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METAMORF KŐZETEK SZERVESANYAG TARTALMÁNAK 
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SZÉNÜLTSÉGI FOK SZEMPONTJÁBÓL

Irta: F ö l d v á r i Má r ia

A kőzetek szervesanyagának ill. szénült anyagának vizsgálatára azért került sor, 
hogy a metamorfózis folyamatát a kőzetbe zárt szervesanyag átalakulásával is követhessük. 
A szervesanyag vizsgálatának különösen nagy jelentősége lehet olyan esetekben, amikor 
az ásványtani vizsgálat kevesebb lehetőséget ad a metamorfizáció mértékének vizsgálatára, 
pl. metamorfizálódott mészkövek esetében.

A metamorfózis folyamata a legtöbb esetben allokémikus folyamat. A változások 
közül legfeltűnőbb az oxidációs fok csökkenése. Az ilyen irányú folyamat nemcsak a 
kőzetek ásványos összetevőit érinti, hanem a kőzetekben eredetileg előforduló szerves
anyagot is.

A szenek kolloid szerkezete kondenzált aromás magból áll, jnelyet kémiailag a maghoz kötött, 
fokozatosan csökkenő' polimerizációs fokú, sejtszerűen elhelyezkedő' oldalcsoportok vesznek körül. 
A szénanyag makromolekulájának a magja a leghó'állóbb, míg a környező' oldalcsoportok a centrumtól 
a perifériáig csökkenő hőállóságot mutatnak. Az oldalcsoportok száma és a magtól való távolsága a 
szénüléssel csökken. Miután az illótermékek forrásai elsősorban az oldalcsoportok, ezzel összefügg, 
hogy a szénülés előrehaladtával az ülótartalom is csökken.

Szénült anyagok termikus vizsgálatát két módon végezhetjük. Vizsgálhatjuk a 
szénült anyag viselkedését: 1. levegőtől elzár tan, inert atmoszférában hevítve; 2  levegő
ben, vagy oxigén atmoszférában hevítve. Az első esetben a szén bomlási folyamatait 
vizsgálhatjuk, a második esetben a szén oxidációs ill. égési folyamatairól kapunk 
tájékoztatást. A kétféle vizsgálat kombinálásával teljes inmediat elemzést végezhetünk.

A szenek bomlási folyamatait hazánkban We l t n e r  M. vizsgálta és értelmezte. A mi 
szempontunkból a bomlási folyamatoknak és a szénültségi foknak az összefüggését kell 
figyelembe vennünk. Nagy általánosságban megállapíthatjuk, hogy a szénültségi fok 
növekedésével a bomlási hőmérséklet csúcsértékei magasabb hőmérsékletek felé tolód
nak el.

Az antracitos szenek bomlásakor egy illóveszteséget jelző endoterm csúcs jelent
kezik.

A bitumenes, tehát közelítőleg feketekőszén stádiumú szenek bomlásakor meg
jelenik egy második alacsonyabb hőmérsékletű illóvesztési csúcs is, mely magasabb 
szénültségű szenek esetében kisebb a második csúcsnál, majd fokozatosan nagyobbá
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válik. A második bomlást jelző csúcs hőmérséklete alacsonyabb, mint az antracitos 
szeneknél.

A szubbitumenes, tehát barnakőszeneknél a második illóvesztési csúcs eltűnik és 
csak az alacsonyabb hőmérsékletű jelentkezik.*

A Földtani Intézet termikus laboratóriumában levegődben hevített mintákon végeztük vizsgála
tainkat. Az égési folyamatok vizsgálatánál igen fontos, hogy biztosítsuk a megfelelő oxigénmennyiséget 
és a felszabaduló gázok eltávozását az égési térből, mert a termikus bomlásnál szabaddá váló illó 
alkotórészek bizonyos fokig akadályozzák a levegő oxigénjének a szénnel való érintkezését. Ilyen 
esetben termikus bomlás és égés vegyes folyamatát észlelhetjük. 1 g szén elégetéséhez kb. 6,5 1 levegő 
szükséges. Ilyen nagy bemérések esetén a kemence légtere, eltekintve a levegő beszivárgásától, nem 
elegendő a szénmennyiség elégéséhez, ezért gondoskodnunk kell a vizsgálat alatt az atmoszféra állandó 
cseréléséről. Előnyös lapos tányéron kiterítve égetni az anyagot, ilyenkor könnyen el tud távozni a 
felszabaduló illóanyag. Mi egy harmadik megoldást, a higítást választottuk. Ha szilikátos kőzetbe zárt 
szénült anyagot vizsgáltunk, higításra nem volt szükség, mert ilyenkor a kőzetanyagnak csak néhány 
%-a volt szénült anyag. Tiszta szénanyag etalon minták, ül. karbonátos kőzetekből kioldott szénült 
anyagok esetében azért is szükség volt higításra, mert a szén nagy koncentrációban igen bonyolult 
termikus görbéket ad. Kb. 3-4%-os koncentrációig csak egy vagy két egymással összefüggő exoterm 
effektus jelentkezik. Az ennél valamivel nagyobb koncentráció a csúcsokat aszimmetrikussá teszi. 
Derivatográfnál a kemencében lévő levegő-mennyiség is kb. 4 %-ra történő higítást indokol.

A higítást Al2C>3-mal végeztük, mely maga is oxigén-szolgáltatóvá válhat. A hígítás megoldható 
kristályos Si02-vel is.

Az organikus anyag oxidációja és elégése a termogramon exoterm effektusként 
jelentkezik. A csúcsok száma, hőmérséklete, intenzitása az organikus anyag metamorfizá- 
ciójának ül. mennyiségének függvénye.

Nagyobb szénültségű anyagok magas hőmérsékleten égnek el, ezt a folyamatot 
egy exoterm csúcs jelzi a termogramon. A fekete- és barnaszenek esetében két exoterm 
csúcs jelentkezik. Az első csúcs a gáz alakban elégő organikus anyagnak, tehát az illó- 
anyagnak az elégését jelzi, a második az izzással elégő, tehát a fixkarbon égésfolyamatának 
hatására alakul ki.

A tőzeg, lignit elégése egész alacsony hőmérsékleten egy exoterm csúcsot eredmé
nyez kis koncentrációban.

Tapasztalataink szerint a két exoterm csúcsot adó szénültségi stádiumban a csúcsok 
hőmérsékletein kívül figyelembe vehetjük az egy-egy csúcshoz tartozó súlyveszteségek 
arányait, azaz, hogy «a szén organikus anyagának hányadrésze ég el az első és hányad a 
második maximumnál. Az arányszám szintén a szénültségi fokról adhat tájékoztatást.

Magasabb szénültségű anyagoknál akkor fordul elő két exoterm csúcs, amikor a 
nagy C tartalmú szeneknél a levegőhozzáférés kevés, ezért a szénanyag nagy része csak 
magasabb hőmérsékleten tud elégni. Ez az oka a fent említett aszimmetrikus csúcs 
kialakulásának is.

Vizsgálataink során főleg magasabb szénültségű anyagokkal találkoztunk a meta
morf kőzetekben. Első lépésben etalonsort készítettünk ismert szénültségű anyagokról,

* Hőfok-értékeket azért nem említünk, mert az a felfűtési sebességtől, a próbatartó alakjától, a 
szemcsenagyságtól, a minta szénanyag tartalmától függ, így készülékenként az előkészítési és felvételi 
körülményektől függően helyileg kalibrálni kell.
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majd ezekhez hasonlítottuk a kőzetanyagokban talált szénült nyomok görbéit. Az etalon 
anyagok 17 °C/perc felfűtési sebesség, 1 g 2 %-os koncentrációjú bemérés mellett a 
következő hőmérsékleten (°C-ban) adnak exoterm effektust:

A fentiek alapján grafitnak tekinthetők azok az anyagok, melyek az adott vizsgálati 
körülmények között 800 °C felett adnak exoterm effektust. Az antracit tartományt 
640-700 °C között lehet kijelölni. A 700 és 800 °C közötti hőmérséklet-tartományban 
csúcsot adó anyagok metaantracitnak tekinthetők.

A magyarországi anyagok a Kőszegi-hegységből Cákról és Velemről, a Szendrőb 
hegységből Szendrőről, Edelényről, Meszesről és Rakacaszendről, továbbá Szabadbattyán- 
ról, Füléről, Alsóörsről, Ságvárról, Bogádmindszentről és Sátoraljaújhelyről származnak. 
Koruk karbon ill. ópaleozóos. Néhány mintát vizsgáltunk Kassa környékéről, összesen 
169 vizsgált mintában találtunk kimutatható mennyiségben szénült anyagot. Az egy 
területről származó, hasonló termikus reakciót adó anyagokból, egy-egy mintapéldányt 
kiválasztva, 80 mintát vizsgáltunk meg a fent leírt körülmények között. A vizsgálati 
eredmények összefoglalását az 1 . ábra mutatja.

Általában megállapítható, hogy az egy területről származó minták azonos szénült- 
ségűek. Nem találtunk lényeges különbséget pl. szénültségi fok szempontjából a meszesi 
márvány és pala szervesanyaga között. Viszonylag jelentős az eltérés a szabadbattyáni 
karbon palák és mészkő között. A bogádmindszenti fúrás közel 1000 m-es vastagságot 
átfogó mintáinál megfigyelhető az a tendencia, hogy a mélység felé nő az anyagok 
szénültsége.

A vizsgált hazai anyagok közül egy sem éri el a grafitos szénültségi állapotot, 
uralkodóan az antracitos szénültségi állapotba sorolhatók be. Kivételt képeznek a 
szabadbattyáni minták, melyek az antracitos szénültséget sem érik el.

Szénült anyagok termikus vizsgálatát az inert atmoszférában és levegőn való hevítés 
kombinálásával végezhetjük, ilyenkor teljes inmediat elemzést nyerhetünk a következő 
módon:

grafit (Ceylon) 
grafit elektróda 
grafit (Skócia)
grafit (Csehszlovákia: Vale Vbrno)
grafit (Csehszlovákia: Lacnov)
ceruzabél
gumigyári korom
sungit
antracit (Franciaország: Mure Isere) 
természetes koksz (Pécs) 
fekete kőszén (Pécs) 
barnakőszén (eocén) (Tatabánya) 
barnakőszén (eocén) (Balinkabánya) 
barnakőszén (oligocén) (Pápa) 
lignit (Nagygörbő)
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A nedvesség-tartalmat a DTG görbe egyértelműen kijelöli. Az időtartalmat az inert 
atmoszférában való hevítéssel, megállapodás szerint 900 °C-ig nyert súly veszteséggel 
határozzuk meg. Az így visszamaradt anyagmennyiség adja az égési maradékot, melyet a 
fixkarbon és hamutartalom összege alkot. Levegőn való elégetéssel megkapjuk a hamu- 
tartalmat. Ezt levonva az égési maradék értékéből a fixkarbon értéket kapjuk.
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DERIVATOGRAPHIC ANALYSIS OF THE ORGANIC 
CONTENT OF METAMORPHIC ROCKS 

IN VIEW OF THEIR RANK OF COALIFICATION

by
M. F ö l d v á r i

The author applied a thermal method fór analyzing the coalifícation ránk of the 
organic content of metamorphic rocks. There is a relationship between the thermal 
conditions resulting from exothermal effects during the combustion of organic matter 
and the rank of coalifícation. The author stated that the so-called „graphite” material of 
the Hungárián metamorphic rocks did in nőne of the samples correspond to the rank of 
true graphite.


