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AZ ÁSVÁNYOK DIELEKTROMOS SAJÁTSÁGAINAK 
VIZSGÁLATA

ír ta:  F ö l d v á r in é  V ogl Már ia

Az anyagok dielektromos sajátságainak és szerkezeti tulajdonságai
nak összefüggéséről mintegy 30 éve, D eby e  alapvető tanulmányai óta 
részletes ismereteink vannak, ezért a dielektromos sajátságok vizsgálatá
ból az anyagok szerkezeti megismeréséhez nyerhetünk támpontokat.

Az elektromos erőtér hatására az anyagban dielektromos polarizá
ció lép fel. Ez többféleképpen megnyilvánulhat, így a polarizáció több
féle fajtáját különböztethetjük meg:

1. Elektronpolarizáció: e jelenség abban áll, hogy az atom (illetve 
molekula) elektronburka a maghoz képest eltolódik, de a magok hely
zete változatlan marad.

2. Eltolódási polarizáció: olyan anyagoknál lép fel, melyeknél a kris
tályrács ionokból van felépítve. Ezeknél az erőtér hatására az ionok a 
töltésükkel ellentétes térirányba kevéssé elmozdulnak, ezáltal dipólusok 
keletkeznek.

3. Irányítási polarizáció: akkor áll elő, ha a rács már külső erőtér 
hatása nélkül is dipólusokból áll. A külső erőtér hatására ilyen esetben 
az egyébként rendezetlen dipólusok az erőtér irányának megfelelően fel
sorakoznak, rendeződnek.

4. Határfelületi polarizáció: az előbbi polarizáció-fajtáktól eltérően 
heterogén anyagokban (pl. a mi esetünkben több ásványból felépült 
kőzetben) lép fel. E jelenség oka az, hogy sok anyagban a töltés az 
anyagtól függetlenül is elmozdulhat. A különböző anyagokban azonban 
a szabad töltések mozgáslehetősége különböző, ezért a különböző vezető- 
képességű anyagok határfelületén az elektromos tér hatására töltés hal
mozódhat fel. Az ilyen típusú polarizáció kialakulásához szükséges a 
leghosszabb idő.

Ha az anyagot különböző frekvenciával váltakozó elektromágneses 
tér hatásának tesszük ki, akkor mód adódik a polarizáció különböző 
fajtáinak elkülönítésére és megkülönböztetésére.



104 FÖLDYÁRINÉ VOGL M.

Az elektronpolarizáció, vagyis az elektronburok deformációja a leg
kisebb időtartamot igénylő folyamat, tehát a nagy frekvenciával válta
kozó elektromágneses térben is van ideje újra meg újra kialakulni, 
így például a látható fényben, mely lényegében nagy frekvenciával 
(f =  1015—1014 Hertz) váltakozó elektromágneses tér, csak elektronpo
larizáció tud fellépni. Ezen a területen csatlakozik tehát a kristály- 
optika a dielektromos sajátságokhoz.

A kisebb frekvenciájú infravörös hullámterületen (f =  1013—1012: 
Hertz) az erőtér irányváltozásait az ionpolarizáció is követni tudja, tehát 
ebben a tartományban e kétféle polarizáció összege ju t érvényre.

A rádiófrekvencia tartományban (108—104 Hertz) már a legnagyobb 
tehetetlenségű dipolusmolekulák irányítási polarizációja is érvényre tud

jutni. A rádiófrekvenciák legkisebb 
értékeinél (hangfrekvenciák) a határ- 
felületi polarizáció is jelentkezik.

Az előbbiekből tehát látható,, 
hogy a frekvencia csökkenésével 
egyre többféle polarizációs jelensége 
lép fel, ez az oka annak, hogy a di
elektromos állandó (DK) általában 
alacsony frekvenciánál nagyobb, 
mint nagy frekvenciáknál. Az anyag 
dielektromos állandójának változá
sát a frekvencia függvényében nagy 
általánosítással az 1. ábrán feltünte
te tt módon szokás ábrázolni. A víz
szintes tengelyen a növekvő frekven
ciaértékek, a függőleges tengelyen a 
növekvő dielektromos állandók van
nak feltüntetve. Egy frekvencia-ha
tárértékig a dielektromos állandó a 

frekvenciától függetlenül a kezdeti legnagyobb értéket m utatja, ebben a 
tartományban az összes polarizációs jelenségek összege együttesen jelentke
zik. A vonalkázott frekvencia-tartományban a dielektromos állandó erősen 
függ már a frekvenciától. A dielektromos állandó csökkenését jelző gör
bének e tartományban inflexiója van (ugyanitt az anyag energiafelvé
telét jelző dielektromos veszteségszög maximumot mutat), az ehhez tar
tozó frekvenciaértéket kritikus frekvenciának nevezik (fk). Ez a tarto
mány — melyet diszperzió-tartománynak is szokás nevezni — a legtöb
bet árul el az anyag belső felépítéséről. A diszperzió-tartomány után a 
dielektromos állandó minimális értékre csökken, ez az úgynevezett opti
kai érték, mely ismét nem függ a frekvenciától. Ebben a tartományban 
csak az elektronpolarizáció ju t érvényre.

Az optikai tartom ány igen alapos ismerete után kézenfekvő célki—

1. ábra. A DK változása a frekvencia 
függvényében

Fig. 1. Variation du coefficient dié- 
lectrique en fonction de la fréquence 
Puc. 1. Изменение диэлектрического ко
эффициента в зависимости от частоты
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tűzés, hogy hasonló módon meg kellene ismernünk az ásványok és kő
zetek dielektromos viselkedését a diszperzió-tartományban is.

Néhány évvel ezelőtt kezdtük meg K liburszky  B.-val az ásványok 
dielektromos tulajdonságainak vizsgálatát. Méréseinket főleg agyagásvá
nyokon végeztük és elsősorban az volt a célunk, hogy a nyert eredmé
nyeket a többi agyagásvány-vizsgálati módszerhez (DTA, röntgen, infra
vörös stb.) kapcsolva diagnosztikai célra alkalmazzuk. Másodsorban — a 
dielektromos vizsgálatok segítségével — felvilágosítást akartunk kapni 
az ásványokban különbözőképpen kötött víz kötési módjáról. Első mé
rési eredményeinket, valamint a K liburszky  B. által alkalmazott mérési 
eljárást és mérőberendezést 1961 tavaszán a Prágában ta rto tt nemzetközi 
agyagásvány-konferencián m utattuk be. Azóta hasonló mérésekről adott 
számot K leb er  és N oack (1961).

Eredményeink közzététele óta a kérdéssel tovább foglalkoztunk és 
újabb vizsgálatainkkal az irodalomban felmerült néhány probléma meg
oldását kívántuk elősegíteni.

A vizsgálatokat 140 KHz és 1 MHz frekvenciáknál végeztük. A min
ta egyenletes felmelegítése közben mértük — a hőmérséklet függvényé
ben — a dielektromos állandó és a nagyfrekvenciás vezetőképesség vál
tozását. E két adat segítségével a dielektromos veszteségszögre is lehet 
következtetni. Vizsgálatra kerülő mintáink természete m iatt egykristá
lyokat, vagy ásványlemezeket nem használhattunk fel mérésre, hanem 
kőzetek, illetve ásványok porát vizsgáltuk. Ebből az következik, hogy 
a dielektromos állandó abszolút értékét csak úgy számíthatnánk ki, ha 
minden esetben ismernénk az ásványból és levegőből álló, kétkomponen- 
ses rendszer térfogatarányát és ennek segítségével alkalmazhatnánk a 
dielektromos állandóra felállított valamelyik keverékszabályt. A dielekt
romos állandó változását az abszolút érték ismeretétől függetlenül is jól 
követhettük. A porminták használata természetesen nem teszi lehetővé 
azt, hogy a polarizálhatóság változását a különböző kristályirányok sze
rint megfigyelhessük, minden esetben átlagértéket mérünk.

Az ásványok, illetve kőzetek melegítésekor az várható, hogy a di
elektromos sajátságokban ugrásszerű változás a víztartalom távozásakor, 
a hő hatására bekövetkező szerkezeti átalakuláskor, illetve bomláskor 
és a kristálymódosulat megváltozásakor következik be. A vizsgálatokat 
úgy csoportosítottuk, hogy mindháromfajta változásra legyen példánk, 
remélve, hogy ha az említett változásokat követő dielektromos válto
zásokat mérjük, ez további felvilágosítást adhat az ásvány szerkezeti 
és dielektromos tulajdonsága közötti összefüggésre.
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A víztartalom szerepe

Az ásványok, kőzetek mele
gítésekor általában először a felü
letre tapadó nedvesség távozik el, 
majd ezt követi az agyagos min
táknál a rétegközi (interlamináris) 
és a kristályváz hézagaiban helyet 
foglaló víz (kristályvíz, zeolitos 
víz) távozása. A víz eltávozása 
természetszerűleg az a folyamat, 
mely a dielektromos tulajdonsá
gokban a legnagyobb változást 
idézi elő, hiszen a víz dielektro
mos állandója átlagosan 10—20- 
szorosa a kőzetének. A víztartalom 
döntő szerepére több szerző is rá
m utatott, így pl. H ow ell és Li- 
gastro (1961); szerintük a kőzet 

dielektromos állandóját a nedvességtartalom nagyobb mértékben nö
veli meg, mint amennyit a keverék-szabály értelmében a kőzet/víz 
kettős rendszernél várni lehetne. A felületen adszorbeált víz jelentős 
szerepét aluminiumoxid 
esetében a dielektromos ál
landó hőmérséklet szerinti 
változását ábrázoló görbé
ken jól láthatjuk. A 2. ábra 
b rajza az első felfűtést 
közvetlenül követően ki
izzított A120 3 DK-görbé- 
jét, a c rajz ugyanezen 
minta 24 órával későbbi 
felvételét mutatja, ami
korra a minta újra adszor
beált egy kevés nedvessé
get.

Vizsgálatainkból az is 
megállapítható, hogy a víz
tartalom erős hatása a 
DK-görbe alakulására csak 
akkor jelentkezik, ha a víz 
nincs a szerkezethez kötve.
Már a 2. ábrán is — a fe
lületen adszorbeált víz ese-

3. ábra. Komlóskai bentonit DK- és nagyfrek
venciás ellenállás-görbéje

Fig. 3. Courbe de la variation du coefficient 
diélectrique et de la résistance ä haute fréquence 

de la bentonite de Komlóska
Рис. 3. Кривая диэлектрического коэффициента и 
сопротивления при высокой частоте бентонита из 

с. Комлошка

2, ábra. Különböző nedvességtartalmú 
А120 3 DK-görbéje

Fig. 2. Gourbe des coefficients diélec- 
triques de A120 3 á diverse humidité
Рис. 2. Кривая диэлектрического коэффи
циента А120 3 с  разными содержаниями влаги
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tében — látható, hogy a hevítés megindítása után fokozatosan felsza
baduló víz növeli a DK-értéket, majd a maximum elérése után a víznek 
a rendszerből való távozásával a DK-érték újra csökken. Még kifejezet
tebben jelentkezik ez a montmorillonit esetében (3. ábra), ahol a réteg
közi víz felszabadulása után a kicserélhető pozicióban levő Ca-ion hid- 
rátburkából valamivel később felszabaduló víz külön kis maximummal 
jelentkezik. Ezt a külön, kis vízeltávozást a Ca-montmorillonitok DTA- 
görbéin minden esetben kimutathatjuk. A nagyfrekvenciás vezetőképes
ség változását jelző görbéket — a szemléletesség kedvéért — szaggatott 
vonallal és a DK-görbékkel ellentétes lefutásúnak ábrázoltuk, vagyis 
tulajdonképpen az ellenállásértékeket rajzoltuk fel.

Foglalkoztunk olyan víztartalmú ásványokkal is, melyek szerkezeti 
(rácshézagokban helyet foglaló) és koordinált (rácsba beépített) vizet is 
tartalmaztak. Az első típus legjellemzőbb ásványai a zeolitok. A chaba- 
sit víztartalmának hatását a dielektromos állandóra D ucros (1960) ta
nulmányozta igen behatóan. D ucros a vizsgálandó mintát a kondenzá
tor lemezei közé helyezte, majd a légmentesen lezárt kondenzátoredényt 
25 C° hőmérsékleten 450 órán keresztül állandóan működő légszivattyú
val hozta kapcsolatba és időközönként mérte a dielektromos tulajdon
ságok változását. Megállapította, hogy a dielektromos állandó határér
tékei (a nagyon kis és nagyon nagy frekvenciáknál mért értékek) a víz
tartalom távozásával párhuzamosan csökkennek, a diszperzió-tartomány
ban pedig a kritikus frekvencia-érték eleinte nő, majd a maximumon 
áthaladva ismét csökkenni kezd. Ezeket a vizsgálatokat jól kiegészítik

4. ábra. Dunabogdányi chabasit görbéi 
Fig. 4. Courbes de la chabasite de Dunabogdány 

Puc. 4. Кривые шабазита из с. Дунабогдань
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5. ábra. A gipsz görbéi 
Fig. 5. Courbes du gypse 

Рис. 5. Кривые гипса

a mi méréseink, melyek kapcsán a melegítésnél fokozatosan eltávozó 
víztartalom szerepét figyelhettük meg a dielektromos tulajdonságok vál
tozásában. A 4. ábra egy dunabogdányi chabasitminta dielektromos ál
landójának és nagyfrekvenciás vezetőképességének változását m utatja be

szobahőfoktól 400 C°-ig, 140 
KHz frekvenciánál.

A szerkezeti víz eltávo
zásának, illetve újrafelvéte- 
lének a dielektromos tulaj
donságokra gyakorolt hatá
sát a gipsz példáján tanulmá
nyoztuk (5. ábra). A melegí
tés következtében szabaddá 
váló vízmolekulák hatására 
a dielektromos állandó foko
zatos növekedését észleltük, 
ezkb. 130 C°-nál éri el maxi
mumát, majd csökkenni kezd, 
jeléül annak, hogy a szabad
dá váló vízmolekulák az 
egyre melegedő kondenzátor

edényből elpárolognak. 150 C° fölött újabb, de az előbbinél kisebb 
maximum jelentkezik a görbén, mely nyilvánvalóan a rácsba koor
dináltan beépített víz (y2 H 20) kilépését jelzi. Kb. 200 C°-tól kezdve a 
dielektromos tulajdonságok már nem m utatnak jelentős változást. A 
gipsz esetében a víz újrafelvételének folyamatát is követtük dielektro
mos mérésekkel. A 160 
C°-ig felmelegített gip
szet kondenzátoredé
nyünkben szobahőmér
sékleten 1—2 csepp víz
zel megnedvesítettük.
A víz hozzáadásakor a 
dielektromos állandó 
ugrásszerűen megnöve
kedett, néhány perc 
múlva azonban ismét 
csökkent. A csökkenés 
eleinte gyors, majd las
súbbá válik. Kb. 60 
perc múlva állandó ka
pacitásértékeket nyer
tünk, ez azt jelenti, hogy 
addigra a gipsz a vizet

6. ábra. CuS0 4 • 5H20  görbéi 
Fig. 6. Courbes de CuS04 • 5H20  

Puc. 6. Кривые CuS04 • 5H20
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felvette. Ez a kísérlet nyilvánvalóan bizonyítja, hogy a dielektromos 
tulajdonságok szempontjából a rácsban koordinált víz nem m utatja 
azt a hatást, mint a szabad vízmolekulák.

A koordinációs kötésben levő vízmolekulák szerepét CuS04 • 5H20 
kristály porán tanulmányoztuk (6. ábra). Miután a tapasztalat szerint 
a rézszulfát esetében a 100 C° körül kezdődő vízfelszabadulás hatására 
a minta annyira jó vezetővé válik, hogy lehetetlen lesz a dielektromos 
mérés, ezért a vizsgálandó rézszulfát-port a dielektromos mérések szem
pontjából inertnek tekinthető CaC03 porral kevertük 1:4 arányban. 
Jellegzetesen mutatkozik ennél az anyagnál is az a jelenség, hogy a 
dielektromos állandó csak a vízeltávozás megindulásakor (jelen esetben 
100 C° körül) nő meg ugrásszerűen. A görbe itt is tükrözi a két részlet
ben való vízleadást.

A kristályrácsban levő OH-gyökök felszabadulása — eddigi tapasz
talataink szerint — még akkor is csak kis változást ad a dielektromos 
tulajdonságokban, ha a bomlás a víz kritikus hőmérséklete alatti hőfokon 
történik (pl. hidrargillitnél). A kaolinitnél pedig, ahol a bomlás 600 C° 
körül következik be, egyáltalán nem jelentkezik változás a dielektromos 
görbén.

Но hatására bekövetkező szerkezeti bomlás

Szerkezeti bomlás az OH-gyök távozását követően is fellép, anélkül, 
hogy ez a dielektromos tulajdonságokban ugrásszerű változást idézne 
elő. Ugyancsak nem jelentkezett jelentékeny hatás a MgC03 bomlásánál 
sem. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy általánosítani lehetne. 
Az eddig megvizsgált esetek úgy látszik olyanok, melyeknél a polarizál- 
hatóság szempontjából a szerkezeti bomlás nem okoz nagy különbséget, 
de további vizsgálataink során más eset is várható.

A kristálymódosulat megváltozása

Eddig három kristály esetében vizsgáltuk a módosulatváltozás 
hatását a polarizálhatóságra: a kvarcnál, a káliumnitrátnál és az ammó- 
niumnitrátnál. A kvarc dielektromos görbéjén csak a kezdeti melegedés
nél jelentkezik az adszorbeált nedvesség távozásának hatása, 573 C°-nál 
azonban a módosulat megváltozása nem okoz ugrásszerű dielektromos 
változást. Más az eset azonban a K N 03-nál (7. ábra) és az NH4N 03-nál 
(8. ábra). A görbéken jól látható, hogy az átváltozások mindegyike 
jelentős változást eredményez a polarizálhatóságban. Lehűtésnél a görbék 
mindkét kristálynál visszafelé is jól reprodukálhatók.

Látható tehát, hogy a kristály természetétől és a változás jellegétől 
függ az, hogy a hevítés okozta átalakulás mennyire befolyásolja a dielekt
romos tulajdonságokat.



110 FÖLDVÁRINÉ VOGL M.

7. ábra. KNO3 görbéi 
Fig. 7. Courbes de K N 0 3 

Рис. 7. Кривые K N 0 3

8. ábra. NH 4N 0 3 görbéi 
Fig. 8. Courbes de NH 4N 0 3 Puc. 8. Кривые NH 4N 0 3

Reméljük, hogy ezeknek a vizsgálatoknak a folytatásával további 
támpontokat tudunk majd nyerni az ásvány szerkezete és dielektromos 
viselkedése közötti összefüggésekre.
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EXAMEN DES PROPRIÉTÉS DIÉLECTRIQUES DES MINÉRAUX
par

M. F öldvári  — V ogl

L’auteur a éxaminé les coefficients diélectriques des minéraux et 
leur conductibilité ä haute fréquence en fonction de la température. 
Elle a constaté que le changement le plus important est du á la variation 
de la teneur en eau, les propriétés diélectriques ne ehangent brusquement
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que clans les cas oíi l’eau se dégage de la superficie, ou bien, eile sort 
ele la structure. Dans certains cas, le changement de la modification 
cristalline provoque aussi un changement brusque des propriétés diélec- 
triques.

Les mesurages étaient effectués á des fréquences 140 KHz et 1 MHz. 
Les échantillons furent mises dans la cuvette-condensatrice apres avoir 
été pulvérisées. C’est pourquoi il était impossible de suivre la variation 
des propriétés diélectriques selon les directions cristallographiques.

ИЗУЧЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИНЕРАЛОВ 
М. ФЁЛЬДВАРИ—ФОГЛ

Диэлектрический коэффициент минералов и проводимость их при 
высоких частотах были изучены в функции температуры. При этом было 
установлено, что наиболее значительные перемены вызываются измене
нием содержания воды, но скачкообразное изменение в диэлектрических 
свойствах имеет место лишь в том случае, если вода освобождается с по
верхности или выделяется из структуры. В некоторых случаях изменение 
кристаллической модификации тоже влечет за собой скачкообразное из
менение в диэлектрических свойствах.

Измерения проводились при частотах 140 кгц и 1 мггц. Образцы были 
положены в конденсаторный сосуд измелченными в порошок. Таким об
разом следить за изменением диэлектрических свойств по кристаллическим 
направлениям не представлялось возможным.




