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„Összefoglalás: A z agyagféleségek vízgőzadszorpcíós izotermáját dinamikus de
szorpciós készülékkel határoztam meg. A z adszorpciós egyensúlyokat adszorpciós poten
ciálgörbéken tanulmányoztam, melyeknek 3 fö része van: kis nedvességeknél nagy energiá
val kötött víz szakasza, mely a felületen megkötött kation minőségétől függ ; közepes ned
vességtartalmaknál egyenes szakasz, melyeknek végső kritikus pontja a felületi kationtól 
független; nagyobb nedvességtartalmaknál harmadik szakasz, mely az agyag belső morfo
lógiájától és a felületi ion minőségektől függ. A z adszorpciós potenciálgörbékből az agyag 
fajlagos felülete meghatározható. Néhány példán a fajlagos felület és a technológiai tulaj
donságok közötti összefüggést ismertetem. 

Az agyagféleségek vízgőzadszorpcíós izotermáit — az ún. tenziógörbéket — már 
igen sok szerző tanulmányozta. E munkáknak többnyire háromféle célja volt: vagy az 
agyagásvány-vízrendszer tisztán elméleti megismerésére törekedtek, vagy teljesen gyakor
lati jelentőségük volt, amennyiben az agyagok optimális szárítástechnikájának megállapí
tását tűzték ki feladatul, vagy — sokkal kisebb számban — általuk az agyagok fajlagos 
felületét határozták meg. A nagy számú kísérleti és elméleti munka ellenére — beleértve 
a DTA-görbék kiértékelését is — az agyagok vízgőzadszorpcíós izotermáinak értelmezése 
még nem tekinthető lezártnak; sok, még ma is vitatott kérdés njított maradt. Ezért 
indokolt, ha a vízgőzadszorpcíós izotermák vizsgálatával, azok értelmezésével foglalko
zunk. 

1. Kísérleti metodika 

Az agyagok adszorpciós izotermáját legegyszerűbben kísérletileg úgy határozhat
juk meg [1], hogy az előzőleg teljesen kiszárított és lemért súlyú mintákat ismert és vál
tozó relatív vízgőznyomású zárt edénybe helyezzük, majd az egyensúly létrejötte után 
lemérjük a felvett vízmennyiségét (a minták súlygyarapodását). A különböző páratar
talmú levegő ismert töménységű só-, vagy kénsavoldatokkal állítható elő. E sztatikus 
módszernél levegő jelenlétében az egyensúly igen hosszú idő (több hét) alatt áll be. 
Ellenben, ha a porhalmazon keresztül alulról felfelé olyan ütemben szívatunk át száraz 
levegőt, hogy az áramlás következtében a halmaz fellazul és a szemcsék nagy része 
fluidizált állapotba kerül, akkor a folyamat igen nagy sebességgel megy végbe. 

Ezt a mérési elvet a következő kísérleti berendezéssel valósítottam meg (1. ábra). 
A ismert koncentrációjú kénsavoldatot tartalmazó 1000 ml-es gázmosó edény. 

A kénsavoldaton átszívatott levegő relatív nedvességtartalma a kénsavoldat koncentrá
ciójával állítható be. Célszerű a mosópalack hosszabbik, a kénsavoldatba merülő végére 
nagyobb pórusú üvegszúrőt forrasztani, az edénybe pedig Raschig-gyűrűket helyezni, 
mert ezáltal a légnedvesség jobban megközelíti az elméleti értéket. A tenzió száraz-nedves 
hőmérőpárral gyakran ellenőrzendő. 

A nedves levegő В áramlási sebességet szabályozó csapon keresztül С adszorpciós 
edénybe jut. Ez két, egymással szemben légmentesen illesztett jénai G-4-es szűrő, mely 
a vizsgálandó mintát tartalmazza. Az áramlás sebességét úgy állítjuk be, hogy a vizsgá
landó minta szemcséinek nagyrésze az áramló levegőben lebegjen. Mérés alatt a finom 
porszemek a felső szűrőre vékony filmet alkotva tapadnak, ezért az áramlást időnként 
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(5 — 10 percenként) а В csap elzárásával megszakítjuk, enyhe ütögetéssel a feltapadt por 
leesését elősegítjük, majd az áramlást ismét megindítjuk. A mérést mindaddig folytatjuk, 
amíg a szűrőpár súlya állandó nem lesz (kaolinnál 1—2 óra, bentonitnál 3—4 óra). 

Az alsó szűrőn levő minta ke
veredését D rázóberendezéssel segít
hetjük elő. 

Az E T-csappal ellátott csövön 
keresztül a gázmosópalackokba óva
tosan levegőt komprimálva a palac
kokbanlevő kénsav ürítése,ill. vákuum 
alkalmazásával a palackok újratöltése 
könnyen elvégezhető. 

A levegő áramlását olaj-lég
pumpával valósíthatjuk meg. 

5 hasonló készüléket kapcsolva 
párhuzamosan — mind az 5-be más és 
más kénsavoldatot rakva — az izoter
ma 5 pontja megállapítható pl. о — 0,7 
relatív vízgőznyomás-tartományban. 

Mivel az adszorpciós izotermák 
felvételéhez sokkal több idő szüksége 
s mint a deszorpciósakhoz, továbbá, 
mert utóbbiak minden esetben sokkal 
reprodukálhatóbbak, mint az adszorp
ciós izotermák, ezért mindig magas 
nedvességtartalmú mintákból indul
tunk ki és deszorpciós izotermákat 
veszünk fel. 

Az egyensúly beállta után a 
minták nedvességtartalmát 140 C°-on 
vagy 200 C°-on való, súlyállandóságig tartó szárítással határozzuk meg. A nedves 
ségtartalmat 100 g száraz anyagra eső vízmennyiséggel fejezzük ki ("Vv'%). 

2. Az adszorpciós izotermák értékelése 

Az adszorbeált vízmennyiséget a mindenkori relatív vízgőznyomás függvényében 
ábrázolva, az adszorpciós izotermákat nyerjük. Valamennyi vizsgált agyagféleségnél vagy 
egyszerű telítési, vagy — legtöbbször — inflexiós görbéket kaptunk. (Általában az inflexiós 
görbék kritikus (inflexiós) pontja alatti szakaszt mint tiszta fizikai adszorpciós, efölötti 
részt (magasabb gőznyomás) mint kapillárkondenzációs ágat tartják nyilván.) 

Az adszorpciós izotermákból az adszorpciós potenciál-görbék szerkeszthetők meg: 
a mindenkori egyensúlyi nedvességtartalom függvényében annak a térfogati munkának 
az értéke, melyet a molnyi vízgőzzel kell közölnünk, midőn p parciális egyensúlyi nyomás
ról p0 parciális (telítettségi) nyomásra komprimáljuk: 

L = RTln RTlnip 
Po 

Ez a munka egyúttal a p parciális vízgőzzel eg3rensúlyban levő nedves agyag 
adszorpciós potenciálja is. (Ca-bentonitra lásd a 2. ábra eredmény vonalát.) 

Az adszorpciós potenciálgörbéken 3 szakasz állapítható meg : az első (kis nedvesség
tartalom-tartományban) meredeken emelkedő görbe, a második egyenes szakasz (közepes 

pumpához 

i . ábra. A vizgözadszorpciós izotermák felvételére hasz
nált készülék elvi vázlata. A . Ismert töménységű kén
savoldat, B. Szabályozó csap, C. Mintatartó edény, D . 

Rázószerkezet, E . H á r m a s elágazású csap. 
Рис. 1. Принципиальная схема прибора для регистра
ции изотерм адсорбции водного пара. А. Раствор серной 
кислоты известной концентрации, В. Регулирующий 
кран, С. Сосуд для пробы, D. Устройство для тряски, 

Е. Трехходовой кран 
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nedvességtartalmaknál), a harmadik (nagyobb nedvességtartalmaknál) enyhén vagy 
meredeken hajlik az abszcissza-tengely felé. 

I . szakasz vizsgálata ( i. istenmezejei Ca-bentonit, 2. ábra) : Az adszorpciós potenciál
függvénynek ez a szakasza nagy energiával kötött víz jelenlétére utal. A meredek emel-

1 kedésből arra következtethetünk, hogy 
300 C° a víztartalom fokozatos csökkentésé

hez rohamosan növekvő energiabefek
tetésre van szükség. 

A DTA-görbéken (pl. Ca-ben
tonit) e víz eltávozásával kapcsola
tosan különálló (sok esetben fedett) 
endoterm-zsák jelenik meg magasabb 
hőmérsékleten, amely határozottan 
jelzi a megkötött víz e részének na
gyobb kötési energiáját (2. ábra, 1. 
görbe). 

A nagy energiával kötött víz 
mennyisége — azonos agyagon belül 
— a csereképes kationok minőségétől 
függ és az ionhidratációs energiával 
arányos. 

2. szakasz vizsgálata: Az ad
szorpciós potenciálgörbék második 
szakasza egyenes, ami azt jelenti, 
hogy a víz megkötésének mechaniz
musa — energetikai szempontból — 
e szakaszon belül minden víztartalom
ra azonos. Az egyenes iránytangense 
és helyzete az L, W koordináta-rend
szerben az anyagi minőség és azonos 
agyagon belül a felületen levő kation 
minősége szerint változik, de az egye-

2. ábra. A vízgőzadszorpciós potenciál változása a ben
tonit nedvességtartalmának függvényében (I, — W ) ; Jobb 
sarokban különböző nedvességtartalmú bentonitok D T A -
görbéi 300 C°-ig. A különböző energiával kötött víz el

távozása a DTA-görbékből jól kivehető 
Рас. 2. Изменение потенциала адсорбции водного пара 
в зависимости от содержания влажности в бентоните 
( I , — W ) ; В правом углу — кривые дифференциально-тер
мического анализа бентонитов с разными содержаниями 
влажности до 300° С. По кривым дифференциально-
термического анализа отчетливо обнаруживается удале

ние вод, связанных разными энергиями 

nes végét jelző könyökponthoz tartozó Wk víztartalom független a felületi ion 
minőségétől. 

A DTA-görbéken (2. ábra, felső rész, 2. görbe) a második szakasznak megfelelő víz 
eltávozása alacsonyabb hőmérsékleten megjelenő endoterm zsák formájában észlelhető. 
Minél nagyobb a minta nedvességtartalma, annál nagyobb a zsák területe. 

3. szakasz vizsgálata: Jellemző, hogy a vízmegkötés energiája itt kicsi. A szakasz 
felső határához (a második szakasz alsó Wk határához) tartozó nedvességtartalom egybe
esik az adszorpciós izotermák inflexiós pontjával. A DTA-görbéken elkülöníthető, alacsony 
hőmérsékleten jelentkező endoterm-zsák a szakasz különálló jellegét bizonyítja (2. ábra, 
3. DTA-görbe). 

Az adszorpciós potenciálgörbék harmadik szakaszát mind az ásvány belső morfoló
giája, mind a felületen levő ion minősége és mennyisége befolyásolja. 

A vízgőzadszorpciós potenciálgörbék alkalmasak arra is, hogy általuk az agyagok 
egyik legfontosabb jellemzőjét, a fajlagos felületét meghatározzuk, mivel Wk érték a felü
leten levő kationok minőségétől független és csak a felület nagyságától függ. 15 kritikus 
nedvességtartalom grafikus meghatározása egyszerűen megvalósítható. Ha a kritikus 
nedvességtartalmat 46,5-del szorozzuk, a fajlagos felületet nyerjük, m2/g egységekben. 
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A fajlagos felületet felhasználhatjuk az agyagféleségek diszperzitásfokának jellem
zésére. Bár a diszperzitásfok önmagában nem elegendő arra, hogy vele az agyagok vala
mennyi fizikai és technológiai tulajdonságát leírjuk, ennek ellenére néhány tulajdonságra 
a fajlagos-felület nagyságából következtetni tudunk. így pl. igen jó összhangban van 
az agyagok plaszticitásával. A 3. ábrán különböző kaolinok és agyagok fajlagos felületének 
függvényében feltüntettük azokat a víztartalmakat, melyeknél a vizes agyagmasszából ké
szített test azonos erővel összenyomva, azo
nos deformációt mutatott, valamint e próba
testek száradási zsugorodását és a száraz 
próbatest hajlítószilárdságát. Bár ezeket az 
-értékeket egyéb felületi és morfológiai tu
lajdonságok is nagymértékben befolyásol
ják, látható, hogy elsősorban a fajlagos 
ielülettel mutatnak egyértelmű össze
függést. 

A bemutatott példákkal azt kívántuk 
kihangsúlyozni, hogy az agyagok tulajdon
ságainak vizsgálata során azok diszperz jel
legét elsősorban kell figyelembe venni. Az 
atomok rendeződése folytán létrejött kris
tályszerkezet igen kis, önálló testeket hoz 
létre, s az azokból felépülő kőzetnek igen 
nagy felülete van. A nagy felület révén a 
felület szabad energiája a belső (kötési) ener
giák mellett már nem hanyagolható el. A fe
lületek egymásra, vagy környezetükre meg
határozott törvényszerűséggel hatnak, s az 
apró elemi testekből felépült ásvány, vagy 
kőzet fizikokémiai tulajdonságait nagymér
tékben befolyásolják. 

Ezért a diszperzitásfok az agyagnak éppen olyan fontos jellemzője, mint az 
atomok rendeződését kifejező ásványtani összetétel. 

Изучение изотерм адсорбции водного пара на разновидностях глин и роль удельной 
поверхности в свойствах глин 

ДР. 3 . Ю Х А С 

Изотермы адсорбции водного пара на разновидностях глин изучались при помощи 
прибора для динамической десорбции. Автор статьи изучал адсорбционные равновесия 
по потенциальным кривым адсорбции, состоящим из 3 основных частей: 1) участок воды, 
связанной большой энергией при небольших величинах влажности, который зависит от 
качества катионов, связанных на поверхности; 2) прямолинейный участок при средних 
содержаниях влажности, крайние критические точки которого независимы от поверх
ностных катионов; 3) третий участок, появляющийся при больших содержаниях влаж
ности, который зависит от внутренней морфологии глины и качеств поверхностных ионов. 
По потенциальным кривым адсорбции можно определить удельную поверхность глины. 
На нескольких примерах рассматривается зависимость между удельной поверхностью и 
технологическими свойствами.. 
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3- ábra. Különböző agyagfajták megmunkálási 
vizének (1) ; a bentonit-homokkeverék száraz szi
lárdságának (2); valamint a nedves formatestek 
száradási zsugorodásának (3) változása a nyers

anyag fajlagos felületének függvényében 
Рис. 3. Изменение воды, использованной для 
обработки разных сортов глин (1); сухой проч
ности смеси бентонита и песка (2); и усадки при 
сушении влажных форменных тел (3) в зависи

мости от удельной поверхности сырья 

135 


