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Összefoglalás: A bentonitok adszorpciós tulajdonságainak meghatározásával kap
csolatban számos módszertani kérdés merül fel. Azok a vizsgálati eljárások, amelyeket a 
ténylegesen adszorbeált kationok mennyiségének (S értékének) és a maximálisan adszorbe
álható kationok mennyiségének (T értékének) meghatározására alkalmaznak, nagyon 
gyakran különböző eredményeket adnak. E z azért van, mert a vizsgálat folyamán a leg
több eljárásnál megváltoztatjuk a bentonit részecskék felületén helyet foglaló adszorpciós 
réteg eredeti állapotát, sőt a T érték meghatározásánál nagyobb í>h-Jú vegyszerek alkal
mazásakor a bentonit kristályrácsát is megbonthatjuk. 

Vizsgálataim szerint 4 6 Ca izotóp és Ca-acetát-ecetsav tompítóoldat alkalmazásával 
a bentonitok valódi S és T értéke meghatározható, ha a bentonit nem tartalmaz olyan anya
gokat, amelyek kristályrácsába a Ca-ionok beépülhetnek. 

A bentonitokban levő agyagásvány részecskék képesek különböző ionokat felüle
tükön megkötni. Az így megkötött ionok más ionokkal rendszerint könnyen kicserélhetők. 
Az ionadszorpció és ioncsere tekintetében bentonitok esetében elsősorban a kationok 
játszanak nagy szerepet. Ennek az a magyarázata, hogy a bentonitokban levő montmo
rillonit agyagásvány-kristálykák felületén elsősorban negatív töltésű helyek vannak 
fölöslegben. Ezeken a negatív töltésű helyeken a kationok csak lazán kötődnek meg és így 
ezek más ionokkal könnyen kicserélhetők. Régebben a montmorillonit agyagásvány-kris
tály lemezkék szélein előforduló szabad elektromos töltésű helyekkel igyekeztek az ion
adszorpciót megmagyarázni. Ez a feltevés azonban nem bizonyult helyesnek, mert a mont
morillonit kristálylemezkék szélein levő szabad negatív töltések sokkal kevesebb kationt 
képesek megkötni, mint amennyi a mérések alapján ténylegesen megkötődik a mont
morillonit részecskék felületén. R o s s és H e n d r i c k s [2] a negatív töltésű helyek 
keletkezését oly módon magyarázzák, hogy a montmorillonit kristálylemezkék felső és 
alsó felületén helyet foglaló tetraéderes SiO-rácsrétegben egyes helyeken a 4 vegyértékű 
sz'liciumionok helyett 3 vegyértékű alumíniumionok épülnek be és így a kristályrácsban 
levő negatív töltésű oxigénionok töltésénél kevesebb lesz a pozitív töltésű ionokból szár
mazó töltés mennyisége. Ez azt eredményezi, hogy a tetraéderes SiO-rácsrétegek felületén 
szabad negatív töltésű helyek keletkeznek. Hasonló hatást váltanak ki az oktaéderes 
rácsrétegben a 3 értékű Al-ionok helyett beépült 2 értékű ionok (Mg, Fe stb.) is. Újabb 
vizsgálatok adatai szerint az adszorbeált kationoknak több, mint 80 %-a a montmorillonit 
kristálylemezkék felületén kötődik meg. A montmorillonit kristálylemezkék szélein elő
forduló negatív töltések mennyiségét és így az adszorbeált kationok mennyiségét is 
fokozni lehet a montmorillonit őrlésével. Az őrlés hatására a montmorillonit adszorpciós 
kapacitása P a l l m a n n [1] szerint a kétszeresére is emelkedhet. 

A bentonitok elsősorban Ca, Mg, К és Na ionokat adszorbeálnak. Az ily módon 
adszorbeált kationok ionos kötéssel kapcsolódnak a montmorillonit részecskékhez. A ben
tonitok fémkationokon kívül hidrogén (hidronium) ionokat, vagyis protonokat is képesek 
megkötni. A protonok megkötése a montmorillonit részecskék felületén együtt jár a 
részecskék elektromos töltésének megváltozásával. Ez azért van, mert a protonok belép
nek a montmorillonit kristálylemezkéinek felületén helyet foglaló szabad negatív töltésű 
oxigénionok elektronhéjába és így közömbösítik annak töltését. A montmorillonit agyag-
ásványkristálykák ezek alapján olyan óriás molekuláknak tekinthetők, amelyek felüle-
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tén egyrészt a gyenge savaknak megfelelő — protonleadásra képes — OH gyökök, más
részt a gyenge sav anionjának megfelelő — proton felvételre képes — negatív töltésű O -

gyökök (anionok) fordulnak elő. A ioo g bentonit által adszorbeált kationok mennyisége 
60 — 1 2 0 mval között változik. A tiszta montmorillonit ezzel szemben 1 5 0 mval kationt is 
képes adszorbeálni. 

Régóta ismert jelenség, hogy az agyagásványok az általuk adszorbeált kationokat 
sóoldatok hatására más kationokkal cserélik ki. Az ion csere több tényezőtől függ. Ezek 
közül legfontosabbak a kationok minősége, a kicserélésre felhasznált só-oldat tömény
sége és az adszorbeált, ill. a sóoldatban levő kationok hidratáltsága. Egyes ionok képesek 
a montmorillonit kristályrácsába is beépülni. Ezek sokkal nagyobb erővel vannak meg
kötve, mint az adszorbeált ionok, ezért kicserélésük is lassúbb folyamat. A kicserélhető 
kationok mennyiségét többféle eljárással lehet meghatározni. A kicserélésre rendszerint 
olyan sóoldatot használunk, amelynek kationja a bentonitban nem fordul elő. Ha a 
bentonitot ilyen sóoldattal mossuk át, akkor a kicserélő oldat nagy töménysége következ
tében az adszorbeált kationok gyakorlatilag teljes egészükben a folyékony fázisba 
kerülnek és a bentonit részecskék felületén csak a kilúgozásra (kicserélésre) felhasznált 
sóoldat kationj ai foglalnak helyet. Ha a bentonit kilúgozására felhasznált sóoldatban meg
határozzuk az idegen kationok mennyiségét, akkor azok összege egyenlő lesz a bentonitok 
felületén adszorbeált kationok mennyiségével. A mérési adatokat rendszerint 100 g bento
nitra vonatkoztatva mvalban fejezzük ki. Az adszorbeált kationok mennyiségének össze
gét a bentonitok S-értékének nevezzük. A fenti eljárással közvetlen módon meghatározott 
kationok az adszorbeált kationokon kívül magukba foglalják a bentonitokban eredetileg 
jelenlevő oldható sók kationjait is, valamint mész tartalmú bentonitok esetében a jelenlevő 
kalciumkarbonátból feloldódott kalciumionokat is. Az eljárás hibája szélsőséges esetek
ben oly nagy is lehet, hogy a bentonitok ilyen módon meghatározott S-értéke nagyobb lesz 
a bentonitok maximális adszorpciós kapacitásánál (T-érték). Pontosabb értékeket szol
gáltatnak a bentonitok S-értékének közvetett meghatározására alkalmazott eljárások. 
Ezek az eljárások azon alapulnak, hogy első lépésben a bentonit kicserélhető kationjait egy 
analitikailag jól meghatározható kationnal cseréljük ki. Ezután a fölös sóoldatot kimosva a 
bentonitból a becserélt kationt egy másik kicserélő sóoldattal cseréljük ki. A kicserélő 
sóoldatban ezután meghatározzuk a bentonitba becserélt kation mennyiségét és azt 100 
g-ra átszámítva mval-ban kifejezve megkapjuk a bentonit S-értékét. Amennyiben a 
kicserélő sóoldat 8 />h-Jú tompító oldatot is tartalmaz, akkor a mért S-érték azonos lesz 
a bentonitok T-értékével. Ez az eljárás sót, valamint meszet tartalmazó bentonitoknál is 
jobb eredményeket szolgáltat, mint az előző eljárás. A bentonitok S-értékeinek meghatá
rozásánál figyelembe kell venni a kicserélés folyamán bekövetkező protolitikus reakciók 
befolyását is, mert ezek megváltoztatják a bentonitok felületének eredeti töltését és így 
S-értékét is. Legcélszerűbb az S-érték meghatározását olyan tompitóoldattal végezni, 
amely a bentonittal, mint tompítórendszerrel egyensúlyban van, vagyis a meghatározás 
folyamán protonokat a bentonitnak sem át nem ad, sem attól át nem vesz. Ebben az 
esetben csak ioncsere következik be és az eredmények a bentonitok tényleges S-értékét 
adják meg. 

Mint már az előzőkben említettem a bentonitok fémkationokon kívül hidrogén
ionokat (protonokat) is adszorbeálnak. Ha a bentonitban levő agyagásványrészecskék 
felületén helyet foglaló OH-gyökökből a protonokat egy megfelelő tompitóoldattal lesza
kítjuk, akkor azok helyén negatív töltésű ionok keletkeznek, amelyek képesek kationokat 
adszorbeálni. A bentonitoknak 1 0 0 g-ra vonatkoztatott és mval-ban kifejezett maximális 
kationadszorbeáló kapacitását Tértéknek nevezzük. A bentonitok Tértékének meghatáro
zásánál erősebb protonelvonó vegyületek (erős bázisokat) alkalmazva nagyon gyakran 
megváltoztatjuk a bentonit részecskék eredeti állapotát. Erős bázisok hatására ugyanis 
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nemcsak az agyagásványok felületén helyetfoglaló, hanem a kristályrácsba beépült 
OH-gyökökböl is leszakítjuk a protonokat, másrészt az agyagásvány részecskéket ily 
módon részben fel is oldhatjuk. Ez az oka annak, hogy nagyon nehéz a bentonitok, ill. 
más agyagásványok tényleges T értékének meghatározására megfelelő eljárást kidolgozni. 

A bentonitok telítettsége alatt azt az értéket (V) értjük, amely megmutatja, hogy 
a bentonitok által ténylegesen adszorbeált kationok mennyisége (S) hány százaléka a 
maximálisan adszorbeálható kationok mennyiségének, T-nek, vagyis 

A bentonitok tényleges S, T és V értékének meghatározásánál leghelyesebben akkor 
járunk el, ha azokat olyan tompító rendszereknek tekintjük, amelyeknek OH és 0~ 
komponensei egy szilárd fázis felületén foglalnak helyet. Ha a bentonitokat folyékony 
fázisú tompítórendszerekkel (tompítóoldatokkal) hozzuk kölcsönhatásba, akkor a folyé
kony fázisban bekövetkező változásokból kiszámíthatjuk a bentonitokban, mint tompító-
rendszerekben bekövetkező változásokat (S és T—S értékben történő változások). 
A vizsgálatot oly módon végezzük, hogy azonos mennyiségű bentonitmintákat azonos 
mennyiségű, de különböző £H-értékű tompítóoldatokkal elegyítünk és az egyensúly 
beállta után megállapítjuk a folyékony fázis рн-értékét, valamint sav/anion arányát. 
Ugyanezeket a vizsgálatokat elvégezzük bentonit nélkül az eredeti tompítóoldatokon is. 
A tompítóoldat pH-jában, valamint a komponensek mennyiségében beállott változások
ból kiszámíthatjuk a bentonit által megkötött, ill. a bentonit által leadott proto
nok mennyiségét, vagyis a bentonit S értékében bekövetkező változásokat. A kapott 
mérési adatok felhasználhatók a bentonitok protonmegkötő, ill. protonleadó képességének 
jellemzésére. A bentonitoknak, mint tompító rendszereknek jellemzése céljából egy isten
mezejei bentonitból készített Ca-bentonittal és ecetsav- Ca acetát tompítóoldattal végeztem 
vizsgálatokat. Mérési eredményeimet az i. ábra grafikonja tünteti fel. Első lépésben meg
határoztam annak a tompítóoldatnak £>H-ját, ill. összetételét, amely a bentonittal a 
protolítikus folyamat tekintetében egyensúlyban van (Egyensúlyi pH = pHe). Az i. sz. 
grafikonból jól látható, hogy a bentonit a 7,76 рц-ул tompítóoldattal van egyensúlyban, 
mert a tompítóoldatok kezdeti ^H-ját feltüntető görbét ennél a pontnál metszi az egyen
súlyi tompítóoldatok £H-értékét feltüntető görbe. Második lépésben 7,76 />h-Jú ecetsav/Ca-
acetát tompítóoldattal lúgoztam ki a bentonitot, majd a fölösleges tompítóoldatot vízzel 
kimostam és NH4C1 oldattal kicseréltem az adszorbeált kalciumot. Ezután az ammon-
kloridos kivonatban meghatároztam Ca mennyiségét, valamint az acetát-ionok mennyi
ségét is. Az acetát-ionokkal egyenértékű Ca mennyiségét levonva az oldatban levő Ca 
mennyiségéből, megkaptam a bentonit S értékét. 

A bentonit S értékében a különböző tompítóoldatok hatására beálló változásokat a 
tompítóoldatokból felvett (leadott) protonok (ecetsav) mennyiségéből számítottam ki. 
Ezek az adatok leolvashatók az 1. sz. grafikonból is, de helyességüket közvetlenül is ellen
őriztem a bentonittal egyensúlyban levő tompítóoldatban az ecetsav és acetát mennyi
ségének meghatározásával. 

Az előzőkben ismertetett vizsgálatokat oly módon is végrehajtottam, hogy a tom
pítóoldatban levő Ca-ionokat Ca4 5 izotóppal jeleztem és a bentonitok S értékét az izotóp 
megoszlási törvény alapján számítottam ki. Mérési adataimat a 2. ábra grafikonja tünteti 
fel. A grafikonból nagyon jól látható, hogy a bentonitok S értékében beálló változásokat 
mind a tompítóoldat összetételében beálló változások alapján, mind pedig a Ca4 5 izotóp 
megoszlási aránya alapján, kielégítő pontossággal meghatározhatjuk. A vizsgálati ada
tokból,, ill. az adatokat feltüntető grafikonból látható, hogy a bentonitok S értéke nagy
mértékben függ a vele érintkező folyékony fázisban levő tompítószer pHe értékétől. 

9 Földtani Közlöny 
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Természetes viszonyok között a bentonitokkal érintkező folyadékban H 2C0 3-ból, 
továbbá H C O 3 - és COg-ionokból álló tompítórendszer van jelen. Ezek zavaró hatása a. 
vizsgálatok folyamán is jelentkezik. így pl. a Ca-acetát tompítóoldatból 7 p H fölött CaC0 3 . 
csapódik ki. Ezért nagyon fontos, hogy az ismertetett vizsgálati eljárásokat lehetőleg 
C0 2 mentes atmoszférában végezzük el. 

A bentonitok maximális adszorpciós kapacitásának (T-érték), vagyis a maximális-
S értéknek meghatározása céljából a bentonit mintákat különböző töménységű híg N H 3 . 

I. ábra. A kiindulási és egyensúlyi tompítóoldat 2. ábra. A bentonit ^>H-értéke és S értéke-
í>H-értéke — Fig. 1. рж value of the initial and the közötti összefüggés — Fig. 2. Relation-

equilibrium damping solution ship between the рж value and the S va
lue of the bentonité 

oldatokkal elegyítettem és a kiindulási, valamint az egyensúlyi oldatban meghatároztam. 
az NHj- és az NH4-ionok mennyiségét, továbbá az oldat p H t értékét. A keletkezett NH 4 -
ionok mennyiségéből kiszámítottam a bentonitok különböző £>H-értékhez tartozó T—S-
értékét és abból a különböző £H-értéknek megfelelő S értékeket. A kapott eredményeket a. 
2. ábra grafikonján a szaggatott vonallal kihúzott rész tünteti fel. A grafikonban láthat
juk, hogy a vizsgált bentonit S értéke 7 és 9 р ц е között csak kis mértékben változik 9,5 
р н е ~ п felül, azonban erősen emelkedik. Ez az emelkedés már valószínűleg összefügg a 
bentonit kis mértékű megbomlásával. Ezt a feltevést az is alátámasztja, hogy magasabb-
рц-nàl a folyékony fázisban már az Si04-ionok is kimutathatók. 

I R O D A L O M - R E F E R E N C E S 
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H e n d r i c k s , S. В . : Ü. S. Geol. Survey Prof. Paper 205 В . 1 — 77. 1945. 
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Adsorption and saturation of cations in bentonites 

D R . J. D I G l y E R I A 

The author produced Ca bentonité from a bentonité sample of the Istenmezeje 
deposit by means of a buffer solution comprising Ca acetate the pH of which was in 
equilibrium with the bentonité. He used this solution for the determination of the amou-
unt of adsorbed cations (S value) and of the degree of their saturation (V = 100 S/T 
value). The p H value of the equilibrium buffer solution corresponds with the apparent 
p H value of the bentonité conceived as a buffer system. After its treatment by the 
buffer solution the bentonité sample was washed in distilled water and the adsorbed 
Ca ions were exchanged by NH4C1 solution and subjected to a quantitative measure
ment. The quantity of Ca measured for 100 g bentonité and expressed in mval gives the S 
value of the bentonité. 

After the S value of the bentonité had been determined the author treated the Ca 
bentonité samples, prepared according to the above description, by Ca acetate buffer 
solutions having different £ H and labelled with 4 5Ca isotope, and he determined the 
distribution of the isotope between the solid and the fluid phases, on the one hand, and 
the quantity of the Ca ions and of the acetic acid in the buffer solution, on the other. 
The knowledge of the original activity of the buffer solution, as well as of its Ca and 
acetate content permitted the author to calculate the distribution of the Ca ions and of 
the protons (H ions) in the buffer system of the bentonité and the Ca acetate, i.e. the 
S value of the bentonité, in the case of equilibrium. The relationship between the p H 

value of the bentonites and the S value is illustrated by fig. 2 . It shows clearly that the 
S values computed from the distribution of 4 5Ca, on the one hand, and from the variation 
of the Ca content of the buffer solution, on the other hand, are well conformable. 

The author mixed the Ca bentonité with NH 3 solutions of different concentration 
in order to determine the maximum adsorbing capacity of the bentonites (their S = T 
vaule), and he computed the value of the NH 3 molecules, the quantity of the NH 4 ions 
in the initial solution and the equilibrium solution, and the £ H value of the fluid phase. 
From the quantity of the NH, ions brought about in this way, he computed the (T—S) 
values as well as the S values referring to different p s values. The results of these analy
ses also are shown in fig. 2 . It can be seen that the S value of the examined bentonité 
from Istenmezeje is constant within the range of £ H 7 to 9. Over ^> н 9,5 the S value in
creases again, probably due to the decomposition of the bentonité on a smaller-scale i.e. 
to changes in the initial (true) value of T of the latter. This assumption is testified by the 
fact that at a higher £ H value also the Si0 4 ions make their appearance in the fluid phase. 
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