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A KARBONÁTOS KÖZETEK AGYAGÁSVÁNYAINAK 
DÚSÍTÁSA AZ AGYAGÁSVÁNY-SZERKEZET ELRONCSOLÁSA
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Irta : N e m e s n é  V ar g a  Sarolta  -  S z é k e l y  Á g nes

Az elmúlt évben a Földtani Társulat Agyagásvány Szakcsoportjában 
beszámoltunk az agyagásványtartalmú kőzetek sósavas kezelésével kap
csolatos kísérleteinkről. Megállapítottuk, hogy a sósavas kezelés három 
tényezője: a sav koncentrációja, hőmérséklete és a behatás időtartama 
a különböző agyagásványokra különbözőképpen hat. Másokkal egye
zőben mi is megállapítottuk, hogy az illit és a kaolinit a viszonylag 
töményebb (10%-os) forró sósav huzamos hatásának is ellenáll. Ugyan
ilyen körülmények között azonban a montmorillonit részben, vagy egész
ben elbomlik. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy az agyagásványtartalmú 
karbonátos kőzeteknek 10%-os sósavval való elbontásakor az esetleg 
jelenlevő montmorillonit károsodást szenvedhet.

Jelen munkánk gyakorlati célja az, hogy a fenti szempontok figye
lembevételével kidolgozzunk a karbonátos kőzetek feloldására szolgáló cél
szerű módszereket. Vizsgálatainkat néhány hazai előfordulású bentonitos 
kőzeten, továbbá dolomitból és bentonitból készített különböző arányú 
mesterséges keverékeken végeztük. A keverékek készítéséhez Komlós- 
káról származó fehér bentonitot, továbbá csókakői és mecseki dolomitot 
használtunk. A keverési arány a következő volt:

10% bentonit +  90% dolomit 
20% bentonit +  80% dolomit 
50% bentonit +  50% dolomit 
60% bentonit +  40% dolomit 
80% bentonit +  20% dolomit

A karbonátos kőzetek kioldására háromféle eljárást próbáltunk ki: 
sósavas kioldást, ioncserélő gyantával való kezelést és verzenátos eljá
rást.
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1. Sósavas kioldás

Kísérleteinket n/1 és n/10 HCl-el végeztük. Nagyobb savkoncent
rációt nem alkalmaztunk, mert előző kísérleteink alapján tudjuk, hogy 
az már a montmorillonitot is megtámadhatja. A meszes bentonitból 
és kőzetkeverékeinkből 2—2g-ból álló sorozatokat mértünk be. Mindegyik 
kísérleti mintához annyi sósavat adtunk, hogy a karbonátok elbontása 
után még feleslegben maradjon. Az egyik sorozatot egy napig hidegen 
állni hagytuk, a másikat pedig 1 percig forraltuk. Ülepítés után dekán- 
táltuk s a dekantálást addig ismételtük, míg az oldat tisztája semleges 
nem lett. A maradékról a folyadékot infravörös lámpa alatt elpárolog
ta ttuk  ügyelve arra, hogy a minta még kissé nedves maradjon. A teljes 
kiszárítást szárítószekrény tetején 40 C° alatti hőmérsékleten végeztük. 
A maradékról minden esetben DTA felvételt készítettünk.

A DTA felvételek tanúsága szerint mindkét savkoncentráció és mind
két kezelési mód esetében a mintákból a karbonátok teljesen kioldódtak, 
a montmorillonit azonban változatlanul megmaradt. Ez azt jelenti, 
hogy a fenti eljárások bármelyike egyaránt alkalmas lenne a karbonátok 
kioldására. A gyakorlat számára, célszerűségi okokból, mégis a normál 
HC1 felel meg jobban, mert nagy mennyiségű kőzetminta feloldásához 
n/10 HCl-ból túlságosan sok folyadékra lenne szükség. Nagymennyiségű 
minta esetében alkalmasabbnak tartjuk  a hosszan tartó hideg kezelést, 
mint a rövid forralást.

2. Kezelés ioncserélő gyantával

Az idevonatkozó irodalomból Sa t y a b r a t a , R., G a u l t , H. R., D o d d , 
C h . G. (1957), továbbá L l o y d , R. M. (1954) munkái voltak számunkra 
irányadók. Az előbbi szerzők mesterséges keverékekkel végeztek kísér
leteket. Kvarc, kalcit, dolomit és hektorit keverékét vizsgálták sósav, 
továbbá kationcserélő gyanta hozzáadásával. Az anyagok vizes keveré
kéhez IRC 50, vagy IR 120 jelű gyantát adtak feleslegben és vízfürdőn 
melegítették. L l o y d  a vizes keverékeket gyantaoszlopon csurgatta át. 
Mindkét módszer alkalmazása esetén a szerzők azt tapasztalták, hogy 
a karbonátok minden esetben kioldódtak az egyéb ásványok mellől.

Vizsgálatainkhoz hidrogén-formájú ,,Amberlite IR 120” jelű kati
oncserélő gyantát használtunk. Ha CaC03 illetve MgC03 vizes oldatát 
megfelelő körülmények között összehozzuk evvel a gyantával, akkor a 
Ca-, illetve Mg-ionok a gyantán megkötődnek, helyükbe a gyantán ere
detileg megkötött H ion lép, ennek következtében a karbonátok elbom
lanak.

Eljárásunk részletei a következők: először a kereskedésbeli gyantát 
hidrogén formájúvá kellett alakítanunk. Ez úgy történt, hogy a gyanta
oszlopon normál sósavat csurgattunk keresztül 3—5 ml/perc sebességgel
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kb. 60 percen keresztül. Utána a savfelesleget desztillált vízzel távolí
to ttu l  el, a kimosást kloridmentességig folytatva.

A gyanta előkészítése után a jól elporított mintából 1,5 g-ot mértünk 
be, Erlenmeyer lombikban kb. 100 ml desztillált vízzel elkevertük, majd 
annyi gyantát adtunk hozzá, hogy a mennyisége a bemért minta karbo
náttartalmához képest feltétlenül feleslegben legyen. A lombikot ezután 
vízfürdőre helyeztük, ahol időnként megkeverve két órán keresztül kb. 
70 C° hőmérsékleten állni hagytuk. Ezután a szuszpenziót lehűlni hagy
tuk, majd 0,1 mm-es szitán átszűrtük. Mivel a további műveletekben 
alkalmazott DTA felvételeket még a legkisebb gyantaszemcsék is zavar
ták, ezért a rézszitán átszűrt szuszpenziót még igen finom selyemszitán 
is átcsurgattuk. A leszűrt szuszpenziót dekantáltuk, mostuk, majd ismé
telt centrifugálással ülepítettük. A leülepedett maradékot éppen úgy 
szárítottuk, mint ahogyan azt már a sósavas oldási eljárásnál leírtuk. 
A kiszárított maradékból DTA felvételeket és néhány esetben ellenőrzé
sül kémiai elemzést is készítettünk.

Az ellenőrző vizsgálatok tanúsága szerint a karbonátok kioldása 
ioncserélő gyantával jól sikerült.

Megkíséreltük a gyantával való kioldást úgy módosítani, hogy nem 
melegítettük fel a gyantával kevert szuszpenziót, hanem egy napig hi
degen hagytuk állni. Megállapítható volt, hogy ilyen körülmények kö
zött a kioldás nem volt teljes.

Az egyes kísérletek között a gyantát — a már ismertetett módon — 
ismét hidrogén-formájúvá kell visszaalakítani.

Mindezeket összegezve, a gyantás kioldást egyszerű, gyors és ered
ményes eljárásnak mondhatjuk, ha megfelelő gyantát feleslegben alkal
mazunk. Az irodalmi adatok szerint 2,5 g kalcit elbontásához 15 ml 
IRC 50 jelű gyanta szükséges. Sa t y a b r a t a  és munkatársai a szükséges 
mennyiségnek kb. ötszörösét alkalmazták feleslegként. Mi nem használ
tunk ilyen túlzottan nagy felesleget, mégis a melegen való karbonát
elbontás sikeresnek bizonyult. Természetesen, ha az említetteknél gyen
gébb gyantát használunk, akkor szükség van nagyobb feleslegre.

3. Kísérletek verzenátos kioldásra
H i l l , W. E. és R u s s e l , T. (1960) alkáli verzenát-oldatot használtak 

a kőzetek karbonátos és nem karbonátos részeinek technikai célból való 
elkülönítésére. W e i s m a n n , R. C. és D i e h l , H. (1953) a kalcit-dolomit 
arány megállapítására alkalmazták a verzenátnak azt a tulajdonságát,. 
hogy az a kalcitot és a dolomitot különbözőképpen oldja.

Fenti dolgozatok figyelembevételével mi is kísérleteztünk karbo
nátos agyagkőzetek karbonáttartalmának verzenátos kioldásával és 
egyúttal megfigyeltük a montmorillonitok viselkedését verzenáttal szem
ben.



128 NEM ESNÉ — SZÉK ELY Á.

Kísérleteinkhez a következő ásványkeverékeket készítettük el:
50% bentonit +  50% dolomit 
50% bentonit +  50% kaiéit 
50% bentonit + 5 0 %  magnezit

Megvizsgáltuk ezenkívül a verzenátos kioldás lehetőségeit meszes 
bentoniton, továbbá tiszta kalciton és dolomiton is.

Kísérleti eljárásunk a kő vetkező volt: a finoman elporított anyagból
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1. ábra . Az agyagásvány-dúsítási kí
sérletekhez készített DTA felvételek

fő típusai
Jelmagyarázat: 1. komlóskai bentonit. —
2. Komlóskai bentonit és dolomit 1:1 arányú 
keveréke vizsgálat előtt; 2fa. sósavas kezelés 
után; 2/b. gyantás kezelés után; 2 /с. gyantás 
к ezelés után, visszamaradt gyantaszemcsékkel;

2 Id. verzenátos kezelés után
Fig.  1. Types principaux des diagram- 
mes d’analyse thermique différentielle 
produits pour les expériments de Ten- 
richissement des minéraux argileux
Légende: 1. bentonite de Komlóska. — 2. Mé- 
lange de la bentonite de Komlóska et de la do- 
lomie en proportion de 1 :1; 2/a. apres le traite- 
ment par acide chlorhydrique; 2 /b. apres le trai- 
teinent par résine; 2le. apres le traitement par 
résine, contenantdes grains de résine; 2/d. apres 

le traitement par versénate
Рас. 1. Главнейшие типы диаграмм диф
ференциально-термического анализа, 
составленных для опытов обогащения 

глинистых минералов 
Легенда: 1. бентонит из с. Комлошка. — 2. Смесь 
бентонита и доломита в пропорции 1:1 до ана
лиза; 2/а. после обработки соляной кислотой; 
2/Ь. после обработки смолой; 2/с. после обраб
отки смолой с сохранившимися зернами смолы; 

2/d, после обработки версенатом

lg -o t mértünk be, ehhez kb. 5%-os 
verzenát-oldatot adtunk nagy feles
legben. Lúgos pufferoldattal gondos
kodtunk arról, hogy a pH 10 ma
radjon a művelet alatt.

Az első kioldási kísérletek szo
bahőmérsékleten történtek 1 naptól 
1 hétig terjedő időtartam alatt. A 
dekantált, centrifugált, kimosott és 
kiszárított maradékok DTA felvéte
lei negatív eredményről tanúskodtak, 
a görbéken a karbonátok csúcsai 
nem tűntek el.

Megkíséreltük ezután a kioldást 
melegítéssel elvégezni. 1 perctől fél
óráig terjedő forralással, azonkívül 
vízfürdőn való melegítéssel is kezel
tük az anyagot 10 pH mellett. A 
DTA felvételek, továbbá a vegy- 
elemzések tanúsága szerint a kar
bonátok kioldása egyik esetben sem 
tökéletes, bármilyen nagy felesleg
ben alkalmaztuk is a verzenátot.

Eredményesebb a verzenátos 
kioldás, ha az még lúgosabb közeg
ben (10-nél nagyobb pH) történik, 
ilyen esetben azonban a montmoril- 
lonit rácsát tám adja meg a tömény 
lúgos oldat, ezért célkitűzésünknek 
nem felel meg.

Eredményeinket összesítve az 
1. ábra DTA felvételein mutatjuk 
be, a kísérleteink közben készített 
143 db DTA felvétel fő típusait.

Az 1. sz. DTA felvétel a kísérle
teinkhez használt komlóskai bentonit- 
mintáról készült. A 2. sz. görbe az
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50 % bentonitot és 50% dolomitot tartalmazó keverék DTA felvételét mu
ta tja  be. A 2ja sz. és a 2jb sz. görbe azt bizonyítja, hogy részint a sósa
vas, részint a megfelelően alkalmazott gyantás kezeléssel a dolomit csú
csai teljesen eltűnnek, a montmorillonit pedig nem szenved változást. 
A 2fc sz. görbe egy gyantás kísérlet eredményéről készült és azt mu
ta tja  be, hogyha a gyantát nem távolítjuk el kellőképpen a kioldás 
után, akkor a DTA felvételen az zavart okoz (700 C° körüli exoterm 
csúcs). A 2jd sz. görbe a verzenátos kioldás sikertelenségét m utatja; a 
dolomit első csúcsa ugyan csökkent, de a második csúcs csaknem válto
zatlan nagysággal jelentkezik a kezelés után is.

Összefoglalás
Eljárásokat próbáltunk ki laboratóriumunkban a karbonáttartalmú 

bentonitok helyes kezelésére. Olyan kioldási módszert kerestünk, amellyel 
a bentonitok mellől a karbonátok teljesen eltávolíthatók a montmorillo
nit szerkezetének megrongálása nélkül. Alkalmasnak bizonyult a nor
málnál nem töményebb sósav használata akár hosszabb ideig tartó hideg, 
vagy rövidebb ideig tartó meleg kezeléssel. Ugyancsak jól bevált a hid
rogén-formájú kationcserélő gyanták alkalmazása, a vizsgálatainknál 
bevált kísérleti körülmények betartása mellett. A verzenátos kioldásra 
vonatkozó kísérleteink nem zárultak kedvező eredménnyel.
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ENRICHISSEMENT DES CONSTITUANTS ARGILEUX DES ROCHES 
CARRONATÉES SANS DETERIORATION DE LA STRUCTURE DES

MINÉRAUX ARGILEUX
par

S. N e m e s - V arga  e t  Á. S z é k e l y

Les auteurs ont éprouvé des procédés pour le traitem ent convenable 
des bentonites carbonatées. Elles ont cherché une méthode de précipita- 
tion par laquelle les carbonates peuvent étre complétement éloignés 
d’á cóté de la montmorillonite sans déterioration de la structure de la 
montmorillonite.

C’était Tusage d’un acide chlorhydrique á concentration non dé- 
passant la valeur normale qui se prouvait adéquate, sóit par un traitement 
íróid prolongé, sóit par un traitement chaud plus court. L’application 
des résines d’échange de kations en forme d’hydrogéne a fait également 
ses épreuves, á condition que les prescriptions expérimentales approu- 
vées eussent été respectées. Les expériments pour la précipitation des 
carbonates á 1’aide de versénate n’ont pás été couronnés de succes (fig. 1)~

ОБОГАЩЕНИЕ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ КАРБОНАТНЫХ 
ПОРОД БЕЗ НАРУШЕНИЯ СТРУКТУРЫ ГЛИНИСТЫХ

МИНЕРАЛОВ
Ш. НЕМЕШ —ВАРГА и А. СЕКЕЛЬ

Авторы испытали в лаборатории новые способы правильной обра
ботки карбонатоносных бентонитов. При этом они искали такой метод, 
при помощи которого карбонаты могут быть полностью удалены из сос
тава бентонитов без нарушения структуры монтмориллонита.

Подходящим оказалось применение соляной кислоты с концентра
цией, не превышающей нормальной величины, либо путем более продол
жительной холодной обработки, либо путем менее продолжительной горя
чей обработки. Также хорошо оправдало себя применение катионо-обме- 
нивающих смол, имеющих форму водорода, при соблюдении эксперимен
тальных условий, оправдавших себя при исследованиях авторов. Опыты 
по растворению при помощи версената не давали положительных резуль
татов (рис. 1).


