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I. Bevezetés, célkitűzés 

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 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. 

II. Alkalmazott vizsgálati módszerek 

 Linde A Típusú (Linde Type A – LTA) zeolit szintézise és ioncseréje: 

Az LTA előállítása az ún. hidrotermás szintézissel történik, ezen eljárást alkalmaztam 

saját mintáim kristályosítása során is. A kiindulás anyag (kaolinit) hőkezelése, majd lúgos 

kezelése után egy autokláv rendszerben jöttek létre a zeolitkristályok. A szintézis 

lépéseinek sikerességét röntgen-pordiffrakciós vizsgálatokkal ellenőriztem. A zeolitok 

egyedi tulajdonsága, hogy a szerkezet összeomlása nélkül ezen kicserélhető kationokat el 

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

Kísérletem során sósavval kimostam a nátriumionokat a szerkezetből. Miután a pH 

csökkenésével megbizonyosodtam a nátriumionok kimosódásáról a mintát semleges pH-

ig mostam. Ezt követően a már szabad üregekbe, csatornákba céziumionokat jutattam be. 

Ehhez a nátrium mennyiségére számolt CsCl oldatban kevertettem a mintát. 

 A szintetizált LTA zeolitok pásztázó elektronmikroszkópos vizsgálata: 

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. 

 A szintetizált LTA zeolitok termikus analízise  

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 szintetizált LTA zeolitok infravörös spektroszkópos vizsgálata  

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

méréseket 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. 

 A szintetizált LTA zeolitok szerkezetmeghatározása: 

Siemens D-5000 Bragg-Brentano geometriájú röntgen-pordiffraktorméterterrel készültek 

felvételek a szintetizált LTA zeolitokról. A diffraktométer másodlagos grafit 

monokromátorral és szcintillációs detektorral felszerelt. A felvételek 2Θ üzemmódban 

készültek CuKα sugárzással, 0.02 ̊ lépésköz és 4 másodperc, 2°-150°. 

Ezen diffraktogramok csúcsait a Pm3̅m tércsoport kioltási szabályának megfelelően 

indexeltem, a csúcsok intenzitását integrálva mértem le. A kapott hkl- és d-érték készletet 

felhasználva Unit Cell programmal finomítottam a rácsállandók értékeit. Az 

intenzitásokat a multiplicitásnak megfelelően szétosztottam az indexek között, majd 

Lorentz és polarizációs korrekciót végeztem. A röntgen-pordiffrakciós felvételekből 

kapott hkl és intenzitás adatokat, illetve rácsállandó értékeket használtam bemenő 

adatokként a SIR (Szemi-Invariáns Rekonstrukció) programcsomag futtatásához. A 

program direkt módszerek segítségével tudja rekonstruálni az adott kristály szerkezetét, 

így az LTA hálózatát meg lehet határozni. Az atompozíciók pontosításához SHELX 

programot használtunk. 

 A mátrai hidrotermás rendszer, gyökeres-tetői zeolitjainak morfológiai vizsgálata az 

ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék Nikon SMZ-800 és a Nemzeti Szakértő és Kutató 

Központ Wild M400 sztereomikroszkópokkal történt. Ezt követően megfigyeltem a kőzet 

szövetét Zeiss Axio Imager.A2m polarizációs mikroszkóppal. 

 A gyökeres-tetői zeolitok habitusát, egymáshoz való viszonyát pásztázó 

elektronmikroszkóppal vizsgáltam az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszékén, kémiai 

összetételükről EDAX energia-diszperzív röntgenspektrométerrel felszerelt, AMRAY 

1830 I/T6 elektronmikroszkóppal szereztem információt, 20 kV-os gyorsító feszültség 

alkalmazásával. 

 A mintában megjelenő ásványfázisok meghatározásához a Miskolci Egyetem Ásvány- és 

Kőzettani Tanszék Bruker D8 Advance Bragg-Brentano geometriájú, Vantec1 pozíció 

érzékeny detektorral ellátott röntgen-pordiffraktormétert alkalmaztam. 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. 



 

 

 A mordenitszálak szerkezeti vizsgálatához az MTA Központi Fizikai Kutatóintézeben, 

területhatárolt elektrondiffrackiós (selected area electron diffraction: SAED) felvételeket 

készítettünk 200 kV-al Philips CM20 transmissziós elektronmikroszkópon. A felvételeket 

imaging plate módszerrel rögzítettük. A szálak összetételéről Nanoprobe X-ray 

microanalysis (EDX) NORAN Voyager germánium detektorral nyertünk információt. 

III. A dolgozat tézisei, következtetései 

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. 

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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