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Intézetünkben több ezer granulometriai elemzés készül évenként. Szük
ségszerűen előtérbe került ezeknek a vizsgálatoknak a felülbírálása. Közismert 
tény, hogy az ülej>edési sebességkülönbség-eloszlás csak akkor arányos a 
.szemcseméret-eloszlással, ha:

1. a szemcsék nem tapadnak össze, nem képeznek halmazokat;
2. a szemcsék fajsúlya azonos, vagy gyakorlatilag azonos;
3. a szemcsék alakja gyakorlatilag azonos;
4. a szemcsék szolvatációja azonos.
Az utolsó két pont még további szigorítást kíván, ha nemcsak relatív, 

hanem abszolút szemcseméret-elemzést kívánunk végezni. A számítás alapjául 
szolgáló SroKES-féle esési tömény ugyanis szigorúan gömb alakú szemcsékre 
vonatkozik. Amorf szemcsék esetében az ekvivalens gömbátmérőt kapjuk meg, 
azaz egy olyan feltételezett gömb átmérőjét, amely ugyanolyan áramlási 
tulajdonságokkal rendelkezik, mint a kérdéses szemcse. Könnyű belátni, hogy 
az így kapott ,,szemcse-eloszlás” többé-kevésbé valószerűtlen.

Mindazok a kolloidikai tényezők, amelyek kolloid-rendszerek stabilitását 
befolyásolják, elméletileg alaposan tisztázottak. Amikor ez a téma felvetődött, 
azt hittük, hogy könnyű dolgunk lesz, mert kiterjedt irodalmi adatokra 
támaszkodhatunk. Sajnos, tévedtünk, mert szuszpenziók fíziko-kémiájával 
nagyon kevesen foglalkoztak. Noha elsősorban a nyersanyag-dúsító ipar 
érdekelt ebben a kérdésben a flotálás miatt, ám az ő figyelmük is elsősorban 
az iparilag fontos nemesásványok felé fordul. A ballasztanyagokkal, a közön
séges kőzetek viselkedésével csak annyiban foglalkoztak, amennyiben azok 
a dúsítási folyamatot gátolják. A mi számunkra azonban éppen a közönséges 
kőzetek a fontosak, amelyekre vonatkozóan csak igen szerény irodalmi ada
tokkal rendelkezünk.

A  kőzetszuszpenziók határfelületén lejátszódó fiziko-kcmiai folyamatok

Egy kőzetszuszpenzió rendellenes megszűnését okozza:
1. A halmazké23ződés, amikor a szemcsék összetapadnak és hirtelen 

leülepednek.
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1. ábra. A  zéta potenciál változása a vizes közeg pH-jának függvényében (kvarc, föld-
pátok, muszkovit, biotit)

,,a”  görbék =  a zéta potenciál változása kezeletlen szemcséknél, ,,b ”  görbék =  a zéta potenciál változása só
savval kezelt szemcséknél

Fig. 1. Zeta potential modification in function of pH in an aquaeous medium (quartz,
feldpars, muscovite, biotite)

**&”  curves =  untreated grains, wb ”  curves =  grains treated by hydrochlorid acid



S  zemcseösszetétel-elemzés . .. 519

2. Amikor a szemcsék és a folyadék között olyan szoros kapcsolat alakul 
ki, amely csaknem lehetetlenné teszi az ülepedést. Mindkét esetben a fázisok 
határfelületén lejátszódó elektromos és adszorpciós folyamatok különleges 
harmóniájával állunk szemben.

Elektromos kettősréteg

Ha kvarcport vízbe szórunk, akkor a felületen levő atomok vízmolekulákat 
kötnek meg, mivel a szilikátváz szétszakadásakor szabad töltések maradnak 
vissza a felületen. Ezek az ellentétes előjelű töltések makroszkóposán kiegyen
lítik egymást, de nem egyenlítődnek ki molekuláris méretekben. Éppen ezért 
az elektrolit osan disszociáló vízzel laza ionkötésű vegyület jön létre. Ez a 
,,hidroszilikát vegyület”  viszont — a pH viszonyoktól függően — elektrolito- 
san disszociál egy szilikát anionra és egy hidrogén kationra. Minthogy a szilikát 
anion maga a kőzetszemcse, így a felülete a vizes oldat pH-jától függően 
gyengébben vagy erősebben lesz negatív töltésű.

A folyamatot Cases alapján a következő képlet szemlélteti kvarc esetében:
o-
I

— O —Si-bHoO
I0
1

Az így kialakult elektromos kettősréteg a Stern-réteg. Szilikátkőzetek esetében 
bonyolultabb a helyzet, mert az alumínium, valamint az ezt és a szilíciumot 
helyettesítő három és négy vegyértékű ele
mek anionok és kationok is lehetnek, a ko
ordinációtól függően. Az egyéb beépülő 
két és egy vegyértékű elemek viszont min
dig ionkötéssel épülnek be a szilikát váz
ba, ezért bármilyen hasadási lap szerint is 
törjön az ásvány, a törési felületen min
dig pozitív töltést képviselnek, amely csök
kenti a szemcsék negatív töltését. Néhány 
fontosabb ásvány zéta potenciáljának, 
azaz a felület elektromos töltésének és a 
pH összefüggését, Cases vizsgálatai alap
ján, 1 — 2. ábránkon közöljük.

Az ábrák ,,b” görbéi a zéta potenciál 
változását mutatják az ásványporok felü
letének alapos sósavas mosása és gondos, 
desztillált-vizes öblítése után. Szabályként 
állapíthatjuk meg, hogy a savas mosás ha
tására a görbék a kisebb pH-tartomány fe
lé tolódnak, az izoelektromos pont, azaz a 
felület elektromosan semleges állapota is 
balra tolódik, ugyanakkor a potenciál ab
szolút értéke nő. A megfigyelt változás

2. ábra. A  zéta potenciál változása 
a vizes közeg pH-jának függvényében 
(piroxén). (Jelmagyarázatot lásd az 1. 

ábránál.)
Fig. 2. Zeta potential modification in 
function of pH in an aquaeous medium 

(pyroxene). (See legend on Fig. 1.)
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szoros kapcsolatban van a kristályszerkezettel, nevezetesen a hasadási felü
letről kioldható kationok mennyiségével. Ebből a szempontból a kis ionrádiu- 
szú és ugyanakkor nagy töltésű kationok hatása a legjelentősebb. Könnyen 
belátható, hogy a kőzet alkotó elemek felületi potenciált csökkentő hatása a 
következő sornak felel meg :

A l++ + (oktaéderes helyzet) >  Ca++ >  Fe+++(dioktaéderes helyzet)
>  Fe+ + (trioktaéderes helyzet) >  Na+ >  Mg+ + >  K +

A savas mosással azonos értelmű hatást érhetünk el olyan vegyszerekkel, 
amelyek ezeket az elemeket rosszul oldható csapadék, vagy rosszul disszociáló 
komplex vegyület alakjában megkötik, illetve a felületi rétegből kivonják.

Adszorpcios jelenségek

Amint az előző fejezetben láttuk, a vízzel érintkező kőzetpor felületén 
kialakul egy elektromos kettősréteg, az ún. Stern-réteg. A vízben oldott idegen 
anyagok azonban éppen úgy részt vehetnek a Stern-réteg kialakításában, mint 
a víz, vagy a kőzetalkotó elemek, sőt a kőzet, illetve az ásvány anyagától 
idegen, poláros szerves molekulák. A jól definiált Stern-rétegen túl is folytatódik 
tehát a töltésmegoszlás egyre lazább szerkezettel és kialakul a diffúz elektromos 
réteg. Ha ez a diffúz réteg eléggé jól irányított, sejtes szerkezetű, rendkívül 
szoros kapcsolat jöhet létre a kőzetszemcsék és a víz között. Ilyenkor kapunk 
abnormálisán nehezen ülepedő szuszpenziót. Ez az eset akkor fordul elő, 
ha a kőzet hosszú szénláncú karbonsavakat, humuszsavakat, vagy alkilami- 
nokat, ill. ezek sóit tartalmazza szennyezésként. Az adszorptíve megkötött 
szervetlen ionok hatását a következőkben lehet összefoglalni:

1. I n d i f f e r e n s  ionok: amelyek nem változtatják meg a kettősréteg 
előjelét, csak a zéta potenciál nagyságát módosítják. Ilyenek a kis fajlagos 
töltésű ionok pl.: K +, Na+, Cl- . Ezek hatása a vizes fázis ionerősségének 
megváltozásában, az elektromos kettősréteg összenyomásában van.

2. A k t i v  ionok: amelyek már kis koncentrációban is megváltoztatják 
a kettősréteg eredő töltését és így a zéta potenciál előjelét is. Ilyenek a nagy 
fajlagos töltésű ionok p l.: Al+++, Ca++.

3. A szemcsék f e l ü l e t é n e k  á l l a p o t á t  meghatározó ionok: amelyek 
a szemcsék anyagát alkotják, ill. a H + és az OH“  ionok, egyszóval a pH. 
Ezek hatása szintén jelentős, mivel a zéta potenciál előjelének megváltozásához 
vezethet.

A kőzetszus/penzió stabilizálásának lehetőségei

A jelenségek fenti áttekintése megadja a kulcsot a kérdés elvi megoldá
sához. 1

1. Biztosítani kell, hogy minden fajta szemcse a maximális negatív előjelű zéta poten
ciált vegye fel. Az azonos előjelű töltések meggátolják a szemcsék összetapadását. A  fe
lületi töltések elvesztése egyértelmű a szuszpenzió megszűnésével, a koagulá lássál. 
A Cases-tői vett 3. ábra világosan mutatja, hogy az izoelektromos pontban éri el a sta
bilitás a mélypontját. Indifferens ionok jelenléte csak laposabbá teszi a minimumot, do 
a koordinátáin nem változtat. A  zéta potenciál előjelének megváltozását itt pH-változ
tatással érték el.
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2. Biztosítani kell ezen kívül egy mérsé
kelt átmenetet a szemcsék felülete és a víz között.

A gyakorlat már kialakított a szem- 
cseösszetétel-elemzéseknél néhány stabili
zálási módot. Ezek azonban nem adnak 
általánosan használható, jó elemzéseket. 
Éppen ezért szükségét érezzük, hogy ta
láljunk egy olyan, általánosan használha
tó stabilizátor-kombinációt, amely az ed
digieknél megbízhatóbb elemzési adato
kat biztosít. A következőkben összefoglal
juk az eddig ismert stabilizátorokat, is
mertetve azok előnyét és hátrányát.

Lényegében véve a szuszpenzió meg- 
lúgosításáról van szó, egy olyan kation
nal, amelynek fajlagos töltése csekély. 
A lúgos pH biztosítja, hogy a szemcsék 
zéta potenciálja negatív legyen, ezen kí
vül leköti az alumíniumot, kalciumot, és 
a vasat is részben, vagy egészben. Ez a 
pH-variációs kezelés egymagában csekély 
hatású, mert az ammonium ion kis fajla
gos töltése miatt képtelen kiszorítani a 
kettes és hármas típusú ionokat, mind a 
Ezért a kőzet szennyezéseként jelen levő 
vegyületek továbbra is hatnak.

3. ábra. A  cirkon vizes szuszpenziójá
nak stabilitás-függése a vizes közeg 

p H -j ától
a) K V 3 N К  Cl; b) IO"2 n K C l; с) К Г 1 N KCl

Fig. 3. Stability of circon suspension 
in water in function of pH in an aqua- 

eous medium
a) 1 0 -3 N К  Cl; b) 1 0 "2 n K C l; с) W 1 N KC1

Stabilizálás nátrium-oxaláttal

Az oxalát anion kitűnő reagens a kalcium, magnézium és vas ionok meg
kötésére, ellenben igen erősen kapillár inaktív tulajdonságú. A diffúz rétegben 
való megkötése tehát vízidegenné teszi a szemcsét.

Stabilizálás nátrium-hexa-meta-foszfáttal

A fentieknél lényegesen kedvezőbb tulajdonsággal rendelkezik a foszfát
gyök. Jelenleg a különféle nátriumfoszfátokat használják igen elterjedtem 
A nátriumfoszfátok kombinációja igen nagy pufferkapacitással rendelkezik, 
így még változó kémhatású minták is mindig jól definiált pH-viszonyok között, 
kedvezően nagy zéta potenciállal kerülnek vizsgálatra. Figyelembe kell venni, 
hogy a vizsgálati minta gyakran savas feltárás után és nem mindig semleges 
kémhatásig történő mosás után kerül elemzésre. A minta tehát tartalmazhat 
vízben oldható kalcium, vas, magnézium, alumínium és egyéb oldható ionokat 
is. A foszfátgyök rosszul oldódó csapadékot ad ezek legtöbbjével, sőt leköti 
a szemcsék hasadási felületén levő, zéta potenciált csökkentő ionokat is. A fosz
fát ion ezenkívül nagy fajlagos töltéssel és így jó adszorpciós tulajdonságokkal
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4. ábra. A  szemcseösszetétel változása a kőzet vizes szuszpenziója nátrium-hexa-meta- 
foszfát koncentrációjának függvényében

a) a szemcseösszetétel változása nátrium -hexa-m eta-foszfát stabilizátorral; b) ua., előbbi mellett 10“ 4 mól/l
Selecton B2-vel

Fig. 4. Variation of grain size composition in aquaeous rock suspension in function of 
sodium-hexa-meta-phosphate concent ration

a) in the presence o f  sodium -hexa-m eta-phosphate stabilizer on ly; b) the same, with 10~4 mol/1 Selecton
B2 added
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rendelkezik, tehát könnyen beépül nemcsak a Stern-rétegbe, hanem a diffúz 
elektromos rétegbe is, ezáltal folytonos átmenetet biztosít a kőzetszemcse és a 
víz között.

Mind a három stabilizátor rendelkezik azonban egy közös, alapvető tulaj
donsággal, amely meghamisítja a szemcseösszetételt. Nevezetesen az adja a 
hibát, hogy működésük során csapadékot képeznek a zavaró ionokkal. Ez a 
csapadék igen finom szemcsék alakjában, vagy voluminozus pelyhekként válik 
ki, illetve kiválási gócként a vizsgálati minta legfinomabb frakcióját használja 
fel. A minta kalcium-, vas- és alumínium-tartalmától függően változik meg 
tehát a szemcseeloszlási görbe alakja. Ez a hatás éppen a foszfát alkalmazásánál 
jelentkezik leginkább, ugyanis a foszfát-csapadékok kiválásuk pillanatában 
pelyhes, kocsonyás állapotúak, csak öregítés után válnak jól szűrhetőkké. 
Ebből következik, hogy a zavaró hatás több finom frakcióra is kiterjed. Az 
itt előadottakat a 4. ábra szemlélteti. Jól látható, hogy a halmazképződés 
már igen kis stabilizátor koncentrációnál hatásosan megszűnik. A durva 
frakciók csökkenése határértékhez tart. A legfinomabb frakció görbéje viszont 
folyamatosan emelkedik. Az emelkedés sebessége csökken, minthogy a hozzá
férhető reakcióképes kationok mennyisége is véges. Már a két bemutatott eset 
is kedvezőtlen képet fest a szemcseösszetételi elemzések megbízhatóságáról. 
Leggyakoribbak mégis az 5., 6. és 8. ábrák bal oldali oszlopán bemutatott 
típusok. A jelenségek magyarázata itt már nem olyan egyszerű, mint a tiszta 
ásványok esetében, ugyanis nincs jogunk feltételezni, hogy az egyes frakciók 
ásványtani és kémiai összetétele azonos. Márpedig ilyen esetben a stabilizátor 
sem egyértelműen változtatja meg a zéta potenciált és a diffúz elektromos 
réteget. Többszörös töltés variáció eredményeként jelenik meg az általunk 
észlelt jelenség. Egyes ásványoknál bekövetkezhet a felületi elektromos töltés 
olyan mértékű csökkenése, hogy a maradék töltés már nem nyújt védelmet a 
más szemcsékkel való összetapadás ellen. Ilyenkor egyes frakciók instabillá 
válnak, jóllehet a rendszer összességében még stabil. Tapasztalataink szerint a 
kritikus stabilizátorkoncentráció tartománya 5 • 10-4— 15 • 10-4 mól között 
van. Másrészt éppen ez a tartomány az, amely a legjobb eredményt szolgáltatja. 
Nevezetesen azt a szemcseösszetétel-elemzést lehet és kell jónak tekinteni, 
amelyik a csapadékkéj)ződéssel meg nem hamisított, legtöbb finom szemcsét 
adja. Ebben az esetben a legvalószínűbb, hogy nem hamisítja meg az ered
ményt a koaguláció. Vizsgálataink azt mutatták, hogy a 10-3 mól Na2P20 6- 
koncentráció igen alkalmas akkor, ha a hatásosságát normalizálni és a kelle
metlen csapadékkéjDződést is csökkenteni tudjuk. A csapadékképződés csök
kentésének két módja lehet: vagy eltávolítjuk a csapadékot adó sókat dialí
zissel, vagy megkötjük őket jól oldódó, de elektrolitikusan nem disszociáló 
konrplex vegyület alakjában. Minthogy laboratóriumunk nincs felszerelve 
nagy tömegű dialízisre, maradt a második lehetőség. Az adott foszfátkoncentrá
ciónál az oldat pH-ja 6,8—7,0 között változott, a mintáktól függően. Ez а ]эН- 
tartomány nagyon kedvező a Ca megkötésére Selecton B2-vel. Megvizsgáltuk a 
Selecton B2 hatását különböző koncentrációban úgy, hogy minden mintát 
10“ 3 mól Na2P20 6-tal stabilizáltunk. Az 5., 6., 7. és 8. ábrák jobb oldali osz
lopán bemutatott görbék azt mutatják, hogy a Selecton B2 már igen kis kon
centrációban rögzíteni képes a foszfát stabilizáló hatását. Megfigyelésünk sze
rint legjobb eredményt akkor nyertünk, ha a kőzetszuszpenzió 2,5 • 10“ 3
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5, ábra. А -minta. A  kőzetminta szemcseösszetételének változása a szuszpenzió stabilizátor
koncentrációj ának függvényében

A ' =  a stabilizátor nátriuni-hexa-meta-foszfát, a szuszpenzió 10-10“ 4 m ól/l Selecton B 2-t is tartalm az; A "  =  a 
stabilizátor Selecton B2, a szuszpenzió 10»10-4 m ól/l nátrium -hexa-m eta-foszfátot is tartalmaz

Fig. 5. Sample A. Variation of grain size composition in function of the concentration
of the stabilizer

A ' =  the stabilizer consists o f sodium -liexa-m eta-phosphate, the suspension contains also J0-10~4 niol/l Se
lecton B2; A "  =  the stabilizer consists o f Selecton B2, the suspension contains also 10*10-4 mol/1 sodium*

hexa-m eta-phosphate
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7. ábra. C-minta. Egy kőzetminta szemcseösszetételének változása a szuszpenzió stabili- 
zátor koncentrációjának függvényében. (Jelmagyarázatot lásd az 5. ábránál.)

Fig. 7. Sample C. Variation of grain size composition in function of the concentration
of the stabilizer. (See legend on Fig. 5.)
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8. ábra. D-minta. Egy kőzetminta szemcseösszetételének változása a szuszpenzió stabilis 
zátor koncentrációjának függvényében. (Jelmagyarázatot lásd az 5. ábránál.)

Fig. 8. Sample D. Variation of grain size composition in function of the concentration
of the stabilizer. (See legend on Fig. 5.)
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koncentrációjú volt Selecton B2-re és 10-3 mól koncentrációjú volt N2P20 6-ra. 
A  hatás jól érzékelhető a 4. ábra görbéivel való összevetés alapján. Amint lát
ható, ez a stabilizátor-kombináció sem tökéletes, egy kissé még mindig emelke
dik a legfinomabb frakció görbéje. Ez azonban természetes, mert az adott pH 
csak a Ca megkötését biztosítja. A maradék zavaró ionok semlegesítése csak 
más komplexképző vegyülettel lehetséges. A nátrium-hexa-méta-foszfát alkal
mazása adottá teszi a pH-t, így csak olyan komplexképző jöhet számításba, 
amely közelítőleg semleges pH-n dolgozik. Vizsgálataink tovább folynak és az 
újabb eredményekről a következő alkalommal, e cikk folytatásaként adunk 
számot.

Ö s s z e f o g l a l á s .  Számbavettük a szemcseösszetétel-elemzéseket 
zavaró tényezőket: ezek az agglomeráció, a faj súlykülönbség, a különböző 
szemcsealak és a szemcsék szolvatációja. Ezek közül csak az első és az utolsó 
tényezőre tudunk hatni. Figyelmünket a legdurvább hibák forrására, az agglo
merációra fordítottuk. Felmértük azokat a fiziko-kémiai jelenségeket, amelyek 
a szemcsék összetapadását okozzák. Ezek a szilárd- és a folyadékfázis határán 
lejátszódó elektromos és adszorpciós jelenségek. Foglalkoztunk a zéta poten
ciál, az elektromos kettősréteg, a diffúz réteg kialakulásával, a kialakulás 
zavaraival. Számba vettük a zavaró ionokat, ill. egyéb zavaró vegyületeket. 
Kritikai vizsgálat alá vetettük az eddig ismert és használt szuszpenzióstabi- 
lizátorokat, így az ammónium-hidroxidot, a nátrium-oxalátot és a nátrium- 
hexa-meta-foszfátot. Megállapítottuk, hogy a nátrium-hexa-meta-foszfát ren
delkezik a legkedvezőbb tulajdonságokkal, de kedvezőtlen, hogy csapadékot 
képez a zavaró ionok egy részével. Ez a csapadék hozzámérődik a minta 
finom frakcióihoz. Ezt a kellemetlen hatást kiküszöböltük azzal, hogy a Na- 
hexa-méta-foszfát mellett Selecton B2-t használtunk a Ca-ionok megkötésére. 
Lényegesen javult ezáltal a szemcseösszetétel-elemzések megbízhatósága. Leg
kedvezőbbnek a következő stabilizátor-összetételt találtuk: 25 ml 0,1 mól 
Selecton B2 (komplexon III., ill. EDTE) + 10 ml 0,1 mól Na2P20 6 oldat 
1000 ml kőzetszuszpenzióra, amely 10 g kőzetport tartalmaz.
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CRITICAL STUDY ON KÖHN’S METHOD FOR ANALYSING GRAIN
COMPOSITION

STABILITY OF ROCK SUSPEXSIONS IX  W ATER
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Factors disturbing granulometric analysis such as agglomeration, diffe
rences in specific weight, shape and solvatation were taken into account. 
Out of these, the first and the last can only be influenced. The authors fo
cussed their attention to agglomeration, as being the source of gross errors. 
All physical and chemical phenomena resulting in grain adhesion have been 
appraised, such as electrical and adsorption activities at the interface between 
the solid and liquid j}hases. The zeta potential, the electrical double-layer, 
the developing (and disturbances in developing) of diffuse layers have been 
thoroughly studied. The suspension stabilizers known and used such as ammo
nium hydroxide, sodium oxalate, sodium-hexa-meta-phosphate (pyrophos
phate), have been submitted to a critical investigation.

Finally it was stated that though sodium-pyrophosphate is the most 
advantageous, it has the disadvantage of forming with some of the disturbing 
ions a precipitation which is added to and measured with the fine fractions 
o f the sample. However, it turned out that this effect can be eliminated by 
using Selecton B2 in addition to sodium-hexa-meta-phosphate, so as to fix 
the Ca ions.

As a result, grain-size composition analysis has become considerably 
more reliable. The authors have found the following stabilizer composition 
as best: 25 ml 0,1 mol Selecton B2(Komplexon-III, or EDTE)-f-10 ml 0,1 mol 
Na2P20 6 for 1000 ml rock suspension containing 10 g of rock.




