
Bevezetés

Az agyagásványok, és ezen belül a montmorillonitok
fontos alkotói környezetünknek. Kationcsere-képességük
következtében jelentős szerepük van a talajtanban, a
víz–kőzet kölcsönhatás folyamataiban és a környezetföld-
tani kérdések vizsgálatában, továbbá felhasználhatók a
környezetvédelemben (hulladéktárolók szigetelőanyaga).
Az utóbbi időben nagyszámú publikáció foglalkozik
mesterségesen kationcserélt montmorillonitok vizsgálatá-
val. 

A termoanalitikai vizsgálat során alacsony hőmérsékleti
tartományban a montmorillonitban molekuláris formában
jelenlévő víztartalmat tudjuk vizsgálni. A dehidrációs reak-
ció aprólékos elemzésével a rétegközi térről a röntgendif-
frakciós vizsgálat alapadatait kiegészítő információkat
nyerhetünk.

Az agyagszemcsék felületén adszorpciós erőkkel kötött
vízrétegek jelenhetnek meg, melyek kötéserejét a szemcsék
felületi tulajdonságai szabják meg. Az adszorpciós kötések
feltétele a poláros felület, ezért adszorpciós erőkkel a dipol
természetű molekulák, leggyakrabban a polaritásra hajla-
mos szilikátok SiO4 és AlO4 tetraéderein kötődnek.

A felületen lévő poláros ionok vagy atomcsoportok a
poláros vízmolekulákat van der Waals-erőkkel, irányítottan
megkötik. Ez a kötés a 2:1 típusú agyagásványok felületi
Si—O—Si (sziloxán) vagy Si—O—Al csoport oxigénje és
a víz hidrogénje közti kapcsolaton alapul. A vízmegkötési
képesség függ az Si—O—Si hajlásszögétől. A leginkább
hidrofil természetűek a <109° hajlásszögű (ideális tetra-
éder) csoportok. A sziloxáncsoportok hajlásszögének növe-
kedésével csökken a hidrofil tulajdonság. Az Si—O—Al
csoport hidrofil jellege erősebb, mint az Si—O—Si cso-
porté. A kialakuló monomolekuláris vízréteg maga is
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Összefoglalás

Különböző természetes (Ca2+, Na+) és kationcserélt (Cs+, K+, Ag+, Na+, Li+, Ba2+, Hg2+, Ca2+, Mn2+, Mg2+, Cu2+) montmorillonitokat vizsgál-
tunk röntgendiffrakciós és termoanalitikai módszerrel. A két módszer elsősorban a rétegközi térben lévő kationokról nyújt információt. Míg a
röntgendiffrakciós módszer a 001 bázisreflexió mérésével főleg az egy- és kétértékű kationok megkülönböztetésre ad lehetőséget, a termoanali-
tikai vizsgálat kétértékű kationok esetében a rétegközi térben lévő kation vízburkának eltávozási hőmérséklete, egyértékű kationok esetében pedig
az egylépcsős dehidrációs folyamat szimmetriaviszonyai alapján tesz lehetővé finomításokat. 
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Abstract

Various natural (Ca2+, Na+) and cation-exchanged (Cs+, K+, Ag+, Na+, Li+, Ba2+, Hg2+, Ca2+, Mn2+, Mg2+, Cu2+, Al3+) montmorillonites were stud-
ied by means of X-ray diffraction and thermal analysis. The two methods give information on the cation in the interlayer space only. The X-ray dif-
fraction is mainly suitable for the distinction between the mono- and bivalent cations. The thermal analysis in the case of bivalent cations based of
the temperature of the elimination of water co-ordinated round the cation, in the case of monovalent cations, the symmetry of the dehydration
reaction can give a possibility for finer interpretation.



poláros felületet hoz létre, és így azon további molekulák
tudnak orientáltan megtapadni. Kb. 3 vízréteg mutat eltérő
tulajdonságot a tömeges víztől. Ebben az 1 nanométeres
távolságban az agyag és a víz szilárd fázist képez. A
felületen kationok is adszorbeálódhatnak, ezek általában
nem hidratált formában, hanem közvetlen kation–oxigén
kötéssel kötődnek meg. 

A rétegszilikátok felületi kötődéseit lehetővé teszik a
szakadt tetraéderes vagy oktaéderes rétegsíkok sarki pozí-
cióin kialakuló funkcionális csoportok is, melyek nagyon
aktívak. Ha ezek az aktivált csoportok vízzel lépnek kapcso-
latba, kemiszorpció útján amfoter hidroxil felületekké vál-
nak, főleg szilanol, aluminol vagy magnesol formájában.
Ezen csoportok hidroxilcsoportjai a pH-tól függően pro-
tonálódhatnak, illetve deprotonálódhatnak, azaz a pH-tól
függő felületi töltésük alakulhat ki, és ezeken anionokat, ill.
kationokat köthetnek meg. Vízadszorpció esetén többszörös
víz–hidroxil kötések képződhetnek.

Vízkötődés az ásvány külső felületén kívül (tapadó víz)
az ásvány szerkezete által alkotott belső terek felületén is
bekövetkezhet. Ennek a kötődésnek a mechanizmusa hason-
ló, mint a külső felületeken, ha a rendelkezésre álló tér ele-
gendően nagy. A belső felületek és terek különböző mé-
retűek és alakúak, ami jellegzetesen befolyásolja a vízkötés
jellegét.

A külső fajlagos felület a legtöbb természetes minta
esetében kisebb, mint a belső felület 20%-a, de a belső
felület akár egy nagyságrenddel nagyobb is lehet, mint a
külső.

Az alkalmazott vizsgálati módszerek

A vizsgálatokat a Kárpát-medencéből származó ter-
mészetes ill. kationcserélt bentonit mintákon végeztük (1.
táblázat). 

A különböző kationcseréket az alábbi oldatokkal hajtot-
tuk végre: hordozó nélküli Cs135, KCl, NaCl, AgClO4, LiCl,
BaCl2, HgCl2, CaCl2, Mn(ClO4)2, MgCl2, Cu(ClO4)2. A
kationcseréket Baráth Istvánné (MÁFI), továbbá Kónya
József és M. Nagy Noémi (Debreceni Egyetem Izotóp-
kémiai Tanszék) végezte.

Na-montmorillonitra vonatkozó adatokat nyertünk ipa-
rilag aktívált, kereskedelmi termékek vizsgálataiból is
(Tixoton, Linto-bentonit, NSP-4900 bentofix, Muster). 

A termoanalitikai vizsgálatok (TA) számítógépes vezér-
lésű és kiértékelésű Derivatograph-PC szimultán TG, DTG,
DTA készülékkel, korundtégelyben, 1000 °C-ig 10 °C/perc
felfűtési sebességgel és Al2O3 inert anyaggal készültek. A
termikus vizsgálatok során használt paraméterek:

α Tmax = a reakción belül a maximális bomlási
sebességig elbomlott hányad (szimmetria)

és a formálkinetikai paraméterek aktivációs energia (E)
értéke, mely a bomlási folyamat alaki eltéréseit számsze-
rűsíti. A készülékünket kiszolgáló szoftver biztosítja ezek-
nek az értékeknek a meghatározását az ARNOLD et al. (1987)
egyenlete alapján:

ahol:
n a virtuális reakciórend = 1,26×(a/b)1/2 KISSINGER (1957)
nyomán (a és b a DTG-csúcs maximumát megelőző és azt
követő szakasz inflexiós pontjában húzott érintőknek az
időtengelyt jelentő abszcisszából kimetszett szakaszai), 
ai a Ti hőmérsékletnél elbomlott komponens hányada,
T a megfelelő hőmérséklet, 
R = univerzális gázállandó.

Szoftverünk 0,2 konverzióval számol.
A kapott kjoule/mol dimenziójú számérték az adott

reakció hőmérsékleti értékeit és a folyamatnak a hőmérsék-
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1. táblázat. A vizsgált minták származása

Table 1. Locallity of the investigated samples



let-tartományon belüli megoszlási viszonyait együttesen
tükrözi. Az egyidejűleg meghatározott reakciórenddel és
preexponenciális faktorral a csúcs alakjának számszerű
leírására alkalmas. 

A röntgendiffrakciós vizsgálatokat (XRD) számító-
gépes vezérlésű és kiértékelésű Philips PW 1730 diffrak-
tométerrel végeztük a következő felvételi körülmények
között: Cu antikatód, 40 kV és 30 mA csőáram, grafit
monokromátor, goniométersebesség 2 °/perc.

Vizsgálati eredmények

A montmorillonit melegítése során a külső felületen
tapadó kolloidrendszerként felfogható szabad folyékony víz
alacsonyabb hőmérsékleten távozik, mint a rétegközi térben
lévő, ill. a külső felülettel közvetlenül érintkező (1. ábra és 2.
táblázat). Légszáraz minta esetében a külső felületen kötött

szilárd fázisként felfogható víz a termikus reakció alacsony
hőmérsékletű szárán inflexió formájában észlelhető.

Agyagásványok felszínén kötött víz kötésereje 1,5±1
kJ/mol. A rétegközi térben 7,5±3 kJ/mol, kationtartalmú
rétegközi térben 7,8–12,1 kJ/mol (KOSTER VAN GROOS,
GUGGENHEIM 1987). 

Rétegközi víz a szmektitekben

A montmorillonitok esetében a belső teret a rétegközi tér
alkotja. A montmorillonitok szerkezetében az oktaéderes
Al-atomot Mg (vagy Fe)- és kis mértékben a tetraéderes
réteg Si-atomjait Al helyettesítheti. Mivel a helyettesítő
elem alacsonyabb oxidációs számú, az ennek ered-
ményeképpen kialakuló töltéshiányt a rétegközi térben elhe-
lyezkedő, rendszerint hidratált kicserélhető kationok egyen-
lítik ki, főleg Na, Ca, és Mg. A helyettesítések mértéke
lelőhelyenként különbözik, tehát a különböző származású
ásványok rétegtöltése is eltér. Víz és más poláros molekulák
hatolhatnak be a rétegek közé, a rétegekre merőleges irány-
ban a szerkezet kiterjedését okozva. 

Ennek a víznek nincs szerkezetmeghatározó szerepe, a
víz eltávozása nem egyensúlyi folyamat. A reakció kvázi-
egyensúlyi folyamatok között nem izoterm (2. ábra).

A rétegközi víz egyszerű modellje 3 különböző zónát
különböztet meg, eltérő vízszerkezettel (YARIV 1992). 

2 zóna rendezett vizet tartalmaz, ezek:
— az oxigénsíknál lévő szilárd-folyadék határréteg (Ao,

o = oxigénsík) és 
— a rétegközi ionok hidrációs zónája (Am, m = kicserél-

hető fém (metal). 
A harmadik zóna rendezetlen, ez a Bom-zóna, amely

elválasztja az Am- és az Ao-zónát.
A kationvízburok koordinációs kötése energia szempont-

jából átmenet az ásványban jelenlévő másodrendű, adszorp-
ciós és elsőrendű, ionos, ill. kovalens kötések között.
Mértéke a kation méretével, töltésével és elektronegativi-
tásával összefüggésben lévő hidrációs energia szerint vál-
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1. ábra. Bányanedves bentonitminta tapadó vize és ugyanaz a minta 4
hónappal később (Buru, Románia) 

Figure 1. Quarry sap on bentonite sample (from Buru, Romania) and
the same sample 4 months later 

*Az értékek az összehasonlíthatóság céljából 18 mg vízre vannak átszámolva,
mert a reakció hőmérséklete logaritmikusan függ a reakciótermék mennyi-
ségétől. (PA „Proben Abhängigkeit” görbék, SMYKATZ-KLOSS 1974).

2. táblázat. A Burui bentonitminta termoanalitikai mérési para-
méterei*

Table 2. Measurement parameters of the bentonite sample from Buru*
2. ábra. A Na-montmorillonit Q–TG görbéje

Figure 2. Q–TG curve of Na-montmorillonite



tozik (3. táblázat). Az Am-zóna mérete csökken az ion
méretének növekedésével és nő az ion töltésének növeke-
désével.

A kicserélhető kation tulajdonságai erősen befolyá-
solják az alacsonyhőmérsékletű csúcsrendszert. Az endo-
term effektus alakja lehet szimpla vagy dupla jellegű a ki-
cserélhető kation minőségétől függően. 

A különböző rétegközi kationokat tartalmazó montmo-
rillonitok rétegközi terének mérete eltérő, ez a röntgendif-
frakciósan mérhető 001 bázisreflexió értékében tükröződik.
Ha a bázisreflexió 9,8–10 Åközött van a 2:1 rétegszilikát
esetében, akkor adszorbeált víz főleg a külső felületen van,
vagy csak alárendelt mértékben, izoláltan van a rétegközi
térben (agyagcsillámok). Ha egy vízréteg van a rétegközi
térben (általában egy vegyértékű kicserélhető kationok
esetén) a bázistávolság 12,2–12,4 Å. Ha második vízréteg is
kialakult a rétegközi térben (általában 2 vegyértékű katio-
nok esetén), a bázisreflexió 14,5–15 Åközött van.

Az egyértékű kation a montmorillonit rétegközi terében
szimpla termikus dehidrációs csúcsot ad. A monorétegű víz
(d(001) = 12–12,6 Å) mennyisége kb. 7%. A kation hidrációs
száma 3 vagy 4, háromszögű vagy négyzetes planáris
koordinációban, mely párhuzamos a réteggel. 

A vizsgált montmorillonitok részletes eredményeit a
kicserélt kation hidrációs energiájának sorrendjében tár-
gyaljuk.

A Cs a rétegközi térben alacsony elektromos töltése és
nagy mérete miatt nem koordinál vizet maga köré, nincs Am-
zónája. Két Cs+ – és két víz által alkotott komplex azonban egy
egységként szorosabban kötődik. A Cs-montmorillonitban,
a víz nagyobb hányada Bom-zónában van. A montmorillonit
vízvesztése a rétegközi térben vagy felületen adszorbeáló-
dott vizek eltávozását tükrözi. A DTG dehidrációs csúcs
szimmetrikus (3. ábra). A szimmetria mérésére a csúcs-
hőmérsékletig elbomló reakcióhányad (αmax)-értéket hasz-
náltuk. 10 vizsgált minta adatai alapján αmax-érték 46–52%
között változott (átlag 47%), a röntgendiffrakciósan mért
001 bázisreflexió értékek 12,28–12,49 Å között változtak
(M. NAGY N. et al. 2002). Újabb vizsgálatok szerint
(SUTTON, SPOSITO 2001, 2002) a Cs-montmorillonitban a

rétegközi víz lehet kevesebb is, mint egy réteg. Az 1/3 és 2/3
víz monorétegű Cs-montmorillonit az ún. „12 Å-ös Cs-
szmektit”.

A K+ a legkisebb hidrációs entalpiával rendelkező
kation, amelynek már van vízburka (leggyengébben köt
kevés vizet maga köré, a legalacsonyabb hőmérsékleten
távozik el a hidrátburok). A rétegközi térben egy vízréteg
van. A termikus görbén a második deriválttal sem lehet ezt a
reakciót biztosan azonosítani. Az aktiválási energia (E)
értéke azt jelzi, hogy a vízvesztési csúcs valamivel inho-
mogénebb, mint a Cs esetében, az α értéke arra utal, hogy a
víztartalom jelentősebb része távozik el alacsonyabb
hőmérsékleten. 

A K-montmorillonit esetében a 13 mért minta αmax-
értéke 49–67% (átlag 60%), a 001 bázisreflexió értékek az
egy vízrétegnek megfelelően 12,07–12,85 Å között
mutatkoztak. 

A Na+-ion a teljes vízeltávozás mennyiséggel korrigált
hőmérséklete valamivel magasabb, mint a K+ esetében, a
többi adata viszont a K-hoz nagyon hasonló. A rétegközi tér-
ben szintén egy vízréteg van. 

23 Na-montmorillonit mérési adata: αmax 50–73% (átlag
65%), a mért 001 bázisreflexió értékek 11,43–13,24 Å.
Némi különbség mutatkozott az aktivált Na-montmorillonit
(αmax 50–70%, átlag 63%) és a hét természetes Na-montmo-
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3. táblázat. Kationok hidrációs entalpiája

Table 3. Hydration enthalpies of metal cations

Az adatok WULFSBERG (1987) művéből származnak.

3. ábra. A Cs-montmorillonit dehidrációja

Figure 3. Dehydration of Cs-montmorillonite



rillonit (αmax 68–73%, átlag 71%) dehidrációs csúcsának
alakja között. 

A K-mal és Na-mal kationcserélt, ill. természetes Na-
montmorillonit dehidrációs csúcsa az alacsonyhőmérséklet
irányába aszimmetrikus (4. és 5. ábra). Ez azt jelzi, hogy 
a víz–ion kölcsönhatás (koordinációs erő) valamivel
gyengébb a víz–víz kölcsönhatásnál (a vízben kialakuló H-
kötés az egyik legerősebb intermolekuláris kapcsolat, mert
minden vízmolekula 4 másik vízmolekulához kap-
csolódik). 

Az Ag-montmorillonit esetében a kation elektroszta-
tikus kötése valamivel magasabb, mint a nátrium esetében.
A dehidrációs csúcs szimmetrikus (6. ábra), tehát a ion–víz
kölcsönhatás energiája valószínűleg azonos a víz–víz köl-
csönhatással. Mérési adatok: αmax 51% „001 d érték” 12,6 Å
(monoréteg). Az exoterm reakció 361 °C-nál a fémezüst
oxidációját jelzi (KÓNYA et al. 2005). 

A Li+-nal kationcserélt montmorillonit termikus görbé-
je eltér a várttól, mert a többi egyértékű kation dehidrációs
görbéjétől eltérően kettős csúcsot ad (7. ábra). A szeparált
csúcsok megjelenésének több lehetséges magyarázata van:
(1) a Li-nak van az egyértékű kationok közül a legnagyobb
hidrációs energiája; (2) a Li mérete elegendően kicsi ahhoz,

hogy a rétegközi teret határoló oxigénsík közelében
helyezkedhessen el, ami magasabb energiaszintet biztosít a
vízadszorpció számára. 

A Li+-nak hidrációs szférája (Am-zóna) csak akkor van,
ha nagyon kis mennyiségű víz van jelen, de nincsen, ha túl
sok a víz. Az utóbbi esetben a vízmolekulák Ao-zónát
képeznek, és a Li+-kationok az Ao-zónának a nem-tömött
víz tömegében, a molekulák közti térben találhatók. A Li-
montmorillonitnak van az egyértékű kationokat tartalmazó
montmorillonitok közül a legnagyobb víztartalma. A víz
mennyisége nagyobb, mint az 1 vízrétegnek megfelelő
lenne. A rétegközi térben általában egy vízréteg van: a 001 d
érték 12,3–13,4, de ki tud alakulni második vízréteg is
(MACKENZIE 1964; QUIRK, MARCELJA 1997; POWELL et al.
1998). A 16 általunk mért Li-montmorillonit esetében a 001
bázisreflexió értékek 12,16–15,45 Å között változtak. A
dehidrációs folyamat α(max)-értéke 21–36% között változott
(átlag 31%), ami azt jelzi, hogy a maximumig csak a víz 1/3-a
távozik el, nagyobb az erősebben kötött vizek aránya. Az
adatokból leszűrhető, hogy a Li-montmorillonit nagyon
érzékeny a környezeti hatásokra (pl. relatív nedvességtar-
talom). 
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4. ábra. A K-montmorillonit dehidrációja

Figure 4. Dehydration of K-montmorillonite 

5. ábra. A Na-montmorillonit dehidrációja

Figure 5. Dehydration of sodium activated montmorillonite 

6. ábra. Az Ag-montmorillonit dehidrációja

Figure 6. Dehydration of Ag-montmorillonite

7. ábra. A Li-montmorillonit kétlépcsős dehidrációja 

Figure 7. Two step dehydration of Li-montmorillonite 



Melegítéskor (200-300 °C) ez az egyértékű kation a töb-
binél kisebb mérete következtében a rétegközi térből a rács-
szerkezetbe is be tud hatolni, két különböző pozicióba: vagy
a dioktaéderes montmorillonit üres oktaéderjébe, így triok-
taéderessé alakítva a montmorillonitot, vagy a Li trihidrát-
ja 6 oxigén pszeudohexagonális ürege felett rögzül (THENG

et al. 1997; MADEJOVÁ et al. 1999). Ilyenkor kicserélhető-
sége is megszűnik. FTIR-spektrumon az OH-vegyérték-
rezgési tartományban a 300 °C-ra hevített montmorillonit-
nál megjelenik a 3668 cm–1-nél az AlMgLiOH-rezgés is
(8. ábra).

A kétértékű kationnal telített montmorillonitoknak a
dehidrációs reakciója általában kétlépcsős. A montmoril-
lonit víztartalma kb. 14–15%, ami a rétegközi térben elhe-
lyezkedő 2 vízrétegnek felel meg. 

A Ba-mal telített montmorillonit dehidrációs görbéjén
csak egy 150–170 °C-os tartományban mutatkozó váll jelent-
kezik a reakció magasabb hőmérsékletű oldalán (9. ábra),

mely kifejezettebben észlelhető a TG második derivált
(DDTG) görbéjén (FÖLDVÁRI et al. 1998). A 13 vizsgált
minta jellemző mérési adatai: α(max) 32–42% között (átlag
38%). A termikus vizsgálat H2O/OH aránya alapján 2
vízréteget tartalmaz a rétegközi tér. Az irodalmi röntgendif-
frakciós 001 d-értékek szórnak, inkább egy, mint két
vízréteget jeleznek, mert a Ba-montmorillonit szélesebb
vízgőznyomás tartományban tartja fenn az egy vízrétegű
formát (CASES et al. 1997). Az általunk mért 001 bázis-
reflexiók 14,24–16,23 Åközött változtak, minden esetben 2
rétegű hidrátszerkezetet jelezve.

Hasonló termogravimetriás kép figyelhető meg a Hg-
montmorillonit esetében is, de a DDTG-görbén jelentkező
csúcs valamivel magasabb hőmérsékleten van, a maga-
sabb hidrációs energiának megfelelően (10. ábra). A rönt-
gendiffrakcióval mért 001 bázistávolság 15,54 Å (kettős
vízréteg).

Normál esetben a Ca-montmorillonit dehidrációs DTG-
görbéje kétlépcsős. (11. ábra). 13 természetes Ca-montmo-
rillonit és egy Ca-mal telített montmorillonit mérési adatai:
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8. ábra. A Li-montmorillonit IR-spektruma az OH-
vegyértékrezgés tartományában MADEJOVÁ et al.

(1999) nyomán
Wavenumbers = hullámszám, unheated = hevítetlen minta, 

heated = 24 órán keresztül 300 °C-on tartott minta

Figure 8. IR spectra of Li-montmorillonite samples in
OH stretching regions, after MADEJOVÁ et al. (1999)

Heated = after heating for 24h at 300 °C

9. ábra. A Ba-montmorillonit dehidrációjának DTG- és DDTG-gör-
béje

Figure 9. DTG and DDTG curves of Ba-montmorillonite dehydra-
tion 

10. ábra. A Hg-montmorillonit dehidrációjának DTG- és DDTG-gör-
béje

Figure 10. DTG and DDTG curves of Hg-montmorillonite dehydra-
tion

11. ábra. A Ca-montmorillonit dehidrációjának DTG-görbéje
(Kuzmice, Szlovákia)

Figure 11. DTG curve of dehydration of Ca-montmorillonite
(Kuzmice, Slovakia)



α(max) 36–51% között (átlag 42%), a röntgendiffrakciós 001
bázistávolság 14,52–15,72 Å között (2 rétegű rétegközi
hidrát).

Esetenként a természetes minták DTG-görbéje kevésbé
karakterisztikus. Az egyházaskeszői bentonit esetében bár a
bázistávolság (d001 16,04 Å) két réteg víznek felel meg, a
kation hidrátburok eltávozása a termikus görbék közül csak
a DDTG-görbén látszik. (12. ábra).

Ennek az az oka, hogy a természetes montmorillonitok
rétegközi tere rendszerint nem homoionos. Ezt illusztrálja a
(13. ábra).

A montmorillonit rétegközi terében adszorbeált Mn2+

ionnak nagyobb a hidrációs energiája, mint a Ca2+ ioné,
ezért a Mn köré koordinálódott víz eltávozása magasabb
hőmérsékleten, kb. 240-250 °C-on történik. A négy vizsgált
Mn-nal telített minta mérési adatai: α(max) 30–42% (átlag
36%), a röntgendiffrakciós 001 bázistávolság 14,56–15,07

Å(2 rétegű rétegközi hidrátnak megfelelően). A DTA-gör-
bén látható exoterm csúcs a mangán(II) mangán(IV)-gyé
való oxidációját jelzi (14. ábra).

A rétegközi térben adszorbeálódott mangán(II)ion
atmoszférikus körülmények között spontán módon is
oxidálódik mangán(IV)ionná (KÓNYA et al. 2005). Ezért a
néhány év múlva megismételt mérés esetében a kationcsúcs
alig látszik a dehidráció DTG-görbéjén, és az exoterm reak-

ció sem látszik a DTA-görbén (15. ábra). A 001 bázisref-
lexió d értéke mindkét esetben hasonló, 15,1 Å a friss
preparátum és 14,8 Åa 3 éves preparátum esetében.

A Mg-montmorillonit dehidrációja jól elkülönülő
kétlépcsős reakció. A Mg köré koordinálódó víz dehidrá-

ciójának csúcsa 245-255 °C-nál látható (16. ábra). 10 mért,
Mg-mal telített montmorillonit mérési adatai: α(max)

44–57% (átlag 48%), a röntgendiffrakciós bázistávolságok
a 2 két rétegközi vízrétegnek megfelelően 14,63–16,25 Å.

Az egy- és kétértékű rétegközi kationok mérési adatait a
4. táblázatban foglaltuk össze. A termoanalitikai paramé-
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12. ábra. A Ca-montmorillonit dehidrációjának DTG- és DDTG-görbé-
je (Egyházaskesző)

Figure 12. DTG and DDTG curves of dehydration of Ca-montmoril-
lonite (Egyházaskesző, Hungary)

13. ábra. „Ocean Drilling Program” Hole 735B jelű minták-
nak a vizsgált rétegközi kationösszetételi diagramja (ALT, 

BACH 2001 nyomán) 
Figure 13. Interlayer cation contents of smectites in the sam-
ples Hole 735B of Ocean Drilling Program (after ALT, BACH

2001)

14. ábra. Friss Mn-montmorillonit dehidrációjának DTG- és DTA-gör-
béje 

Figure 14. Thermoanalytical curves of fresh Mn-montmorillonite

15. ábra. A 14. ábra mintája 3 év múlva ismételt felvételen

Figure 15. Thermoanalytical curves of the same Mn-montmorillonite 
(the sample of Figure 14) three years later



terek folyamatosan változnak a hidrációs energia növeke-
désével. 

Vizsgáltunk három Cu2+-ionnal telített montmorilloni-
tot is, de a mérési adatok nagyon eltértek egymástól. A vo-

natkozó irodalom tanulmányozása kapcsán hasonló ellent-
mondásos adatokkal találkoztunk.

Pl. „természetes Ca-montmorillonitot kezeltek külön-
böző koncentrációjú CuSO4-oldattal és azt tapasztalták,
hogy a réz a szerkezet összeesését okozta 14,71 Å-ról 12,75
Å-re”, vagyis „réz-tartalmú montmorillonitot (Cu-MMT)
hoztak létre kationcserével” (KISS et al. 1997). XIA et al.
(2004) röntgendiffrakciós vizsgálatai azt mutatták, hogy az
eredeti montmorillonit 001 bázisreflexiója 1,544 nm-ről
1,588 nm-re (15,44→15,88 Å) változik a Cu2+ kationcsere
hatására. „Ez azt jelzi, hogy a Cu2+ belépett a rétegközi
térbe, mint hidratált kation” (két vízréteg). „A Cu2+, mint
kisméretű kation melegítésre a rétegközi térből be tud lépni
a montmorillonit 2:1 rétegeibe (d001 12,4→9,5 Å)” (HELLER-
KALLAI, MOSER 1995). 

Az adatok közötti eltérések több okra vezethetők vissza.

Különbségek vannak a Cu adszorpciójának helyében. Kis
ionos erősség mellett  az eredmények azt jelzik, hogy a Cu a
rétegközi térben adszorbeálódik és hidrációs burokkal ren-
delkezik. A nagy rétegtöltésű montmorillonitok esetében a
réz kiszorul a rétegközi térből, és elsősorban a montmoril-
lonitszerkezet szakadt rétegeinek szilanol- és aluminol-
funkciós csoportjain adszorbeálódik (STRAWN et al. 2004).
UNDABEYTIA et al. (2002) szerint a Cu adszorpciója vagy a
szakadt rétegszéleken, vagy a montmorillonit rétegsíkján
történik. HE et al. (2001) szerint a Cu2+ egy része a rétegközi
térben van, egy része pedig belép a hexagonális üregekbe és
elveszti koordinációs vizét, kis része pedig az oktaéderes
üres helyekre lép be.

A réz adszorpciója további tényezőktől is függ. YARIV

(1992) szerint a Cu-szmektit nagyon alacsony relatív
páratartalom mellett egy vízrétegű. A réz adszorpciója
függ a kezelő oldat és a háttérelektrolit koncentrá-
ciójától. NÉMETH (2003) azt találta, hogy a Cu-montmo-
rillonit bázistávolsága a Cu koncentráció és az alkalma-
zott pH függvénye. Magasabb pH mellett a réz CuOH+-t
képez (STADLER, SCHINDLER 1993). A teljesen hidratáló-
dott Cu2+ ionok ([Cu(H2O)6]

2+) mennyisége a rétegközi
térben a kezelési idővel növekedik (PLÖTZE, EMMERICH

2004).
Háromértékű kationokkal telített montmorillonitok

(Al, ritkaföldfémek) vizsgálata és értelmezése jelenleg
folyik.

Összefoglalás

A dehidrációs folyamat termoanalitikai görbéjének
részletes elemzése lehetővé teszi a röntgendiffrakciós mód-
szerrel kapott alapinformációk finomítását a különböző
rétegközi kationokat tartalmazó montmorillonitok eseté-
ben. Megállapítható, hogy a termoanalitikai görbék vál-
tozása folyamatos a rétegközi térben lévő kationok hidrá-
ciós energia növekedésének megfelelően.
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16. ábra. A Mg-montmorillonit dehidrációjának DTG-görbéje

Figure 16. DTG curve of dehydration of Mg-montmorillonite 

4. táblázat. A vizsgált egy- és kétértékű rétegközi kationok jellemző adatai

Table 4. Characteristic data of the monovalent and bivalent interlayer cations
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