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KŐZETMINTÁK ÁSVÁNYAINAK FINOM SZÉTVÁLASZTÁSA 
FAJSÚLYÚK ALAPJÁN NEHÉZFOLYADÉK-ELEGYEKBEN

írta: Nagydiósi Stella

Vizsgálataink célja a földpátok gyors mennyiségi elválasztása, főleg földpát-, kvarc- és 
csillámtartalmú kőzetekben.

Az ásványok fajsúly alapján való szétválasztásának problémája nem ismeretlen a laboratóriumi 
gyakorlatban; nehéz folyadékokkal, a leggyakrabban bromoformmal különítjük el mikromineralógiai 
vizsgálatra a „nehéz” és „könnyű” ásványokat is.

A laboratóriumi gyakorlatban a földpátok elemzésének nehézsége elsősorban abban rejlik, hogy 
a természetben előforduló földpátok anyagi tisztasága többnyire nem közelíti meg az ideális szintet 
és így a fizikai és kémiai tulajdonságokat olyan mértékben befolyásolja, hogy a műszeres vizsgálatok, 
az elkerülhetetlen egyéb zavaró tényezők miatt nem szolgáltatják a kívánt eredményeket.

Kísérleti munka

Az előkészítő fázis aprításból és szétszitálásból áll. A porítás lehetőleg az egyes 
ásványok szemcseméretéig történik. Méréseinket a 0,06—0,1 mm-es szemcseméret-tarto- 
mányban végeztük, ill. gránit esetében a 0,06 mm alatti szemcseméretre is elvégeztük a 
szétválasztást.

Felhasznált folyadékelegyek a bromoform-xilol és bromoform-aceton. A szerves 
oldószer-elegyeket piknométerrel állítottuk be meghatározott fajsűlyértékre és ugyanilyen 
módon ellenőriztük állandóan az értékeket, mivel az egyik oldószer párolgása az oldószer 
gondos kiválasztása ellenére is gyorsabb.

Beállított fajsúly értékek: 2,685 g/cm3, 2,651 g/cm3, 2,624 g/cm3. így összesen négy 
frakcióhoz jutottunk.

A szétválasztást rázó tölcsérrel végeztük, amelynek gömb és kúp alakú változatát 
egyaránt alkalmaztuk. 100 ml-es rázó tölcsérben kb. 5 -10  grammig, 500 ml-es rázótölcsér
ben kb. 50 grammig végezhető elfogadható eredménnyel szétválasztás. A különböző 
ásványfrakciók teljes szétválása (0 ,1  mm-es szemcseméretnél) 1/2 —1 napot vesz igénybe, 
míg az oldószer kitisztul. Szerves oldószerelegynél a szemcsék közül az oldószer kimosása 
alkohollal történik. A tiszta oldószereket desztillálással visszanyerhetjük; a nyert ásvány
frakciókat megszárítjuk. A szétválasztások egyik részét indikátor ásványok segítségével 
végeztük el. Különböző, de pontosan ismert fajsúlyú tiszta ásványok darabjait helyezve az 
oldószer-elegybe, az indikátor ásványok különböző mélységben helyezkednek el, a faj



284 Nagydiósi S.

súlyuknak megfelelően. így a fajsúlymérés az indikátor ásvány kalibrálásával történik. 
Az oldószereket addig elegyítjük, míg a kívánt fajsúllyal egyező fajsúlyú indikátor 
ásvány lebegni fog. Kísérleteinknél kvarc (2,644 g/cm3), ortoklász (2,336 g/cm3) és 
labradorit (2,752 g/cm3) szolgált indikátor ásványként. A bromoformot és az acetont a 
kvarckristály lebegéséig elegyítettük. A fentieken kívül bármely konstans fajsúlyú, az 
oldószerekben nem oldódó ásvány szolgálhat indikátor ásványként más ásványok el
választásához.

Az egyes fajsúlvfrakciókban az ásványdúsulás mértékét röntgendiffrakciós vizsgálat
tal ellenőriztük.

Kísérleti eredmények

1. Homokos minták négy frakcióra bontása bromoform-xilol oldószer-eleggyel. 
A minták lelőhelye Szigliget és Szentgyörgy-hegy. Szemcseméret: 0,06—0,1 mm, kor: 
felsőpliocén (1. táblázat). A táblázatban feltüntettük a kvarc-, káliföldpát- és plagioklá- 
szok egymáshoz viszonyított mennyiségét, önkényes mérőszámokat alkalmazva.

Az általunk feldúsított ásványok fajsúlyát nem ismerve, a táblázat adataival való 
összehasonlítás céljából, az irodalomból vett fajsúly adatokat adjuk meg:

A vizsgált minták összetétele Gedeon I.-né mikromineralógiai vizsgálatai alapján: 
kvarc 75—94 %, káliföldpát 1—3 %, plagioklász 4 — 6  %.
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A k v a r c s z e m c s é k  zárványosak, mikromozaikosak, fajsúlyúk az irodalmi 
adatnál kisebb. Ezek a szemcsék — általánosan és kiugróan -  a 2,624—2,651 g/cm3 

fajsűlytartományban dúsulnak fel, de szétválasztásuk nem tökéletes, így kis mennyiségben 
minden frakcióban megtalálhatók. A legjobban dúsítható ásványnak a k á l i f ö l d p á t  
mutatkozott. Dúsulása a 2,624 g/cm3-nél kisebb fajsúlytartományban figyelhető meg. 
Itt történik a p l a g i o k l á s z o k  feldúsulása is, bár többségük az 1. táblázatban 
feltüntetett mennyiséggel más fajsúlytartományban is szerepel.

A mennyiségi összetételre vonatkozó eredményeink jól összeegyeztethetők 
Gedeon  I.-n é  mikroszkópi eredményeivel, ennek megfelelően a Sz-2a, Sz-2c és SzH-3b 
mintáknál a plagioklász földpátok közül az albit mennyisége egyaránt kb. 1 % (a Sz-2a

2. táblázat

mintánál 6  %), míg a többi plagioklász mennyisége 1 % alatt maradt. Táblázatunkban, 
ennek megfelelően, a 2,624 g/cm3 alatti fajsúlytartományban tapasztalható eredményes 
dúsulás. A Sz-2a és Sz-2c mintákban a 2,651—2,685 g/cm3 fajsúlytartományban elkülö
nülő számottevő mennyiségű plagioklász a kb. 1 %-ban jelenlevő andezinnek tulajdonít
ható. A Sz-2d minta kb. 4 szemcse%-os albit-ortoklász tartalma a 2,624—2,651 g/cm 3 
ffl. a 2,624 g/cm3-nél kisebb fajsúlytartományban jelentkezik.

A szigligeti minták erősen mállottak, a mállástermékek dúsulása a kaolinit fajsúlyá
nak megfelelő fajsúly tartomány okban volt megfigyelhető.

2. „Indikátor ásvánnyal” ellenőrzött bromoform-aceton elegyben gránit ásványi 
alkotóinak szétválasztása. Kísérletünk tárgya velencei-hegy ségi gránitminta, melyet ásvány
tani vonatkozásban Nagy B. (1967) vizsgált (2. táblázat).

A táblázatban feltüntettük az egyes ásványok egymáshoz viszonyított mennyiségét, 
különválasztva a megvizsgált kétféle szemcseméret-tartományt, és ezeken belül a kúp és 
gömb alakú rázótölcsér használata esetén kapott eredményeket.

Kísérleti tapasztalataink szerint:
a) A szétválasztás szempontjából pontosabb eredményekhez jutunk, ha azt a 

0,06—0,1 mm szemcsenagyság tartományban végezzük. A 0,0—0,06 mm közötti szemcse
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méreteknél nagyobb a szemcsék összetapadásának veszélye, amely részben a felületi 
elektromos viszonyok megváltozásának, részben az oldószerek hatásának tulajdonítható.

b) Kísérleteinket célszerűbb kúp alakú rázótölcsérben végezni, mivel a folyadéknál 
nagyobb fajsúlyú szemcséket a gömb alakú rázótölcsér görbületei mozgásukban aka
dályozzák.

c) Az általunk alkalmazott mennyiségeknél nagyobb anyagmennyiségek szétválasz
tása esetén már nem egyértelmű a vizsgálat sikere. A 0,0—0,06 mm-es szemcseméreti 
tartományban kedvező' dúsulások nem tapasztalhatók, ezért csak a 0,06—0,1 mm-es 
szemcseméretet használtuk.

A velencei-hegységi k v a r c  (Na gy  B. szerint) folyadékzárványokat tartalmaz. 
Ezek a zárványok többnyire az ideális érték alá szorítják a szemcsék átlagos fajsúlyát. 
Ezáltal kvarcszemcséink nem lebegnek az indikátor kvarccal a 2,65 g/cm3 fajsúlyú 
oldószer-elegyben, hanem többségük felemelkedik. 1 0  g bemért anyagmennyiség esetén, 
kúp alakú rázó tölcsérben, észleltük a maximális dúsulást.

Az irodalmi adatok alapján a k á l i f ö l d p á t  teljes mennyiségének a 2,65 g/cm3 
alatti fajsúlytartományban kell jelentkeznie. Nagy  B. vizsgálatai alapján gránitmintánk
ban (súly %-ban megadva) 62,34 % KAlSi3Os, 32,33 % plagioklász, 5,33 % kvarctartalom 
van. Megegyezően az irodalmi fajsúlyadatokkal, szinte tökéletes szétválasztás érhető el 
1 0  g bemért anyagmennyiség esetén, de 2 0  g bemért anyagmennyiségnél is tekintélyes 
mennyiségű káliföldpát jelentkezik a 2,65 g/cm3 alatti fajsúlytartományban.

A velencei-hegységi gránit p l a g i o k l á s z a  9 0 %  albitot, 10 % anortitot 
tartalmazó albit (N a gy  B. ibid.). Ennek következtében a 2,65 g/cm3 fajsúlyérték közvet
len környezetében kell jelentkezniük a plagioklász szemcséknek. Tapasztalat szerint a 
2,65 g/cm3-nél kisebb fajsúlyú szemcsék minden kísérleti variációban feldúsulnak. (Az 
irodalom szerint az albit fajsúlya 2,618 g/cm3.)

Az eredeti mintában is csak kis mennyiségben jelenlevő csillám — fenti irodalmi 
adattal egyezően — minden esetben a 2,65 g/cm3 feletti fajsúlytartományban dúsul. 
A minta biotittartalma nagymérvű lebontódást mutatott. Ennek megfelelően a biotit 
jelenléte csak kismértékben vagy egyáltalán nem mutatható ki röntgendiffrakciós mód
szerrel, ugyanakkor a klorit jelenléte fokozattan kimutatható. Mintánk nem regisztrál
ható mennyiségű muszkovitot, kevés biotitot tartalmaz.

Adszorpciós viszonyok

Valamely ásványszemcse akkor kerül fajsúlyának megfelelő fajsúlytartományba, ha az oldószer 
nedvesíti a szemcsét és így a szemcse felületén adszorbeálódott levegőbuborékok nem akadályozhatják 
meg, hogy a szemcse lesüllyedjen az őt megülető mélységbe. Csereadszorpció következik be a szemcse 
felületén az adszorbeált levegő és a nedvesítő folyadék között, ha a nedvesítő folyadék adszorpciós 
potenciálja nagyobb, mint a levegőé. Ez a folyamat a szemcse peremén kis sebességgel megy végbe, 
ami befolyásolja a szétválási folyamat sebességét (és így időtartamát is).

A szilárdanyag—folyadék határfázisú adszorpció bonyolult jelenség, nem is vagyunk hivatottak 
ezzel részletesen foglalkozni. Számunkra csak a szemcse nedvesedése — mint legfontosabb tényező -  
figyelemmel kísérése a fontos azért, hogy a szilárd felület és a levegőbuborékok között megszűnjék a 
kapcsolat. Többféle folyadék egyidejű adszorpciója még bonyolultabb, mert egymás adszorpcióját is 
lényegesen befolyásolják, a kívánt cél elérése szempontjából többnyire hátrányosan.
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Az adszorpció lényegében mindig elektromos erőtér hatására történik. Vizsgálatainknál az 
oldószer nem víz volt, ezért a szemcsék felületén keletkezett lioszféra minden esetben molekula
adszorpció, a lioszférát mindig molekulák építik fel (BUZÁGH A. 1951). Az adszorpció mértékét a 
szemcse felületére és az oldószer minőségére nézve is sokféle tényező befolyásolja. Az adszorptívum 
kiválasztása szempontjából fontos annak szem előtt tartása, hogy a poláros csoportok növelik az 
adszorbeáló képességet, ül. hogy aromás vegyületek jobban adszorbeálódnak, mint az alifásak. 
Az elegyíthetőségen kívül oldószereink kiválasztásában (aceton, bromoform, xilol) ezeket a fontos 
szempontokat is figyelembe vettük. A lioszféra vastagságát a felület közvetlen környezetében erősen 
befolyásolja az oldószer dipólus-momentuma: minél nagyobb ez az érték, annál vastagabb lesz a 
lioszféra.

Az éleken lejátszódó adszorpciós jelenségek még bonyolultabbak. Határfelületeken, akárcsak a 
határélek mentén is, töménységbeli különbségek állnak elő az egymással érintkező fázisok belsejéhez 
képest. Az oldószer itt is felhalmozódhat. Ezért a három határfázisú él mentén adszorbeált részecskék 
elrendezése más lehet, mint két határfázisú él mentén. Itt három különböző fázis erőhatásai érvénye
sülnek. Ebből is látható, hogy az adszorpciós jelenségek meglehetősen sokrétűek, szerteágazók, az 
egyes tényezők hatása nem sematizálható.

Számunkra jelenleg az adszorbens bír nagyobb fontossággal, mivel csak 
három oldószert használtunk. Adszorbensként viszont földpátok, kvarc, csillámok, 
agyagásványok, tehát változatos belső szerkezetű és felületű ásványok fordul
tak elő.

A k v a r c  ezek közül a legszabályosabb szerkezet. Az ásvány felületén O-atomok 
helyezkednek el, amelyek a felületen nagy polaritást eredményeznek. Ha az oldószer is 
erősen poláros, a lioszféra igen vastag lehet, a szemcsék nem tapadnak össze. Esetünkben 
az oldószer nem volt elég poláros, ezzel bizonyos mértékig elfogadható magyarázatot 
tudunk adni arra a kísérleti tényre, amit főleg kvarcszemcsék esetében tapasztaltunk: 
egymáshoz és más ásvány szemcsékhez szívesen tapadnak. A kvarc (és az agyag is) 
vízzel szemben a legliofilebb, ennek megfelelően a nedvesedő képessége vízzel szemben a 
legnagyobb, s a nedvesedő képesség a nedvesedési hő értékével csökken:

Ha a (Si04) tetraéderekből álló vázrendszerben a Si-atomot Al-ion helyettesíti, 
másodrendű kationok lépnek be a szerkezetbe, amelyek a helyettesítéssel létrejött töltés
felesleget egyenlítik ki. A tetraéderek összekapcsolódása révén nagyszámú szerkezeti 
csatorna, üreg is keletkezik, amivel lehetőség nyílik ionok, molekulák beépülésére a váz 
megváltozása nélkül. A rétegszilikátokban a rétegek száma a rétegek töltésének kiegyenlí
tődésétől is függ, s ha a rétegek szétszakadnak, valamilyen irányban töltés-felesleg marad 
vissza. így adszorpcióra sokféle lehetőség nyílik, mert a felület sokféle szerkezeti képet 
mutathat. A szemcsék felületén az adszorpció miatt más szemcse már rosszul tapadhat,
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ezzel indokolható,hogy a földpátok és a csillámok szemcséinek fajsúlyát nem befolyásolja 
idegen szemcse hozzátapadása.

A g y a g á s v á n y o k n á l  Mac Evén  szerint a tetraéder-hálózatban a helyettesí
tés kétféle lehet: 1. Si—A1 és ennek megfelelő számú O—OH, 2. a (S i04)-et Petr o v  
szerint (OH4) tetraéder is helyettesítheti (N em ecz  E. 1953). így lehetőség van arra, hogy 
a rácssíkok felületére -OH anionok kerüljenek. A kaolincsoportnál a rácssíkok felületén 
levő szabad - OH anionok végzik a kismértékű kationcserét, ennek megfelelően nagy az 
anioncserélő képesség és az agyagásvány rácsa bizonyos brutto negatív töltést képvisel. 
Az adszorpció képesség inkább a montmorillonit csoportnál jut kifejezésre. Az adszorpció
nál szerepet játszik az a tény, hogy a rácssíkokat az О-atomok zárják le. Ezek az elektron
dús О-atomok ill. -OH csoportok közvetíthetnek adszorpciónál a felület és az oldószer 
molekulái között.

A szilikátok felületi rétegében organikus oldószerekben kis kötéserősségű komplex 
vegyületek keletkeznek, ezek összetétele a szerves vegyület molekuláinak minőségétől és a 
kötődés helyének környezetétől függ. Ezek a vegyületek a szemcsék felületén összefüggő 
adszorpciós réteget hoznak létre, csökkentik az összetapadás lehetőségét a szemcsék 
között, így az agyagásványok is a megfelelő fajsúly tartományban jelentkeznek.

Összefoglalás

Vizsgálatokat végeztünk földpát-, kvarc-, csillámtartalmú kőzetekben a főbb kőzet
alkotó ásványok fajsúlya alapján való szétválasztásra oldószer-elegyekben. A különböző 
arányban elegyített oldószer bromoform—xilol ill. bromoform—aceton; a vizsgált kőzet
minták szigligeti és Szentgyörgy-hegyi homok ill. velencei-hegységi gránitok voltak. 
A szétválasztások egyik részét indikátor ásványok segítségével végeztük. Az egyes fajsúly- 
frakciókban az ásványdúsulás mértékét röntgendiffrakciós vizsgálattal ellenőriztük.

Kísérleteink alapján az 500 ml-es rázótölcsérben 10 g-nyi -  a 0,06-0,1 mm-es 
szemcseméret-tartományba eső — kőzetszemcse főbb ásványai közül a földpátok eredmé
nyesen szétválaszthatok, különös tekintettel a káliföldpátokra, amelyek szétválasztási 
határa 90 % fölött van. Kísérleti eredményeink jó egyezést mutattak a mintákon már 
előzetesen elvégzett mikromineralógiai vizsgálatok eredményeivel.

Számba vettük a szétválasztást befolyásoló adszorpciós viszonyokat és megkísérel
tünk magyarázatot adni a kvarc nagy tapadási készségére, egynemű ill. különnemű szem
csékhez. Elemeztük az oldószerek kiválasztását befolyásoló szempontokat, az elegyíthető- 
séget, hasonló forráspontot, a szerves molekula polárosságának és a nedvesedési hőnek 
a szerepét.

Kísérleti adataink szerint a szétválasztás eredményessége függ a választótölcsér 
alakjától, a szemcsemérettől és alaktól a szétválasztandó anyag függvényében, a szét
választandó ásvány fizikai—kémiai tulajdonságaitól és a szétválasztásnál alkalmazott 
folyadék adszorpciós sajátosságaitól.

Módszerünk jelentős segítséget ígér olyan esetekben, amikor egyes földpátok 
— különös tekintettel a káliföldpátokra — feldúsítása optikai, röntgen, kémiai vagy 
bármely más analitikai vizsgálathoz alapvető fontosságú.
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SEPARATION OF THE MINERALS OF ROCK SAMPLES IN 
TERMS SPECIFIC WEIGHT IN HEAVY LIQUID MIXTURES

by
S. Nag y d ió si

Investigations were conducted for separating the principal rock-forming minerals 
on the basis of their specific weight in feldspar-, quartz- and mica-containing samples put 
in liquid and solvent mixtures. Mixed in various proportions, the solvents were bromoform 
xylol and bromoform acetone, the tested rock samples were Pliocene sands of Szigliget and 
Szentgyörgy-hegy and carboniferous gránité of Velence respectively. The separations were 
partly done by means of indicator minerals. The degree of a single mineral enrichment in 
the specific weight fractions was examined by X-ray powder diffraction measurements.

As shown by the authors experiments, of the principal minerals of the 10-g samples 
of rock grains of the 0.06 to 0 .1  mm fraction it is the feldspars that can be readily 
separated in the 500-ml separatory funnel. This holds true particularly of potash 
feldspars having their Separation limit above 90 %. The author’s experimental results 
showed good agreement with the earlier micromineralogical analyses of the same samples.

The author took into consideration the adsorption conditions influencing 
Separation and she attempted at accounting for the great liability of quartz to adhering 
to homogeneous or inhomogeneous grains. The circumstances influencing the choice of 
solvents, the possibilities for mixing, the similar boiling point, the role of the polarity of 
organic molecules and of the heat of wetting were examined.

According to the results, the efficiency of Separation depends on the shape of the 
separatory funnel, on the size and shape of the grains as a function of the material to be 
separated, on the physico-chemical characteristics of the mineral to be separated and on 
the adsorption characteristics of the liquid.

The present method offers to be of good help in cases when the enriching of some 
feldspars, particularly so of potash feldspars, is crucial for optical, X-ray, Chemical or 
other analytical measurements.




