±0,10 1,88  ±0,14 2,64  ±0,14  -   -   -  

Al 18,41  ±0,32 18,25  ±0,48 20,45  ±0,65 23,10  ±0,50 18,59  ±0,38 18,25  ±0,46 19,29  ±0,29 

Si 69,61  ±0,60 68,54  ±0,87 67,75  ±1,07 63,04  ±0,72 71,99  ±0,71 75,70  ±0,87 72,92  ±0,54 

K 0,89  ±0,04 1,09  ±0,05 0,71  ±0,04 1,06  ±0,05 1,21  ±0,05 1,25  ±0,05 0,72  ±0,02 

Ca 3,16  ±0,09 4,69  ±0,15 5,62  ±0,21 4,97  ±0,15 4,05  ±0,11 4,80  ±0,14 4,47  ±0,09 

Fe 1,36  ±0,06 1,27  ±0,07 0,97  ±0,06 1,16  ±0,06 0,98  ±0,05  -   -  

Mn  -   -   -  0,57  ±0,03 1,05  ±0,06  -   -  

Ba  -   -   -  0,15  ±0,01  -   -   -  

10. táblázat A gyökeres-tetői mordenitszálokról készült SEM-EDX mérési eredméyek 

atomszázalékban megadva ±2szigma hibával. 

  1. 2. 

Al 22,63  ±0,46 23,31  ±0,43 

Si 66,46  ±0,75 66,95  ±0,68 

K 2,01  ±0,07 2,24  ±0,07 

Ca 8,90  ±019 7,50  ±0,16 

11. táblázat A gyökeres-tetői heulandittáblákról készült SEM-EDX mérési eredmények 

atomszázalékban megadva ±2szigma hibával. 

  1 2 3 

Mg 1,64  ±0,10  -  0,13  ±0,01 

Al 24,77  ±0,55 25,46  ±0,42 27,66  ±0,48 

Si 56,22  ±0,75 60,83  ±0,62 56,67  ±0,63 

K 5,05  ±0,16 5,11  ±0,13 6,51  ±0,15 

Ca 12,32  ±0,26 8,60  ±0,17 7,53  ±0,15 

Fe  -   -  1,50  ±0,07 

12. táblázat A gyökeres-tetői kabazitkristályokról készült SEM-EDX mérési eredmények 

atomszázalékban megadva ±2szigma hibával. 

  Si/Al 

mordenit 2,7-4,1 

heulandit 2,8-2,9 

kabazit 2-2,4 

13. táblázat A gyökeres-tetői zeolitok Si/Al értékei a SEM-EDX mérések alapján 

számolva. 
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3.3.4 Transzmissziós elektronmikroszkópos mérések  

A mordenitszálak szerkezeti vizsgálatához területhatárolt elektrondiffrackiós (selected 

area electron diffraction: SAED) felvételeket készítettünk 200 kV-al gyorsított 

elektronsugárral, Philips CM20 transmissziós elektronmikroszkópon. Területhatároló 

apertúra segítségével kiválasztott területről nyerünk információt, azaz diffrakciós képet. 

A felvételeket imaging plate-en rögzítettük. A szálak összetételéről Nanoprobe X-ray 

microanalysis (EDX) NORAN Voyager germánium detektorral nyertünk információt.  

Az alábbi ábrákon láthatók a mordenitszálakról különböző irányokból készült SAED 

felvételek. Ezen diffrakciós képekből két fő információt lehet kiolvasni: a már röntgen-

diffrakciós adatok kiértékelése során adódó szimmetria csökkenést, illetve a 

szerkezetben megjelenő síkhibák jelenlétét. 

Szimmetria csökkenés: 

Az alábbi diffrakciós képeken kiemelt sávokkal jeleztem a mordenit Cmc21 

tércsoportjában tiltott, azonban esetünkben mégis megjelenő, extra reflexiókat. 

A [0�̅�0] irányú diffrakciós képen a kifényesített sávban – az l = 2n+1 reflexiósorokon – 

folytonos szórás, csóva alakú reflexiók láthatók (39. ábra). Ezen csóvákban csomósodás 

figyelhető meg, méghozzá jellemzően h+l páratlan reflexió helyeken (kiemelt részen 

101, 301, 501 stb.). Azonban a Cmc21 tércsoport esetén h+l páratlan értékű reflexiók 

nem jelenhetnének meg. Jelenlétük alapján a szimmetria csökkenése bizonyos, 

összhangban a röntgen-pordiffrakciós eredményekkel. 

A [�̅�𝟑�̅�] SAED felvételen is megtalálhatók a h+l páratlan reflexiók, például a piros 

nyíllal jelölt 2̅05 reflexió (40. ábra).  

A 41. ábrán az [1�̅�𝟎] irányú területhatárolt diffrakciós felvételen szintén h+l páratlan 

reflexiók jelennek meg, például a 001. A Cerius
2
 szoftverrel modellezett diffrakciós 

képen (42. ábra) látható, hogy csak a h+l páros reflexiók jelennek meg. Ez alapján 

egyértelmű, hogy a 41. ábrán látható 001 reflexió nem a dinamikus szórás, hanem a 

szimmetriacsökkenés bizonyítéka. 
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39. ábra A gyökeres-tetői mordenitről készült [0�̅�0] irányú területhatárolt diffrakciós 

kép. Piros nyíllal jelölve láthatók a megjelenő extra reflexiók. 

 

40. ábra A gyökeres-tetői mordenitről készült [�̅�𝟑�̅�] irányú területhatárolt diffrakciós 

felvétel, ahol h+l páratlan reflexió látható piros nyíllal jelölve. 
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41. ábra A gyökeres-tetői mordenitről készült [1�̅�0] irányú területhatárolt diffrakciós 

felvétel, melyen h+l páratlan reflexiók megjelennek például a 001.  

 

42. ábra Cerius
2
 szoftverrel modellezett mordenit SAED felvétel, ahol a dinamikus 

szórás jelentőségét vizsgáltuk 200 kV, 0,9 Å felbontás és 80 Å vastagság esetén.  
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Az alábbi [100] irányú diffrakciós felvételen ismét a szimmetria redukcióra utaló h+l 

páratlan reflexiók láthatóak. Digital Micrograph-al rekonstruáltuk a 001 reflexiók 

intenzitás eloszlását.  

 

43. ábra A gyökeres-tetői mordenitről készült [100] irányú területhatárolt diffrakciós 

felvétel, melyen h+l páratlan reflexiók megjelennek például 001.  

 

44. ábra A gyökeres-tetői mordenit [100] irányú területhatárolt diffrakciós képén 

megjelenő h+l páratlan reflexióinak intenzitás eloszlása Digital Micrograph-al. A jobb 

oldali ábrán a 001 reflexiók intenzitás eloszlása látható. 
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Síkhibák: 

A következőkben olyan területhatárolt diffrakciós felvételek kerülnek bemutatásra, 

melyeken a reflexiók csóvás formában jelennek meg. Ezek a speciális, a 

körszimmetrikustól eltérő alakú reflexiók jellemzően az l = 2n+1 indexűek. 

A 45-47. ábrákon látható SAED felvételeken piros nyilakkal jelöltem az l=2n+1 

reflexiósorokon megjelenő csóvás reflexiókat 

 

45. ábra A gyökeres-tetői mordenitről készült  [110] irányú területhatárolt diffrakciós 

felvételen látható csóva alakú reflexiók (piros nyíl). Tipikusan az l=2n+1 

reflexiósorokon jelennek meg. 
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46. ábra A gyökeres-tetői mordenitről készült  [�̅�10] irányú területhatárolt diffrakciós 

felvételen látható csóva alakú reflexiók (piros nyíl). Tipikusan az l=2n+1  

reflexiósorokon jelennek meg. 

 

47. ábra A gyökeres-tetői mordenitről készült  [�̅�10] irányú területhatárolt diffrakciós 

felvételen látható csóva alakú reflexiók (piros nyíl). 
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Az alábbi táblázatban foglaltam össze a mordenitszálakról kapott TEM-EDX mérés 

eredményeit. Jellemző kicserélhető kation a nátrium és kalcium, illetve kisebb 

mennyiségben kálium is mérhető volt. 

  O K Na K Mg K Al K Si K K K Ca K 

1. 75,2  ±2,4 0,6  ±0,2 0,1  ±0,3 4  ±0,4 19,1  ±0,7 0,2  ±0,1 0,8  ±0,1 

2. 71,6  ±2,8  -   -  6,2  ±1,0 21,3  ±1,1 0,2  ±0,1 0,7  ±0,1 

3. 60,7  ±0,4 0,9  ±0,1  -  5,8  ±0,2 30,3  ±0,2 1,0  ±0,1 1,2  ±0,1 

4. 61,9  ±0,4 1,4  ±0,1  -  5,7  ±0,2 28,9  ±0,2 1,0  ±0,1 1,2  ±0,1 

5. 61,1  ±0,3 0,6  ±0,1  -  6,8  ±0,2 29,5  ±0,1 0,6  ±0,1 1,5  ±0,1 

14. táblázat A gyökeres-tetői mordenitszálakról készült TEM-EDX mérési eredmények 

atomszázalékban megadva szigma hibával. 
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3.4 A mordenit szerkezetéről kapott eredmények értelmezése 

Munkám során a Mátrában egy kevéssé tanulmányozott terület, az ún. gyökeres-tetői 

előfordulás zeolitjait vizsgáltam. A sztereomikroszkópos és pásztázó 

elektronmikroszkópos képeken bemutattam a heulandit táblás, a mordenit tipikus szálas 

és a kabazit romboéderes megjelenési formáit. A Gyökeres-tető-i zeolitok 

befogadókőzetéről  egy erőteljesen átalakult andezitről  készült vékonycsiszolat 

polarizációs mikroszkópos és pásztázó elektronmikroszkópos fotóin szemléltettem az 

alapkőzet szövetét és a kőzetalkotó ásványok maradványait. Ezen elővizsgálatok során 

jól kivehető volt, hogy a mordenitszálak a többi zeolit előtt váltak ki. Gyökeres-tető 

mordenit kristályaira jellemző, hogy heulanditos összenövéssel jelennek meg, 

esetenként a heulandit visszaoldódása révén szabad szálakként. A heulanditkristályról 

készült röntgen-pordiffrakciós felvétel is alátámasztja a heulandit és mordenit 

összenövését. Ezt elősegítette, hogy szerkezetüket tekintve a heulandit és mordenit 

rokoníthatók. Mindkét zeolitszerkezetnek van olyan síkja, amely koherens fázishatár, 

ezáltal a két zeolit összenövése valószínűsíthető. Ezen sík a mordenit és heulandit 

esetében is [001] irányra merőleges (48. ábra).  

 

48. ábra Mordenit és heulandit koherens epitaxiája. 

A röntgen-pordiffrakciós eredmények alapján kvarc, ortoklász, plagioklász (andezin), 

hematit jelenik meg a heulandit és mordenit mellett. 

A mordenit szerkezete C centrált 2/m 2/m 2/m Laue-csoportba sorolható. A 

szisztematikus kioltások alapján a Cmcm tércsoport adódna, ám a kicserélhető kationok 

pozíciói az acentrikus Cmc21 tércsoportra csökkentik a szimmetriát (Meier 1961, 

Alberti 1986). A preparált, nagy tisztaságú mordenitszálakról készült röntgen-

pordiffrakciós felvételen olyan reflexiók jelentek meg, melyek Cmc21-ben tiltottak. A 
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TOPAS szoftver direct space indexing módszerével a tércsoport C222 csökkent 

szimmetriájúnak adódott, mely alapján az e csoportba tarotzó C222, Cmm2, Cmmm a 

lehetséges tércsoportok. 

A gyökeres-tetői mordenitszálakról készült területhatárolt elektrondiffrakciós 

felvételeken Cmc21 tércsoportban tiltott, extra reflexiók figyelhetők meg. Ezek 

jellemzően h+l=2n+1 reflexiók, mely alapján a szimmetria csökkenése kerül 

megerősítésre.  

A mordenit szerkezete igen hasonló a vele egy csoportba tartozó dachiarditéval, a 

mordenit c-tengely felől, a dachiardit b-tengely felől nézve látható az azonos redős 

szerkezet (49. ábra). Azonban a daciarditot 10-es, míg a mordenitet 12-es és 8-as 

tetraéder gyűrűk jellemzik.  

 

49. ábra A mordenit csoport jellegzetes redős szerkezete (puckered sheet), bal oldalt a 

mordenit c- tengely felől jobb oldalt a dachiardit b-tegnely felől (IZA adatbázisból). 
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A diffrakciós képeken csóvás reflexiók láthatók l=2n+1 helyeken. Ilyen jelenség 

síkhibából következhet, mely a mordenit szerkezetben (010) síkban lévő R=½ [100] 

vektorral írható le. Ezen elmozdulásnak köszönhetően dachiardit szerkezetű rész jelenik 

meg a mordenit hálozatban. Ez a dachiardit szerkezeti rész megszakítja a mordenit 

szerkezeti átjárhatóságát így felhasználhatóságát is befolyásolja, mivel az eredetileg  

12-es és 8-as gyűrűk helyett csak 10-es gyűrűk lesznek a hibával határolt területen  

(50. ábra).  

 

50. ábra Mordenit hálózatos szerkezet c-tengely felőli nézetben. Nyíllal jelölve látható 

az ½ [100] vektorral leírható síkhiba. Az elmozdulás eredményeként kialakuló 

dachiardit típusú réteg 10-es gyűrűket (DAC felirat) hoz létre. 
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4. Összefoglalás 

Az ásványok és szintetikus szilárd fázisok különös és sokoldalú csoportját alkotják a 

zeolitok. Hasonló kémiai összetétel melletti igen változatos szerkezeti tulajdonságaik 

miatt széles körben alkalmazzák őket úgy a hagyományos, mint legkorszerűbb ipari 

technológiákban.  

Sokáig kuriózumnak számító ásványok voltak, csupán a 20. század elején kezdték 

vizsgálni őket tüzetesebben. A 19. században figyelték meg abszorpciós és ioncserélő 

tulajdonságukat, később pedig ismertté vált molekulaszűrő képességük is. Elsőként 

kemény vizek kezelésénél, mosóporgyártásnál és az olajiparban terjedt el használatuk, 

ma már a mindennapokban általánosan alkalmazott anyagok. Felhasználásukat tekintve 

a hálózatos szerkezet típusa, az üregek, csatornák mérete meghatározó. Az ilyen 

szerkezetek másolására, azaz a zeolitszintézisre szintén komoly kutatás és ipar épül.  

A komplex felépítésű kristályos anyagok megismeréséhez és irányított 

felhasználásához, szintéziséhez elengedhetetlen a kristályszerkezetüket részleteiben is 

megismerni. Doktori kutatómunkám célja a szintetikus és a geológiai folyamatokban 

képződött zeolitok kristályszerkezeti- és kémiai vizsgálata volt.  

Eredményeimet a következő tézispontokban foglalom össze: 

1. Szintetikus zeolitok közül a Linde A Típusú (Linde Type A, rövidítve LTA) 

zeolitot állítottam elő metakaolinitből, NaOH oldatos hidrotermás kezeléssel. A 

kikristályosodó ásványok a pásztázó elektronmikroszkópos képek alapján az  

LTA-ra jellmező max. 13-14 µm átmérőjű hexaéderek, illetve 1-2 µm-es 

gömbszerű formák.  

2. Vizsgáltam és meghatároztam az LTA zeolit kristályszerkezetét a SIR (Semi-

Invarián Rekonstrukció) programcsomag segítségével, illetve az atomok pozícióját 

finomítottuk a SHELX nevű program alkalmazásával. A szerkezet 

meghatározásához röntgen-pordiffrakciós adatokból nyert hkl és integrált intenzitás 

értékeket használtam. 

3.  Az LTA-ra jellemző, Na
+
 ion Cs

+ 
ionra való cserélésével megfigyeltem az LTA 

szerkezet ioncsere képességét is. Az atomok helyzetének meghatározása 

eredményeként kiderült, hogy – a Pm3̅m tércsoportban leírt – LTA szerkezetében a 

Cs
+
 ionok a 0, ½, ½ koordinátájú pozíciókba lépnek, míg a Na

+
 ionok a 0.1547, 

0.0836, 0.3717 koordinátákkal ekvivalens pozíciókban volt. 
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4. Vizsgáltam a Mátra andezites vulkanizmusához kapcsolódó hidrotermás 

rendszerben megjelenő zeolitokat a Lengyendi-galya (Gyökeres-tető) területről. A 

területen megjelenő ásványokat röntgen-pordiffrakciós mérések alapján határoztam 

meg. Ezen ásványok jellemző kristályformáit sztereomikroszkópos és pásztázó 

elektronmikroszkópos képekkel dokumentáltam. Az átalakult andezit szöveti képét 

polarizációs mikroszkóppal és pásztázó elektronmikroszkóppal vizsgáltam. Ezek 

alapján mordenit, heulandit és kabazit a területet jellemző zeolitásványok. A 

zeolitok mellett kvarc, ortoklász, plagioklász (andezin), hematit és szmektit is 

megjelenik. Az andezites kőzet nagymértékű átalakuláson ment keresztül, így a 

földpátok csak maradványokban láthatóak; általánosan az agyagásványos-zeolitos 

részek jellemzik a kőzetet. A mordenitszálakat heulandit táblák nőtték körbe. Ez 

alapján egyértelműen a heulandit vált ki később. Az összenövést a heulandit és 

mordenit (010) menti szerkezeti hasonlósága segítette elő. 

5. A gyökeres-tetői mintából preparált mordenitszálak röntgen-pordiffrakciós 

adatának kiértékelése alapján a mordenit szerkezete csökkent szimmetriájú; C222, 

Cmm2, Cmmm a lehetséges tércsoportok. Ez a szimmetriacsökkenés a 

területhatárolt diffrakciós felvételek alapján is evidens, melyeken általános a 

h+l=2n+1 reflexiók megléte. 

6. A gyökeres-tetői mordenitszálakról készült területhatárolt diffrakciós képeken az  

l = 2n+1 reflexiók a körszimmetrikustól eltérő, csóvás alakban jelennek meg. Ez 

jelzi, hogy a mordenit hálózatos struktúrájában síkhibák vannak. Ezen síkhiba az 

R=½ [100] vektorral jellemezhető. A síkhibából adódóan dachiardit szerkezettel 

jellemezhető részek vannak a mordenit hálozatában. A dachiardit és mordenit rokon 

szerkezetek, azonban a mordenit 8-as és 12-es gyűrűivel ellentétben a dachiarditot 

csak 10-es teraéder gyűrűk jellemzik. Ilyen 10-es gyűrűk létrejöttével a mordenit 

szerkezeti átjárhatósága megváltozik, és kialakul az ún. small port típusú mordenit.  
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Summary 

The zeolites are a particular and versatile group of the minerals and their synthetic 

counterparts. They are widely used in the conventional and modern industrial 

technology due to their very diverse structural properties with the same chemical 

composition. Zeolites were just rarity for a long time, their investigation started only in 

the 20. century. The properties of molecular sieving, absorption and ion exchange were 

observed in the 19. century. They were first used in water softening, in detergent and oil 

industries. Their utilization depends on the framework type, size of its cages and 

channels. Some serious research and industrial solutions are being built for their 

synthesis. Exact and detailed information is necessary about the crystal structure to 

know such a complex structure and their direct utilization. 

The goal of my research was to examine the real crystal structure- and chemistry of 

synthetic and geological formed zeolites. 

My results are summarized in the following thesis points: 

1. Among the synthetic zeolites I have produced Linde Type A zeolite (LTA) from 

metakaolinite with NaOH hydrothermal treatment. The crystallized minerals are 

twinned hexahedras with max. 13-14 µm size and spherical grains with ca. 2 µm 

diameter based on the scanning electron microscopy images. 

2. I reconstructed the structure of the LTA zeolite with the SIR (Semi-Invariant 

Reconstruction) program package and refined the positions of the atoms with the 

SHELX program. I used hkl and intensity values from X-ray powder diffraction 

data to determine the structure.  

3. I also observed ion exchange ability by replacing the LTAs characteristic Na
+
 ion to 

Cs
+
 ion. I measured whether Cs

+
 ion replaces the sodium at its positions in the 

sodian form LTA, or occupies different places. As resulted from the structure 

determination, turned out that the sodium at the equivalent coordinates of (0,1547 

0,0836 0,3717) substituted at (0, ½, ½) type positions by the Cs
+
 ions. 

4. I studied the zeolites in the hydrothermal system associated with the Mátra 

andesitic volcanism in the Lengyendi-galya (Gyökeres-tető) area. Based on X-ray 

powder diffraction measurements I identified the occurring minerals. The 

morphology of these minerals were measured and documented under stereo- and 

scanning electron microscopes. The altered andesite texture was examined by 

polarization and scanning electron microscopes. As a result, mordenite, heulandite 

and chabazite are the typical zeolites. Besides zeolites, quartz, orthoclase, 
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plagioclase (andesin), hematite and semctite are also present. The andesitic rock is 

highly altered so the feldspars are just in residues, the clay-zeolite mixture 

dominates the main part of the rock. The crystallization of mordenite fibers 

followed by overgrowth of heulandite plates. They owergrow easily because of the 

structural matches between the (010) planes. 

5. Based on the X-ray powder diffraction data and SAED patterns the mordenite from 

Gyökeres-tető has a lower than Cmc21 symmetry, it belongs to the one space group 

of the C222 Laue-class (or Cmm2, Cmmm).   

6. The SAED patterns from Gyökeres-tető mordenite fibers show streaky shaped l = 

2n+1 reflections. These indicates planar faults in the mordenite structure. The (010) 

fault can be characterized by the R = ½[100]. The fault produces a dachiardite type 

structural slab within the mordenite lattice. The dachiardite and mordenite are 

related structures, however mordenite has rings with 8 and 12 tetraherdron unlike 

dachiardite only rings with 10 tetrahedron. The mordenite framework passageway 

is changed by these new rings and form the small port mordenite. 
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Melléklet 

A szintetizált LTA zeolitok d értékei intenzitással, Pm3̅m tércsoporttal hkl-ek 

1. melléklet Na-LTA hevített (Pm3̅m) 

 

d (Å) I net h k l 

 

d (Å) I net h k l 

12,370 100,00 1 0 0 

 

1,735   5 5 1 

8,720 52,73 1 1 0 

 

1,721 2,26 6 4 0 

7,120 48,92 1 1 1 

 

1,686 

3,40 

7 2 1 

5,500 28,46 2 1 0 

 

1,686 5 5 2 

5,040 4,33 2 1 1 

 

1,686 6 3 3 

4,340 9,09 2 2 0 

 

1,670 0,45 6 4 2 

4,090 
39,70 

3 0 0 

 

1,624 2,81 7 3 0 

4,090 2 2 1 

 

1,599 
0,45 

6 5 0 

3,890 1,48 3 1 0 

 

1,599 6 3 4 

3,700 75,09 3 1 1 

 

1,571 6,03 6 5 1 

3,510 1,75 2 2 2 

 

1,571 0,00 7 3 2 

3,400 25,19 3 2 0 

 

1,543 2,59 8 0 0 

3,280 64,08 3 2 1 

 

1,476 0,81 6 5 3 

3,080 0,45 4 0 0 

 

1,444 
0,45 

8 3 0 

2,976 
77,74 

4 1 0 

 

1,444 6 6 1 

2,976 3 2 2 

 

1,425 
0,45 

7 5 1 

2,893 
9,34 

3 3 0 

 

1,425 5 5 5 

2,893 4 1 1 

 

1,417 0,45 6 6 2 

2,818 0,45 3 3 1 

 

1,398 0,45 7 5 2 

2,745 8,66 4 2 0 

 

1,383 1,07 8 4 0 

2,679 1,99 4 2 1 

 

1,374 

0,45 

9 0 0 

2,618 40,50 3 3 2 

 

1,374 8 4 1 

2,506 3,95 4 2 2 

 

1,374 6 6 3 

2,457 4,48 5 0 0 

 

1,374 7 4 4 

2,457 0,45 4 3 0 

 

1,365 
2,57 

9 1 0 

2,364 
0,45 

5 1 1 

 

1,365 8 3 3 

2,364 3 3 3 

 

1,355 
0,45 

9 1 1 

2,170 4,39 4 4 0 

 

1,355 7 5 3 

2,131 
4,49 

5 3 0 

 

1,325 1,16 6 6 4 

2,131 4 3 3 

 

1,295 0,45 9 3 1 

2,044 6,44 6 1 0 

 

1,288   8 5 2 

1,916 5,36 5 4 1 

 

1,253 

0,45 

9 4 0 

1,895 4,65 5 3 3 

 

1,253 6 6 5 

1,850 
0,45 

6 3 0 

 

1,253 8 5 3 

1,850 5 4 2 

 

1,222 
0,45 

10 1 1 

1,820 4,07 6 3 1 

 

1,222 7 7 2 

1,735 8,23 7 1 1 

 

1,182 
0,45 

10 3 0 

      

1,182 8 6 3 
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2. melléklet savazott LTA hevített (Pm3̅m) 

 

d (Å) I net h k l 

 

d (Å) I net h k l 

12,380 100,00 1 0 0 

 

2,045 3,49 6 1 0 

8,720 79,71 1 1 0 

 

1,916 3,18 5 4 1 

7,110 42,93 1 1 1 

 

1,896 1,18 5 3 3 

5,500 26,42 2 1 0 

 

1,830 0,50 6 3 1 

5,010 2,10 2 1 1 

 

1,736 
0,50 

7 1 1 

4,340 8,38 2 2 0 

 

1,736 5 5 1 

4,100 
51,16 

3 0 0 

 

1,720 1,75 6 4 0 

4,100 2 2 1 

 

1,687 

1,76 

5 5 2 

3,894 0,50 3 1 0 

 

1,687 7 2 1 

3,702 86,86 3 1 1 

 

1,687 6 3 3 

3,404 21,88 3 2 0 

 

1,669 0,50 6 4 2 

3,283 63,41 3 2 1 

 

1,626 0,50 7 3 0 

2,980 
82,64 

4 1 0 

 

1,573 0,50 6 5 1 

2,980 3 2 2 

 

1,573 0,00 7 3 2 

2,893 
10,14 

3 3 0 

 

1,477 0,50 6 5 3 

2,893 4 1 1 

 

1,427 0,50 7 5 1 

2,745 12,10 4 2 0 

 

1,399 0,50 7 5 2 

2,685 2,04 4 2 1 

 

1,365 
0,50 

9 1 0 

2,618 50,88 3 3 2 

 

1,365 8 3 3 

2,458 
4,80 

5 0 0 

 

1,357 0,50 7 5 3 

2,458 4 3 0 

 

1,357 0,00 9 1 1 

2,360 
1,25 

5 1 1 

 

1,302 

0,50 

9 3 0 

2,360 3 3 3 

 

1,302 8 5 1 

2,278 0,50 5 2 1 

 

1,302 7 5 4 

2,237 1,31 4 4 0 

 

1,294 0,50 9 3 1 

2,170 
3,64 

4 4 1 

 

1,224   10 1 1 

2,170 5 2 2 

 

1,224   7 7 2 

2,146 
1,03 

5 3 0 

 

1,221 
0,50 

10 2 0 

2,146 4 3 3 

 

1,221 8 6 2 

2,132 
2,85 

5 3 0 

 

1,050 
0,50 

11 3 3 

2,132 4 3 3 

 

1,050 9 7 3 

2,076 
0,50 

6 0 0 

 

1,047 0,50 10 6 2 

2,076 4 4 2 

 

0,827 0,50 12 8 4 
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3. melléklet Cs-LTA hevített 

(Pm3̅m) 

 

d (Å) I net h k l 

12,330 22,58 1 0 0 

8,700 52,85 1 1 0 

6,140 7,53 2 0 0 

5,490 14,14 2 1 0 

5,010 1,22 2 1 1 

4,340 2,37 2 2 0 

4,090 
4,99 

3 0 0 

4,090 2 2 1 

3,700 100,00 3 1 1 

3,540 1,83 2 2 2 

3,400 18,02 3 2 0 

3,280 5,22 3 2 1 

3,070 3,83 4 0 0 

2,974 
52,55 

4 1 0 

2,974 3 2 2 

2,892 
12,28 

3 3 0 

2,892 4 1 1 

2,813 3,70 3 3 1 

2,614 2,18 3 3 2 

2,504 17,09 4 2 2 

2,280 
0,61 

5 2 0 

2,280 4 3 2 

2,167 6,85 4 4 0 

2,045 
3,54 

6 0 0 

2,045 4 4 2 

1,736 
0,61 

7 1 0 

1,736 5 5 0 

1,687 
0,61 

7 2 0 

1,687 6 4 1 

1,598 
2,74 

7 3 1 

1,598 5 5 3 

1,427 

0,61 

7 5 1 

1,427       

1,427       

1,427       

1,355 
0,61 

9 1 1 

1,355 7 5 3 
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4. melléklet Gyökeres-tetői mordenit d érték és intenzitás értékei, C222 tércsoportban 

d(Å) I net h k l 

 

d(Å) I net h k l 

13,654 19,52 1 1 0 

 

2,167 0,50 8 0 1 

10,279 1,75 0 2 0 

 

2,160 3,19 6 6 1 

9,092 60,34 2 0 0 

 

2,119 1,54 0 8 2 

7,526 0,20 0 0 1 

 

2,049 8,44 0 10 0 

6,794 1,29 2 2 0 

 

2,017 4,33 4 4 3 

6,597 26,34 1 1 1 

 

1,997 3,49 8 4 1 

6,401 9,06 1 3 0 

 

1,972 0,63 5 3 3 

6,075 6,96 0 2 1 

 

1,951 6,81 6 8 0 

5,801 18,37 3 1 0 

 

1,935 0,96 9 1 1 

4,875 2,80 1 3 1 

 

1,918 2,17 4 8 2 

4,601 0,42 3 1 1 

 

1,892 0,36 1 7 3 

4,530 30,52 3 3 0 

 

1,880 5,64 0 0 4 

4,456 0,28 2 4 0 

 

1,865 0,78 5 9 1 

4,239 1,00 0 4 1 

 

1,852 0,34 1 1 4 

4,146 8,55 4 2 0 

 

1,812 6,40 10 0 0 

3,994 61,33 1 5 0 

 

1,793 6,27 7 1 3 

3,838 14,77 2 4 1 

 

1,762 0,10 10 0 1 

3,762 4,71 0 0 2 

 

1,736 0,40 7 7 2 

3,633 3,30 4 2 1 

 

1,718 2,95 9 3 2 

3,573 0,91 5 1 0 

 

1,697 2,16 8 8 0 

3,532 1,92 0 2 2 

 

1,681 0,30 8 0 3 

3,476 65,17 2 0 2 

 

1,663 3,21 0 12 1 

3,392 63,37 3 5 0 

 

1,645 0,48 7 5 3 

3,290 2,52 2 2 2 

 

1,622 1,77 5 3 4 

3,228 100,00 5 3 0 

 

1,597 3,33 8 4 3 

3,158 1,84 3 1 2 

 

1,546 2,89 8 8 2 

3,104 4,06 4 4 1 

 

1,527 7,02 3 13 0 

2,941 5,16 2 6 1 

 

1,485 1,27 2 0 5 

2,895 21,56 4 0 2 

 

1,479 2,26 10 8 0 

2,739 1,27 1 5 2 

 

1,444 6,55 0 4 5 

2,696 7,03 1 7 1 

 

1,425 1,92 2 4 5 

2,635 1,54 3 7 0 

 

1,412 3,79 3 13 2 

2,591 0,55 5 1 2 

 

1,401 2,35 12 0 2 

2,559 5,97 0 8 0 

 

1,385 2,71 5 1 5 

2,518 13,81 3 5 2 

 

1,375 3,96 11 1 3 

2,461 3,79 2 8 0 

 

1,355 0,66 6 8 4 

2,436 2,83 5 3 2 

 

1,320 0,93 13 5 0 

2,418 0,50 2 0 3 

 

1,300 4,42 6 14 1 

2,351 0,31 2 2 3 

 

1,279 0,55 0 16 0 

2,337 0,52 1 3 3 

 

1,266 2,20 7 13 2 

2,296 0,67 6 2 2 

 

1,245 2,74 13 7 1 

2,276 0,67 5 7 0 

 

1,228 1,20 12 8 2 

2,230 2,13 4 8 0 

 

1,216 1,71 8 4 5 
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ADATLAP 

a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához* 

I. A doktori értekezés adatai

A szerző neve: Ormándi Szilvia 

 MTMT-azonosító: 10050098  

A doktori értekezés címe és alcíme: „Ásványok és szervetlen kristályok szerkezeti és 

kristálykémiai kutatása”, „Szintetikus és geológiai folyamatokban képződött szodalit-rokon 

zeolitok kristályszerkezeti és –kémiai vizsgálata” 

DOI-azonosító46: 10.15476/ELTE.2017.076  

A doktori iskola neve: Földtudományi Doktori Iskola  

A doktori iskolán belüli doktori program neve: Földtan-Geofizika  

A témavezető neve és tudományos fokozata: Dódony István, DSc  

A témavezető munkahelye: ELTE, Ásványtani Tanszék  

II. Nyilatkozatok

1. A doktori értekezés szerzőjeként

a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a

tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom a

Természettudományi kar Dékáni Hivatal Doktori, Habilitációs és Nemzetközi Ügyek

Csoportjának ügyintézőjét, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális

Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat.

b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés

közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az

ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a

minősítés (dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi

Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;

d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori

értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és az

ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. Ha a

könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori

értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE

Digitális Intézményi Tudástárban.

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy

a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját

eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői

jogait;

b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón

benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek.

3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének

plágiumkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához.

Kelt: Budapest. 2017. július 13. 

a doktori értekezés szerzőjének aláírása 

*ELTE SZMSZ SZMR 12. sz. melléklet


