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Szerves agyagásványok
a hazai kőszenekben II.

Egy lignit és négyféle nagy ham u jú barnaszén
m intának, peptizációs term ékeiknek, továbbá a
peptizátum kom plex kötéséből elkülönített va
lódi ásványi anyagnak és szerves anyagnak ké
m iai élemzése, a szilikát hidrátvíz m ennyiségé
nek külön m eghatározása. Az elemzési adatok
szerint a visontai lignit, a borsodi, a tatabányai,
a nógrádi szénm inták peptizátum ainak szerves
anyaga közepes szénülésű, a pécsi-vasasi erős
szénülésű hum uszképződm énynek tekinthető.
A kom plex kötésben levő szervetlen anyag
valam ennyi m intánál alum ínium hidroszilikát, a
lignitnél nagy m ennyiségben am orf állapotú. A
peptizátum ok és a dúsított szénrészek kém iai
összetételben lényegesen nem különböznek egy
mástól. A m egvizsgált dúsított szénrészek reagálatlan (2% alatti ham utartalm ú) szénhidrogé
neket nem tartalm aznak.
A Földtani K utatás 1974. 1. szám ában [1]
a fenti cím alatt a Központi Földtani
H ivatal m egbízása alap ján kidolgozott tém á
ról szám oltam be. K im utattam , hogy a m egvizs
gált nógrádi, borsodi és tatabányai szénm eden
cékből szárm azó szénm inták rnechano-kém iai
hatásra 30— 60% m ennyiségben peptizálhatók, a
centrifugálás u tán visszam aradt rész több-keve
sebb szennyező anyaggal kevert dúsított szén
nek tekinthető. A ham utadó ásványi anyagok
m ind a peptizátum ban, m ind a dúsított szénben
olyan alum ínium hidroszilikátok, am elyek szer
ves anyaggal kom plex kötésben vannak. Ism er
tettem a kém iai elem zéseket, a C : H : S súly- és
atom " ,,-os összetételét és hangsúlyoztam , hogy
az ism ertetett adatok alapján a szerves anyag
minősége nem állapítható meg. Szükségesnek
tarto ttam a hosszadalmas és speciális felkészült
séget igénylő vizsgálatokat, a valódi ásványtartalom és hidrátvízre vonatkozólag.
Jelen tanulm ányom ban beszám olok a v a 
lódi ásványanyag-tartalom , a szilikáthidrát víz
m eghatározásokról és a szerves anyag m inősé
géről. Ism ertetem továbbá a visontai lignitpor
és a pécsi vasasi szén peptizációs vizsgálatait is.
Vizsgálati eljárások
A szerves rész elkülönítését a szervetlentől
sósavas H F feltárás ú tjá n végeztük.
A szervetlen rész elválasztását a szerves rész
eloxidálását végző W ard hidrogénperoxidos
m ódszerével'tettük lehetővé [2].
A hum insavtartalm at nátronlúgos kioldás és
az így képződött nátrium hum átból a hum insavat
sósavval történő felszabadítás u tán a Bányászati
K utató Intézetben kidolgozott m ódszerrel h a tá 
roztuk meg [3].

A fenolos hidroxil csoport, valam int a COOH
csoport m eghatározását ugyancsak az Intézet
ben kidolgozott bárium hidroxidos titrálással, ill.
bárium acetátból felszabadított ecetsavas titrá 
lással h atároztuk m eg [4].
A hid rátv íztartalm at szám ítással nyertük.
Az elektronm ikroszkópos felvételeket dr. A rkosi K lára készítette E F', Zeiss és jap án elekt
ronm ikroszkópokkal.
A röntgenvizsgálatokat az Intézet Petrográfiai
Osztálya végezte el.
Kém iai összetétel és röntgenvizsgálatok
Az 1. táblázatban m eghatároztuk
a) a szervetlen rész kém iai összetételét ere
deti állapotban,
b) a valódi ásványi anyag, a ham uk összeté
telét,
c) a röntgenvizsgálatokat.
A 2. táblázat tartalm azza
a) a szerves rész kém iai összetételét eredeti
állapotban ásványtalanítva,
b) a szerves rész kém iai összetételét nedves
ség- és ásványianyag-m entes állapotban.
K ö vetkeztetések az 1. és 2. táblázatból
Az eredeti szénm inták h am utartalm a: 25, 36,6,
46,9, 53,6, 43,3%, teh át valam ennyi nagyobb
ham ujú szénnek tekinthető.
A peptizálható anyagok m ennyisége a szénülési sorrendben összeállított szeneknél 62—20
% , teh á t legtöbb a legfiatalabbnál és legkeve
sebb az erősen szénült pécsi vasasi szénnél.
S zervetlen rész minősége
A szervetlen rész kém iai összetételét a vison
tai lignitpornál a szerves rész eloxidálása után,
tehát a valódi ásványianyagból állapítottuk meg,
a többi szénm intánál a hamuból.
K im utatható, hogy az Si02-tartalom 46,4—
65,3% között van.
Az АЬОз m ennyisége a tatabányai, a nógrádi
és a pécsi szenek peptiratum ainál 30% felett
m utatkozik, teh át kaolin agyagásványról lehet
szó.
Az MgO, K:íO, NaaO általában csekély.
A hidrátvíz 10,2, 8,4, 13,2, 11,9 és 7,8%, te 
h át a szénülést az agyagásványok is m egszen
vedték, m ert az erősen szénült pécsi szénnél m ár
a többiekhez 'képest lecsökkent.
A fenti adatokból m egállapíthatjuk, hogy a
csekélyebb p irit és gipsz szennyeződésektől el
tekintve a vizsgált szenek szervetlen részét alu-
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Nógrádi
Visontai lignitpor
Borsodi
Tatabányai
Gusztáv akna
ere pept. dúsí ere pept. dúsí ere pept. dúsí e r e - __ . dúsídeti
tott deti
tott deti pept tott
tott deti
a) Szervetlen rész eredeti állapotban
— 41,0 59,0
49,5 50,5
42,0 58,0
62,0 38,0
Mennyiség %
5,0 6,1 6,6 4Д 4,9 7,1.
6,2 6,7 6,8 8,4 4,8 5,4
Nedvesség %
25,0 48,6 22,6 36,6 57,6 35,2 46,9 56,8 34,0 53,6 63,4 34,5
Hamu %
27,8 46,5 18,0 32,3 60,1 32,2 51,7 60,8 32,9 57,7 60,8 35,1
Ásványi anyag °/o
25,4 40,1 15,5 28,5 53,1 27/L 48,2 55,3 29,5 56,3 64,4 34,0
Szilikát %
Szilikát hidrátvíz % 10,2 12,2 10,2 8,4 8,0 4,8 13,2 11,6 15,7 11,9 10,7 14,9
b) *Ásványi anyag, hamuk kémiai összetétele
61,0 54,0 58,0 51,0 53,0 50,0 51,0 54,1 46,4 62,2 58,5 65,3
sío 2 %
16,0 22,5 14,4 19,0 22,6 15,7 35,0 36,9 33,3 28,0 332 22,3
A1203 o / o
7,5 3,1 13,0 4,9 4,6 5,5
7,0 8,2 8,6 10,2 7,0 15,0
Fe,0:l %
2,4 1,5 2,8 0,9 0,8 0,18
1,0 1,4 3,2 9,8 6,7 12,3
CaO %
0,7 0,4 0,9 0,2 02 0,2
0,9 1,6 0,8 1,0 0,8 1,0
MgO %
1,8 1,8 1,6 1,45 0,7 0,8
1,3 • 1,1 1,1 1,5 1,8 1,6
K,0 %
0,3 0,3 0,3 0,8 0,9 1,4
0,7 0,2 0,6 2,1 3,0 1,3
Na>,О %
SO:, o/0
0,7 0,4 1,1 0,3 0,3 0,3
0
0
5,0 2,7 6,6
0
10,9 10,8 12,6
Pirit %
S
1,4 0,9 4,2
c) Röntgen vizsgálati adatok
nyom.
kevés
kevés
5—6
50
60
Kvarc %
sok
5 .
5
Mont. %
+
+
—
5
10
Iliit %
Földpát %
—
5
2—3
Földpát %
5
8
Kaolin °/o
+
+
+
sok
Amorf %

Vizsgálatok

—

—

—

Pécsi vasasi
ere pent. dúsí
deti
tott
—
1,8
43,3
45,1
41,0
7,8

20,0
3,8
47,0
47,5
44,1
-8,1

80,0
1,4
41,9
43,5
39,2
6,6

55,1 51,3 57,0
28,3 32,2 26,1
4,8 2,9 7,6
1,6 1,4 0,7
0,9 0,7 0,7
3,5
4Д 5 ,5
0,3 0,3 0,3
1,4 1,3 1,4

?

+

* A visontai lignitpornál a szerves részt H20 2-val el távolítottul és az elemzés a valódi ásványi tartalomra
vonatkozik, a többinél a hamukra.
2. táblázat

Vizsgálatok

Nedvesség %
Hamu %
Ásványi anyag %
C /o

H összes
Sp
S org
S összes
N%
Huminsav %
Kaíboxil OH
Fenol OH
összes OH
C %
H %
О
%
s org
N%

Nógrádi
Tatabányai
Visontai lignitpor
Borsodi
Gusztáv a'kna
dúsíere peol. dúsí ere pepi. dúsí ere pept. dúsí eretott deti p p " tott
deti
tott deti
tott deti
a) Szerves rész (ásványtalanítva) eredeti állapotban
1,6 6,2 1,7 4,3 3,3 4,2
4.5 6,4 4,4 2,2 3,2 1,9
4,4 6,7 4,9 0,8 51 0,7
7.7 3,7 2Д 3,1 4,8 5.2
6,3 7,3 7,0 0,9 1,4 0,9
8,1 5,9 2,4 4,4 10,3 7,5
54,8 56,0 58,3 62,5 53,3 62,8 64,2 54,6 61,2 63,7 58,6 63,3
5,1 4,8 4,7 4,8 4,8 4,5
4,6 4,9 4,7 4,6 4,8 4,8
3,1 0,9 3,3 0,2 0,3 0,3
1,8 1,4 1,7 2Д 0,8 3,9
2,3 2,3 2,7 0,9 0,4 0,8
0,7 0,6 0,4 3,0 2,0 2,5
5,4 3,2 6,0
1Д 1,0 1,0 5,1 2,8 6,4
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
1,0 1,0 1,0 1,4 1,4 1,4
2,2
46,0 54,3 35,0 80,0 93,ü 70,0
51,5 60,0 43,0
6,1
5,0
3,8 3,2 3,8
2Д
11,7
6,3
3,9 7,4 4,1
7,7
12,4
13,8
12,7
7,7 10,6 7,9
b) Szerves rész nedvesség- és ásványianyag-imentes állapotban
57,9 67,6 68,3 62,7 64,8 67,3 63,9 66,6
62,6 62,8 62,3 66
5,4 5,5 5,0 5,1 5,2 4,8
5,3 5,4 5,0 4,9 5,2 5,1
30,2 30,3 31,2 24,9 33,1 23,1 22,3 27,6 25,8 25,4 28,8 27,4
2,5 2,6 2,9 0,9 0,4 0,8
0,8 0,7 0,4 3,1 2,1 2,7
1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,4
1Д 1Д 1,1 1,5 1,5 1,5

Pécsi vasasi
ere pepi. dúsí
deti
tott
0,89 1,7 0,13
3,85 5,0 4,7
5Д 5,1 5,9
79,1 76,9 78,0
4,6 4,6 4,8
2,0' 0,2 2,0
0,9 0,8 0,8
2,9 1,0 2.8
1,7 1,7 1,7

82,8
4,4
7,8
3,0
1,8

81,4
4,9
10,9
0,8
1,8

81,9
5,0
8,3
2,9
1,8

na = nedvesség- és ásványianyagmentes állapotban.
m ínium hidroszilikátok alkotják. Ezt egyébként
a röntgenvizsgálat is igazolja, m ert m indegyik
nél kim utatja az agyagásvány jelenlétét, de sok
am orf részre is következtet a visontai lignitpor
nál, ami term észetesen a kém iai elemzések sze
rin t csak alum ínium hidroszilikát lehet.
Szerves rész minősége
A 2. táblázat szerint a peptizátum ásvány
m entes szerves anyaga — kém iai összetétel te 
kintetében — az alábbi határok közé sorolható:
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57,9—82,8%
4,4— 5,5%
0,4— 3,1%
1,1— 1,8%
7,8—33,1%

karbon
hidrogén
kén
nitrogén
oxigén

A 2. táblázat b) alatti adatok szerint a vison
tai, a borsodi, a tatabányai, a nógrádi szenek
peptizátum ainak szerves anyaga tipikus köze
pesen szénült hum uszképződm énynek m inősít
hető, a pécsi vasasi ellenben m ár erősen szénült
nek [5].
A m egállapítás nem áll ellentétben a szer

vesanyag—agyagásvány kom plex feltételezésé
vel, m ert a talajkém ikusok újabb m egállapítása
szerint a talajban levő szervesanyag 52'—97% -a
agyagásványokhoz kapcsolódó hum insav kom p
lexek form ájában fordul elő.
Schnitzer és K ahn 1972-ben m egjelent köny
vében külön fejezetet szentel az agyagásványok
és a hum uszanyagok között lejátszódó reakciók
nak és részletesen ism erteti a m ontm orillonit és
a fulvósav (vízoldható hum insav) között lejá t
szódó reakciót és annak feltételeit. Eszerint 4
alatti pH esetében 40 mg m ontm orillonit közel
30 mg fulvósavat tud felvenni, m iközben a d
rácstávolság 9,9 A értékről 17,6 A -re duzzad [6].
Ism eretes, hogy a lápképződés kezdeti stádiu
m ában a szerves anyagoknak jelentős része van
vízoldható hum insavszárm azékok form ájában
(fulvósavak) és meszes környezet hiányában a
fulvósav m ontm orillonitkom plex kiképződésé
nek, — am ennyiben a lápba bejutó hordalék
agyagásványt tartalm az, — m egvan a kém iai
feltétele. Ä vízoldható hum insavak azonban
nemcsak az agyagásványokkal tudnak kom p
lexeket képezni, hanem részben sóképződés,
részben fém kom plex, ill. fém kelátképződés m el
lett reagálni képesek az ionos form ában oldat
ban levő 2—3 vegyértékű fém ekkel is.
Lényegében a vizsgált üledék tehát a fulvósavnak agyagásványokkal és fém ionokkal kép
zett komplexeiből, kelátjaiból és sóiból szárm a
zik.
Az eredetileg m integy 50% karbont, 4— 5%
hidrogént, valam int 40—50% oxigént tartalm a
zó fulvósav a szénülés folyam án bekövetkező
széndioxid és vízvesztés következtében most
m ár az agyagásványhoz és fém ionokhoz kötöt
ten alakulhatott át a m ár ism ertetett karbon-,
hidrogén- és oxigéntartalm ú hum uszképződ
m énnyé. E csökkent oxigéntartalm ú hum uszképződm ényben a m egm aradt karboxil-csoportok feltehetően ún. enolos form ában vannak,
m ely — két karboxil-csoportból vízképződéssel
alakuló — enolos form a stabil kom plexek kép
zésére ugyancsak alkalmas. E feltételezés össz
hangban áll a karboxil-m eghatározások eredm é
nyével, m elyek során a vizsgált m intáknál karboxilcsoportot nem, vagy csak jelentéktelen
m ennyiségben tu d tu n k kim utatni [7, 8].
H um insav m ennyisége tekintetében egyik
szélső esetet a borsodi peptizátum képviseli
2,2% (lúgoldható) hum insav és 11,7% fenolos
hidroxil-tartalm ával. A borsodi szén ugyan
egyik legalacsonyabb hum insav-tartalm ú előfor
dulásunk — az átlag anyag hum insavtartalm a
tiszta szénre vonatkoztatva 10— 12% —, azon
ban a tapasztalt lúgoldható még ennek figye
lem bevételével is szokatlanul alacsony.
M agyarázza azonban a folyam atot a tapasztalt
magas hidroxilszám , m ely a rra vall, hogy a
szerves agyagásvány képződése során a vízben
igen jól oldódó, viszont rendkívül könnyen po
lim erizálódó difenolok (pirokatehin, rezorcin és
származékai) játszhatták a főszerepet. Ez össz
hangban áll Soós László kőzettani, valam int
K orbuly és Takács szénkém iai m egfigyelései
vel. Soós a borsodi barnaszén egyik jellegzetes
kőzettani kom ponensét, a m elanorezinitet dioxi-

benzol bázisú csersavszárm azéknak m inősítette
[9].
K orbuly és Takács szénből történő közvetlen
vegyianyag előállítására szolgáló kísérleteiknél
kim utatták, hogy a Borsod-Erenyő aknai szén
lítium hidroxid oldható term éke 23% fenol és
pirokatehin szárm azékot tartalm az [10].
K özism ert régebbi technológiai megfigyelés
továbbá, hogy a borsodi generátor kátrán y és
gázvíz k itű n t m agas difenol-tartalm ával. A m á
sik szélső esetet, a nógrádi Gusztáv aknai peptizátum a képviseli, m ely technikailag tiszta hu
m insav p reparátum nak tekinthető. Hidroxilszám a m egfelel az akkum ulátor adalékként alkal
m as technikai hum insav minőségi kívánalm ai
nak.
A tatabányai szénből n y ert peptizátum ugyan
valam ivel m agasabb hum insavtartalm at és hidroxilszám ot m utat, m int az átlagos szénm inő
ség szerves anyaga, de összetétele nem áll fel
oldhatatlan ellentétben az eddigi tapasztalatok
kal és az anyag kb. a borsodi, ill. a nógrádi
G usztáv aknai képződm énytípusok elegyének
tekinthető.
Az elm ondottak alapján úgy véljük, hogy a
szerves agyagásványok kiképződésében nemcsak
a hum inszárm azékok, hanem a karboxilcsoportokat nem, vagy csak kis m ennyiségben tartal
mazó, de vízben jól oldódó polifenolszárm azékok is szerepet játszhattak.
A szénülésjok-változás hatása
Szénülésfok szem pontjából a vizsgált szenek
az alábbi sorrendbe állíthatók:
Gyöngyösvisonta, Borsod, Tatabánya, Nógrád
G. A., Pécs-vasas.
A szénülésfok-változás hatása legfeltűnőbb a
szervetlen ásványianyag : szervesanyag arányá
nak változásában. Ez az arány
a
a
a
a

visontai lignitnél
borsodi és tatabányai szénnél
nógrádi G. A .-nál
Pécs-vasasinál

1:2
2:1
3:1
1:1

A szerkezeti szem pontból még részletesen
nem vizsgált kisbalatoni tőzeg esetében az arány
kb. 1 :4, teh át nyilvánvaló, hogy a szénülési fo
lyam atok során az idősebb barnaszén stádium ig
a peptizálható fázisban a szervesanyag-hányad
előbb roham osan, m ajd lelassulva folyam atosan
csökken.
Ez a változás összhangban áll a szénülési fo
lyam atokról fennálló ism ereteinkkel, m iszerint
a szénülés folyam án egyrészt víz és CO lehasadás következtében szervesanyag-veszteség lép
fel, m ásrészt a m olsúly-növekedéssel járó reak
ciók következtében az oldékonyság csökken. Az
egyetlen feketeszénm inta alapján úgy látszik,
hogy a szénülés későbbi szakaszában a szerves
anyag további csökkenése m ellett a szervetlen
hányad mobilizációja is nagy szerepet játszik
Ügy tűnik, hogy a szénülésfok az elérhető pep
tizátum koncentrációját is befolyásolja. Itt a
m axim um ot a közepesen szénült feketeszenek
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m utatják és m ind a fiatalabb szenek, ill. tőzegek,
m ind az idősebb barna szenek és fekete szenek
felé a koncentráció csökken.
P eptizátum -szuszpenziók Teológiai viselkedése
A peptizátum -szuszpenziók reológiai sajátsá
gát Stornier- és Fann-féle viszkozim éterekkel
m értük. Egy esetben, a G usztáv aknai szénből
készült peptizátum nál a M arschalkó-féle reoviszkozim éterrel a folyáskörbét is felvettük [1].
A vizsgálati értékeken túlm enően a szuszpen
ziók szemmel láthatóan is különleges reológiai
tulajdonságokkal rendelkeznek: állás közben 8—
,15% koncentrációban teljesen besűrűsödnek,
egyesek kocsonyává, m ások pasztává válnak. De
rázás közben ism ét elfolyósodnak, teh á t tixotropikus jelenséget m utatnak. Ipari szem pontból e
tulajdonságoknak nagy jelentőséget tulajdoní
tunk.
Kiemelendő egy jellegzetes
tulajdonság,
am ellyel a peptizátum ok viselkedése m agyaráz
ható: feltevésünk szerint aránylag csekélyebb
m olekulanagyság és göm balakú form a. Ugyanis
a vízben való oldhatóság erősen h a tá rt szab
hat a m olekula nagyságának. E rre világosan
utalnak a peptizátum kocsonyák és paszták visz
kozitásának aránytalan és az agyagásvány szuszpenzióknál eddig nem tapasztalt csökkenése a
m ultim ixeres keveréssel. Az Országos Kőolajés Gázipari Tröszt nagykanizsai laboratórium a
az alábbi m egállapítást közölte:

5 perces rázás
5 perc m ultim ixeres keverés

Nógrádi G. A.
peptizátum viszkozitás
21 cP
5,2 cP

Az eddig végzett vizsgálatok szerint a S tor
nier viszkozim éter a legnagyobb viszkozitás ér
téket (140cP) a kisbalatoni tőzegnél adta, b arn a
szeneknél 20—60 cP között ingadozik és fekete
szénnél 11 cP-re csökken. A Fann-féle viszkozi
m éter tőzegnél és feketeszénnél a legkisebb (6,5
ill. 5,5 cP) és idősebb nógrádi szeneknél szolgál
ta tta a legnagyobb értékeket.
Úgy tűnik, hogy a kaolinbázisú szerves agyag
ásványok kisebb, a m ontm orillonitbázisúak na
gyobb viszkozitást Д11. m ozgásellenállási értéke
ket m utatnak.
D úsított szenek minősége
A dúsított szenek sokkal heterogénebbek,
m int a peptizátum ok, am elyek erélyes m echano-kém iai behatás, hőhatással elért peptizáeió,
teh á t egy kiszűrés révén állíthatók elő.
A dúsíto tt szénrészeknél találhatók a szenynyező ásványok, a reakcióban részt nem vett
alum ínium hidroszilikátok, a tiszta szénhidrogé
nek is. A peptizálással jelentékeny m ennyiségű
alum ínium hidroszilikátok kerülnek a peptizátum ba, teh á t lényeges széndúsulás állhat elő.
M egvizsgáltuk, lehet-e további széndúsulást el
érni azáltal, hogy a dúsított szeneket faj súly
szerint osztályozzuk.
Nógrádi G. A., borsodi és tatabányai aknasze
nekből, továbbá nógrádi szeptem ber 6. aknában
található vitritből in dultunk ki. A v itrit néhány
m m vastag rétegekben fordul elő, ezeket kézzel
elkülönítettük. Az eredm ényeket a 3. táblázat
ban foglaltuk össze.
A v itrit elég nagy ham utartalm ú volt, 16,8%
peptizátum ot adott. D úsított szenéből 1,25 faj
súlynál kisebb részt nem leh etett elkülöníteni.
Ugyancsak kevés + 1 ,5 5 fajsúlyú anyagot ta r-

Sor- Minta jele
1.
2.
3.
4.
/

Nógrádi Sz. A.
Borsodi
Tatabányai
Nógrádi
szept. 6.
A vitrit

58,5
39,6
46,2

49,5 50,5
43,0 57,0
68,0 32,0

19,7

16,8

83,2

53,2

15,8

talm azott. Az aknaszén-m inták sem adtak — 1,25
fajsúlyú részeket. — 1,35 fs részt csak a nógrádi
G. A. m intából leh etett elválasztani igen kis
m ennyiségben. — 1,45 fajsúlynál a nógrádi 41,4
% -o t tartalm azott, de m ár 10% ham uval, a
borsodi csak 2,2 % -ot, ugyancsak 10% ham uval.
M egállapíthatjuk, hogy az aknaszenekből 2%
ham uval nem lehetett szénanyagot leválasztani.
Tehát a szerves anyag csaknem teljes m érték
ben reagált a hidroszilikátokkal.
A 2. táblázat b) része szerint azonos szénülési
fokban sem az eredeti szénm inták, sem elkülö
n íte tt term ékeik (peptizátumok, dúsított szén
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0
0
0

77,3 31,6
56,7 28,5
65,2 19,5
0

4,3
0
0
35,5

4,37
—
—
3,37

41,4 10,3 51,0 13,9 49,0 50
2,25 9,7 9,68 15,1 80,3 35,8
6,9 11,45 20,4 17,8 79,6 39,8
69,3

5,65 93,6

10,3

62 50,0

részek) egym ás között lényeges különbséget nem
tü n tetn ek fel a kém iai összetétel tekintetében.
E lektronm ikroszkópos felvételek
A szénpeptizálásokkal kapcsolatban m ár két
alkalom m al m u tattu n k be elektronm ikroszkópos
felvételeket [1]. Ez alkalom m al a jelenleg vizs
gált szénm inták szénülés szem pontjából két
szélsőséges tagjának, a visontai lignitpor és a
pécsi-vasasi szén peptizációs term ékeinek a fel
vételeit ism ertetjük.

/
1. ábra.
Visontai lignitpor péptizátum

Az 1. ábrán a visontai peptizátum felvételén
sok, a m ontm orillanitra jellem ző pelyhes részt
láthatunk és am ellett jelentős határozott szélű
szem cséket is. Az 1/c táblázatban a röntgen sze
rin t sok a m ontm orillonit, 5% a kaolin és sok
am orf részre lehet következtetni. Az am orf rész
az 1, b táblázat szerint ugyancsak alum ínium hidroszilikát lehet, m ert a valódi ásványi tartalom ra
vonatkozó elemzés tipikus az alum ínium hidroszilikátra. A 2. ábra szerint a dúsított szén sokkal
durvább szem cséket tartalm az és a röntgen sze
rin t 50% a kvarc és kb. 25% az agyagásvány
és földpát.
A pécsi-vasasi peptizátum — a 3. ábra sze
rin t — áttetsző kristályos lem ezkéket ta rta l
maz ,a röntgen szerint illit és kaolin. A jelen té

keny KaO% az illitet erősíti meg. A 4. ábra sze
rin t a dúsított szén lényegesen durvább szem
cséjű.
Term ostabilitás vizsgálata
A szén. peptizátum ok és dezaggregátum ok
öblítőiszap javítására való felhasználásával kap
csolatban fontos volt a term ostabilitás vizsgá
lata. K étfajta dezaggregátum ot választottunk.
Az egyik a nógrádi 64% ham utartalom m al, a
m ásik a kisbalatoni tőzeg [11].
A nógrádi alum ínium hidroszilikátos ásványi
anyagot tartalm azott, a kisbalatoni nagyobb
részt kalcium hum át volt. A két dezaggregátu-

2. ábra.
Visontai Ugniipor dúsított szén
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m ot 8 óra hosszat 180 °C-on acélpalackban ta r
tottuk. Az eredm ényeket a 4. táblázat foglalja
össze.
4. táblázat

hőkezelés előtti vizsgálat
Hőkezelés utáni vizsgálat
Nógrádi szorospataki akna
Látszólagos viszkozitás
80
17,5
25 °C-nál, cP
Plasztikus viszkozitás
13
13,5
cP
Bingham folyásihatás
64,3
64,8
dyn/om2
Mozgásellenállás
249,6
110,4
10 s után dy/om2
312,0
10 min után dyn/cm2 240,0
Kisbalatoni tőzeg
Látszólagos viszkozitás
cP
87
38
Plasztikus viszkozitás
cP
62
30
Mozgásellenállás
10 s után dyn cm2
480
192
10 min után dyn cm2 355
129,6
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A nógrád-szorospataki dezaggregátum nál a
nyomásos, hőkezelés nagym értékben em elte a
diszpergálást. Ezáltal érthető a m egnövekedett,
lényegesen nagyobb mozgásellenállás, teh á t
a tipikus tixotropikus tulajdonságok jelenléte.
M indenesetre figyelem be veendő, hogy az
eddig m axim álisan 80 °C -nál történő dezaggregálások nem tárják fel a kom plex aggregátum o
kat a lehetséges fokig.
A kisbalatoni kalcium hum át ezzel szemben
szerkezetileg összetört a viszkozitás és mozgás
ellenállások értékei a felére csökkentek. A vizs
gálat á rra m utat, hogy az alum ínium hidroszilikátos kom plex kötés sokkal ellenállóbb szerke
zetet biztosít, m int egy kalcium os só kapcsolat.
Ism eretes, hogy a tőzeges talajjavításokat
Kégl szerint 6— 8 év u tán meg kell újítani. Fel
tehető, hogy az alum ínium szilikátos kom plex
kötések sokkal tovább tartanak.

Serkentőhatás vizsgálata
A szén peptizátumok és dezaggregátumok töb
bek között a mezőgazdaságban volnának felhasz
nálhatók. Ebből a szempontból elsőrangú fel
adat annak tisztázása, hogy a term őtalajba vitt
szenekből származó szerves alumíniumhidroszilikátos komplexek nem késleltetik, nem káro
sítják-e a magvak csíraképességét, a fejlődő csí
ranövényt. A Központi Földtani Hivatal két al
kalommal is lehetővé tette, hogy az MTA Agro
kémiai Intézetében az átadott kisbalatoni tőzeg,
nógrádi Gusztáv aknai és szorospataki bánya
szenek, továbbá a gyöngyösvisontai lignitpor
dezoggregátumait fenti szempontból megvizsgál

ják. Megállapították, hogy „a dezaggregátumok
nagyobb mennyisége (10 g/m2) a legtöbb eset
ben késleltette a növekedést. Erőteljes serkentő
hatást csak a kisbalatoni tőzeg peptizátumával
nyertek, ez volt az egyetlen, mely mind 2 g/m2,
mind 10 g/m2 mennyiségben egyformán igen
előnyösen hatott.” (5. ábra: 1. sz. minta nóg
rád-szorospataki, 2. sz. m inta kisbalatoni tőzeg
peptizátuma.)
A gyöngyösvisontai lignitpor dezaggregátum
(6. ábra 3. sz. minta) kis adagolásban a csírázás
ra és a növények fejlődésére jó hatással volt. A
4. és 5. sz. minták, a gyöngyösoroszi minták,
adalékokat tartalm aztak: solakrolt, bentonitot és
m ár kevésbé voltak jók a csírázásra [12].
/

5. ábra. Nógrádszorospataki peptizátum (1). iKsbclatoni tőzeg peptizátum (2) hatása a csírázásra és csíranövé
nyek fejlődésére

6. ábra. Gyöngyösvisontai lignitpor dezagg. (3). gyön- gyösvisontai lignitpor dezagg. + l,8n/o Solacról (4),
gyöngyösvisontai lignitpor dezagg. + ÍO°/o bentonit (5)
hatása a csírázásra és csíranövények fejlődésére

Peptizátumra és dezaggregátumra jellemző
adatok
A Jate Kolloidkémiai Tanszéke az alábbi két
m intára néhány jellemző vizsgálatot végzett
1/13]: ^
Nógrád-szorospataki
peptizátum

+ 1 % ИагСОз

Visontai lignitpor
dezaggregátum

+ 1 % ИазСОз

A granulometriai görbéket a 7. ás 8. ábrán
m utatjuk be.

A görbékből kiemeltük a gyakorlatban szoká
sos adatokat:
NógrádVisontai
szorospataki
lignitpor
peptizátum
dezoggregátum
20 mikronnál
nagyobb
46%
6%
2% rázott
38%
2 mikronnál
kisebb
30%
63%
40% rázott
65% rázott
Fajlagos felület BET-érték, m2/g
Nógrád-szorospataki peptizátum
Visontai dezaggregátum

18,9
8,2
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nogr Ádszorospataki

p l a s z t i f i k Átor

7. ábra. Granulómetriai görbe

GYÖNGYÖSVISONTA!

8. ábra. Granulómetriai görbe
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PL ASZ TI FI KATOR

Vízadszorpció, mg НЮ/g
N ógrád-szorospataki peptizátum
Visontai dezaggregátum

m orzsák elég jó regenerálhatóságot m utatnak,
de nem vízállóa-k.” [14]
67,8
103

G yakorlati felhasználás
Az A grokém iai Intézet szerint „összefoglalva
m egállapítható, hogy a dezaggregátum ok kisebb
adagban egyáltalán, nagyobb adagban is csak
bizonyos esetekben gátolják a csíranövények
fejlődését. Ezzel szem ben különösen a tőzegből
készített dezaggregátum h atására kedvező kez
deti fejlődése figyelhető meg, am i elsősorban
szintén a szélsőséges ökológiai körülm ényekkel
rendelkező, könnyű m echanikai összetételű ho
m oktalajokon jelen t kom oly előnyt a m egfelelő
növényállom ány
kialakulása szem pontjából.
V izsgálataink is igazolják, hogy a rendelkezésre
bocsátott dezaggregátum ok nem tartalm aznak
olyan m érgező anyagokat, am elyek a növények
zavartalan anyagcseréjében, fejlődésében, fizio
lógiai károsodásokat okoznának.
. . . A közvetlen fiziológiai hatásokon túlm enőleg azonban vélem ényünk szerint nem elha
nyagolható a dezoggregátum ok azon közvetett
hatása, am elyet a talajfelszín m echanikai sta
bilitásának, színének, a talaj nedvességforgal
m ának és hőgazdálkodásának befolyásolásán ke
resztül gyakorolnak a tápanyagdinam ikára, a
növényi tápanyagok felvehetőségére, illetve a
term esztett növényzet, vagy term észetes nö
vényzet növekedésére, fejlődésére, anyagcserefolyam ataira.”
A jelenlegi körülm ények között a leggazdasá
gosabbnak m utatkozó visontai lignitporra, illet
ve dezaggregátum ára az Intézet vélem énye a
következő: „a visontai dezaggregátum a m or
zsaképződést igen jól növeli, a m észtelen hom okfrakciókra is kedvező hatást gyakorolt. Ho
m okfrakciókból több-kevesebb aggregátum a jó
vízállóságot m utat, míg a vizsgálatokhoz fel
használt többi talajból, a h atására képződött

A szénkém iával foglalkozó részek dr. Takács
Páltól szárm aznak, a támogatásért köszönetem e t feje zem ki.
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