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Bevezetés

A Központi Földtani Hivatal megbízására 
foglalkoztunk a golopi bentonittal, mint fehér 
bentonit-töltőanyaggal. Jelen esetben a golopi 
fehér betonit feketeszínű biotit szennyeződésé
nek az eltávolítása volt a feladatunk.

Ez a szép fehér bentonit, a biotit szemcsék 
miatt, szenyezettség benyomását kelti. Finomra 
őrölt állapotban is feltűnő, hogy a fehér anyag 
tele van fekete részecskékkel.

A golopi bentonittal már 1957. évben kuta
tási zárójelentésben foglalkoztunk [1]. Elvégzett 
vizsgálataink szerint a golopi bentonit csak 
látszólag egyenletes minőségű, mert vízben való 
felázóképesség szempontjából nagy különbsége
ket találtunk. Azok a minőségek, amelyek -}- 60 
mikronos részeket 10% alatti mennyiségben 
tartalmaznak, kitűnő kolloid tulajdonsággal 
rendelkeztek, a 25— 55%-ban -f- 60 mikronos 
részeket tartalmazó minták azonban csekély 
duzzadóképességet mutattak.

Valószínűleg kovasavas cementálódás aka
dályozza a vízben való felázást, de helyenként 
az agyagásványodás is változó.

Töltőanyag szempontjából sok esetben nem 
igényelik, hogy az anyag jó kolloid tulajdonságú 
legyen. Ajánlatos lenne kétféle fehér bentonit- 
töltőanyagot rendszeresíteni: jól duzzadó és 
kevéssé duzzzadó minőséget.

Hátrányos tulajdonsága a golopi bentonit- 
nak a fekete biotit szemcsékkel való behintés. 
Jelen kutatásunknak az volt a célja, hogy meg
állapítsuk, milyen módon lehetne gazdaságosan 
eltávolítani a biotot szemcséket; lehetőség sze
rint e műveletnek a szokásos előkészítési eljá
rások közé való beiktatásával.

A vizsgálatok mintaanyaga és leírása

A  mintaanyagot 1966. március 26-án vettük 
ki a Központi Földtani Hivatal képviselő jelen
létében a Golop község határában lévő erdő 
szélén található bentonit kibúvásból. A  kibúvás 
egy domb alján lévő gödörben kb. 1 m vastag 
fedődéteg alatt volt elérhető. A  legfelső réteg
ből kb. 20 kg mintaanyagot vettünk ki.

A  minta bányanedves állapotban áttetsző, 
kékes-zöldes árnyalatú fehéres gél, mely késsel 
jól faragható és kézzel nagyobb részt össze
morzsolható.

Vízben nedves állapotban is nehezen ázik 
széjjel. A  -f- 60 mikronos részek meghatározása 
körülményes, mert vízben részben kocsonyát 
alkot, részben ujjal is nehezen diszpergálható.

A  szokásos szabványos eljárással 6%-os 
diszperziót sem bányanedves, sem levegőn ki
szárított anyából nem tudtunk készíteni, mert 
rázással és feláztatással az anyag legnagyobb 
része üledékben maradt.

Vizsgálati adatok

Meghatároztuk az anyag kémiai összetéte
lét és az 1. sz. táblázatban közöljük az említett 
kutatási zárójelentésben [1] lévő három minta
anyag kémiai összetételével együtt.

Megvizsgáltuk röntgen útján az agyag
ásvány-tartalom minőségét és diszperziót készí
tettünk nyírásos feltárással.

I. táblázat

Kémiai összetétel 
140 °C-nál szárított állapotban

1. 2. 3. 4.

Si02 % 78,70 69,92 78,00 78,89
А12Оэ % 13,24 19,80 13,26 13,10
Fe20;l % 1,45 2,41 1,53 1,58
ТЮ, % 0,15 0,15 0,08 0,08
CaÖ % 1,29 1,69 1,30 1,30
Mgo % 0,58 0,35 3,90 3,95
k ,o  % 0,65 0,30 1,62 1,06
Na20 % ny. 0,25 0,25 0,37
Izz. veszt. % 5,00 4,75 3,90 3,95

A minták jele:

1. 1988. március 26-án kivett minta
2. 1957. évi kutatási zárójelentés II. sz. mintája
3. 1957. évi kutatási zárójelentés III. sz. mintája
4. 1957. évi kutatási zárójelentés IV. sz. mintája

Agyagásványtartalom

Dr. Nemecz Ernő röntgenvizsgálata szerint 
a goloppit bentonit agyagásványa montmo- 
rillonit.

Vizes diszperzió készítése nyírásos jeltárással

Az agyagásványok legfontosabb tulajdon
sága a vízben való felázóképesség. Igen gyakori 
eset, hogy a lemezkeaggregátumok vízben való 
szétlazulását a cementáció megnehezíti vagy 
megakadályozza. Ilyen esetekben az ún. ütkö- 
zéses nyírásos eljárásunk [2] igen jó eredmé
nyekre vezet.

Á lló és nagy sebességgel forgó tárcsa rései 
közé vezetjük a diszperziót, amikoris a szem
cséket ütköztetjük és meglazítjuk a széleiken 
összecementált lemezkéket. A  következő fázis
ban fellépő nyírással elcsúsztatjuk a lemezkéket 
egymáson, s így szétválasztjuk őket. Ezáltal a 
diszperzitásfok lényegesen megnövekszik.

Hat %-os diszperzió, 5% szóda jelenlété
ben, 5 percig tartó nyírásos kezeléssel nem 
ülepedő diszperziót adott, amelyből centrifu- 
gálással sem lehetett vízelválásos elkülönülést 
elérni.
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A  diszperzió vizsgálati adatai a következők 
voltak:

6%-os diszperzió 
viszkozitás 8— 12,5 cP
vízelbocsátás 22 ml

A  vizsgált golopi bentonit 13,24% AhO.i- 
tartalmú anyag és ennek ellenére tartós disz
perziót lehetett ütközéses nyírással elérni. A  
viszkozitás állás közben emelkedett. A  golopi 
13% AhO.í-tartalmú bentonit kicsi vízelbocsátó
képessége öblítőiszap készítésére nem megfelelő.

Megvizsgáltuk a 6%-os diszperzió viselke
dését 150 °C-on is. A  hat órás hőkezelés alatt a 
viszkozitás csak 22,5 cP-га emelkedett, ami igen 
kedvező nagymélységű fúrásoknál, mert a ben- 
tonitok általában ilyen nagy hőmérsékleten 
erősen besűrűsödnek és több száz din/cm2 rugal
mas határfeszültséget érnek el.

A  vízelbocsátó-képesség a 150 °C-os keze
lésnél romlott: 29,5 ml értékű lett.

Amennyiben a vízelbocsátó-képességet ja
vítani lehetne például allevarditos anyagok 
adagalásával, a golopi anyag is számításba ve
hető nagymélységű fúrások öblítőiszapjaiként. 
De mivel erre a célra jobb minőségű bentonitok 
nagy tömegben találhatók Magyarországon, a 
golopi bentonitot inkább más célra, mindenek
előtt töltőanyagként érdemes felhasználni.

A biotitszemcsék eltávolítása

A  biotitszemcsék eltávolítására egyetlen 
megoldásnak a nagytérintenzitású mágneses 
szeparálást tekintettük. A  biotit Mg— Fe csillám 
és képlete a következő:

К  (Mg, Fe11).) (OH)’  [(Al, Feni)SbOm]
Az FeO-tartalom 19,5%, az FenO.i, 8,7%. 

Ezen felül a MgO-t csaknem teljesen FeO he
lyettesítheti és az AbQi helyébe is Fe>0:i léphet.

Tehát kétségtelen, hogy különösen nagytérin
tenzitású mágneses mezőben ilyen nagy Fe-tar- 
talmú szemcsék mágnesezhetők. Az elvégzett 
próbák is igazolták a biotitszemcsék mágnesez- 
hetőségét, mert esés közben irányukat a mágnes 
felé vették.

A nagytérintenzitású permanens mágneses 
szeparátor

A  szeparátort osztályunk munkatársai ké
szítették modell méretben [3].. Ennek jellemzője, 
hogy mágneskörét nem elektromágnes, hanem 
nagy koercitív erejű permanens mágnes hozza 
létre. „Az elérhető legnagyobb térerősség a 
munkatérben 20 000 Gauss. (Az eddig rendelke
zésünkre álló szovjet gyártmányú elektromág
neses szeparátor max. térerőssége 12 000 Gauss.) 
A  térerősség 100— 20 000 Gauss-ig folyamato
san szabályozható. A  mágneses anyag olyan, 
hogy a várható térerősségcsökkenés 5 évenként 
max. 10%. Természetesen az újra mágnesezés 
szükség esetén megoldható.

A  szeparátor mechanizmusát tekintve felső 
adagolásé dobszeparátor. A  dobról a mágneses 
(M) és a nem mágneses (NM) terméket lehullás 
közben terelőlemez választja el és vezeti két 
külön tartályba. Az adagolás hengeres adagoló
val történik, amely az anyagot surrantón ke
resztül juttatja 40/perc fordulaté dobra. A  mun
katérben a tér optimális inhomogenitását kell 
biztosítani, ami az összes nagytérintenzitású 
mágneses szeparátoroknál elsődleges kritérium. 
Ennek egyik módja a dobnak a tengelyre me
rőleges síkokban történő barázdálása (pl. fű- 
részfógprofli kialakítása).”

A  nagytérintenzitású permanens mágneses 
szeparátort felhasználták osztályunkon a ruda- 
bányai pátvasércek dúsítására, továbbá homo-

1. ábra
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kok vastartalmának csökkentésére finomüveg
gyártás céljából. Megemlítjük, hogy pl. a ho- 
chenbockai üveghomok 0,025% vasoxidtartal- 
mát 0,015%-ra is le lehetett csökkenteni.

A szeparátort az 1. ábrán fényképen is be
mutatjuk.

A golopi bentonit előkészítése 
mágneses szeparálással

( A  száraz mágneses szeparálásra csak szá
raz, porított anyag használható. Azonban a 
mágneses szeparálás technológiája elősegíti, 
hogy a nem mágnesezhető finom szemcsék a 
mágnesezhető szemcsékkel együtt essenek le és 
így csökkenti a kimágnesezett részek koncentrá
cióját. Tehát csak olyan anyagot adhatunk fel a 
szeparáló adagolójába, amely finom szemcséket 
kisebb mértékben tartalmaz.

További követelmény, hogy úgy aprítsuk 
a mágnesezendő anyagot —  jelen esetben a 
golopi bentonitot — , hogy eközben a szennye
zést okozó biotitszemcsék aprítása ne követ
kezzék be. Ezt csak úgy érhettük el, hogy a 
megfelelően kiszárított golopi bentonitot hen
gerpáron engedtük át, amelynek réstávolsága 
1 mm volt. Ezáltal a bentonitdarabok csak zúzó- 
dást szenvedtek és a biotitszemcsék nem törtek 
össze.

A  hengerpáron való átengedéshez azonban 
a bányából kikerülő anyagot szeletelni kell, 
hogy a szárítás gazdaságosan történjék. Mivel a 
golopi bentonit kemény kvarcos darabokat nem 
tartalmaz, a szeletelés kb. 1 cm vastag rétegben 
megfelelő.

Szárítás céljaira a forgódobos szárító a leg
alkalmasabb. A  szárítás fokát megszabja az a 
nedvességtartalom, amelynél az anyag a hen
gerpárokon vló átmenetnél már nem ragad be, 
hanem porlékony marad. Vizsgálataink szerint 
a 12,5% nedvességtartalmú golopi bentonit az 
1 mm résű hengerpárokon való átmenetnél ki- 
sebb-nagyobb összetapadt részekből álló lepé
nyeket alkotott, ami megakadályozta a biotit
szemcsék elkülönítését.

Megállapítottuk, hogy a feladott 8— 10% 
nedvességtartalmú golopi bentonit a hengerpá
rokon való áteresztésnél porlékony maradt.

A  fentiek alapján a golopi bentonitot mág
neses szeparálásra az alábbi módon készítettük 
elő:

1. a nyers bentonit felszeletelése 1 cm szé
les szalagokra,

2. szárítás forgódobos szárítóban,

3. hengerpárokon való átengedés; réstávol
ság 1 mm,

4. nagytérintenzitású permanens mágneses 
mezőben való szeparálás.

Az előkészítés technológiai törzsfáját vázla
tosan a 2. ábrán mutatjuk be.

2. ábra

A mágneses szeparálás eredményei

Kétféle finomságra aprított golopi bentonit- 
mintán mutatjuk be a mágneses szeparálás 
eredményeit a biotitlemezkék eltávolításával 
kapcsolatban. A  finom, 1 mm szemnagyságú 
anyagot dörzscsészében óvatos szétzúzással állí
tottuk elő. A  durva őrlésű anyagot úgy kaptuk, 
hogy gyorsan forgó, 1 mm réstávolságú henger
páron engedtük át. A  két anyag szemcseelosz
lását a 2. sz. táblázatban ismertetjük.

II. táblázat

Finom őrlésű golopi bentonit:
+  1 mm 15°/o
0,5—1 mm 30%
0,2—0,5 mm 20%
0,1—0,2 mm 25%
— 0,1 mm 10%

Durva őrlésű golopi bentonit:
+  1,4 mm 10%
1—1,4 mm 25%
0,-1 mm 50%
— 0,5 mm 15%

A  vasoxidtartalom és fehérség %  értékei a 
kétféle mintánál a mágneses szeparálás után a 
következőképpen alakulnak:

III. táblázat

Fe203% Fehérség %

Eredeti minta
íinom
1,45

durva
1,39

finom
93

durva
93

Mágnesezés után: 
biotitban dúsított 1,83 2,15 92 84
biotitmentes 1,36 1,16 95 103

A  kihozatal a finom őrlésnél 50%-os, míg
a durva őrlésnél 80%-os volt.

összefoglalva: megállapítottuk, hogy a meg
felelő szemcseeloszlású golopi bentonit nagytér
intenzitású permanens mágneses szeparátor 
mágneses mezejében való átengedéssel a biotit- 
szemcséktől megszabadítható és ezáltal fehér 
bentonit töltőanyag állítható elő belőle.
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3. ábra

A  mágneses szeparálás eredményeit a 3. sz. 
ábrán is bemutatjuk.

1. sz. minta: eredeti, durva őrlésű golopi
bentonit

2. sz. minta: golopi bentonit finomra őrölve
3. sz. minta: biotitmentes anyag
4. sz. minta: biotitban dúsított anyag.
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Др. Варна Янош:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕЛОГО 
БЕНТОНИТА-ЗАПОЛНИТЕЛЯ ИЗ 
БЕНТОНИТА С МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ГОЛОП

В связи с расширением сырьевой базы силикатной 
промышленности для изготовления белого бенто
нита-заполнителя избран бентонит с месторожде
ния Голоп. Этот заполнитель вызвал интерес и за
границей.
Цвет бентонита с месторождения Голоп белый, 
сильно загрязнен пластинками биотита.
Путем магнитной сепарации материала с соответ
ствующим распределением зерен удалось почти 
полностью удалить пластинки биотита.
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