
Szerves agyagásványok a magyar kőszenekben
írta: Dr. Barna János

A  Bányászati Kutató Intézetet a Központi 
Földtani Hivatal megbízta a „K is fűtőértékű 
(agyagos, palás) kőszenek dúsítása kolloid mód
szerrel” című kutatással. Jelen tanulmányunk
ban eddigi eredményeinket fogjuk ismertetni. 
A  kutatást folytatjuk.

Három jelentős kőszénmedencében talál
ható nagy hamujú széntelep anyagát: a nógrádi, 
a borsodi és a tatabányai kőszeneket vizsgáltuk 
meg. Ezeket —  mint ismeretes —  a szokásos 
szénelőkészítési eljárásokkal dúsítani gyakorla
tilag nem lehetett (1, 2).

A  —  60 mikron szemcsenagyságra őrölt 
kőszénmintákat az intézetünkben kidolgozott 
ütközéses nyírásos eljárással (3) dezaggregálás 
közben vízben diszpergáltuk és a nyert disz
perziókat centrifugálással centrifugátumra 
(meddőrész) és iszaprészre (dúsított szén) külö
nítettük el.

Elsősorban a kolloidkémiai diszpergálás 
szempontjából szükséges néhány vizsgálatot vé
geztük el: a szemcsenagyság eloszlást, a pepti- 
zálható részek mennyiségének meghatározását, a 
fajsúly szerinti osztályozást és az egyes frakciók 
kémiai elemzését.

Részletesebben a nógrádi kőszénminta vizs
gálati adatait közöljük.

Fajsúly szerinti osztályozás

Osztályozást végeztünk széntetrakloritban, 
továbbá ennek és bromoform keverékében való 
diszpergálással és centrifugálással.

Megállapítottuk, hogy a nógrádi kőszén 1,6 
fajsúlyú CCh-ben úszó elkülönülést 10,8%-ban
ad. A  borsodi kőszén 2,0 fajsúlyú közegben 
süllyedő része 6% volt.

Részletesebb faj súly szerinti osztályozással

Az 1,40 fajsúlyú 7,65% hamujú és 0,5% 
mennyiségű vitrites anyagot az egyes mintákban 
található 1— 2 mm-es vastagságú, fényes fekete 
színű, rideg anyagú rétegekből vettük.

A  vizsgált nógrádi kőszéninta a mizserfai 
bánya Gusztáv lejtakna 3. telep fejtése, 2. eresz
ke közeléből származott.

Peptizálható részek

A  peptizáció meghatározását az intézetünk
ben kidolgozott módszer szerint (4) végeztük 
el. Jelen esetben 1 g, achát mozsárban készített 
finom őrleményt kevés vízzel vízfürdőn besű
rítettünk, majd 2 liter forró vízben diszper- 
gáltunk és 30 percig forraltuk. Megvártuk, míg 
a szol tiszta lett, ezt leöntöttük, a maradékot kis 
mérőedénybe bemostuk, bepároltuk, szárítottuk, 
mértük.

A  lemért anyagra számítva 3— 8% szódát 
is adtunk az optimális peptizálhatóság biztosí
tására. -

Meghatároztuk a peptizációs maradék ha
mutartalmát is. A  hamuk nagymértékben volu- 
minózusak voltak, vagy a Na-ionnal való telítés, 
vagy a forralt vízzzel való kezelés plasztifikálást 
okozott. Kisebb mértékben a nem peptizálható 
részek is dezaggregálódtak.

Az eredményeket az 1. táblázat tartalmazza.
Meglepő, hogy a nógrádi és a borsodi minta 

nagy része peptizálható.

A kőszenek diszpergálása kolloidkémiai 
módszerrel

150 g kőszénport 200 ml desztillált vízben, 
laboratóriumi dezaggragálógépben kb. 5000

a nógrádi mintát vizsgáltuk meg 
nyékét a 3. táblázatban az 1., 2., 
alatt ismertetjük.

és az eredmé- 
3., 4 sorszámok

sec-1 nyírási sebességgel 5 percig 
tünk. A  diszperziót kiengedtük, a 
100 ml vízzel kimostuk. A  nyert

diszpergál-
készüléket
diszperziót

I. táblázat

Minta neve +  60 mikron Fajsúly szerinti iosztályozás Peptizálható Hamutartalom %
% % % eredeti peptizált

-1 ,6 +  2,0 maradék
vízmentes

Nógrádi szén 1,85 10,8 0 47,8 51,8 48,7
Borsodi szén 2,00 0 6 50,2 44,8 41,7
Tatabányai szén 1,10 0 0 27,22 43,7 47,8

II. táblázat

Centrifugátum Iszaprész
szárazanyag-tartalma, %

I. II. III.

Nógrádi szén 28,6 19,4 1,6 50,4
Borsodi szén 42,0 — — 58,0
Tatabányai szén 41,0 — — 59,0

centrifugában kb. 2500 ford/perc centrifugálás
sal 30 percig kezeltük. A  peptizált részt leön
töttük, ez volt a centrifugátum, az iszaprészt 
100— 100 ml vízzel a dezaggrálóban újra
kezeltük. Az eredményeket a 2. táblázatban 
tüntettük fel.

A  nógrádi szénnél az iszaprész háromszori 
dezaggreagálása világosan mutatja, hogy töké
letes kipeptizálás történt.
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III. táblázat

Osztályozott szén frakciók, dezaggregálás utáni peptizált és iszaprészek száraz anyagának vizsgálati adatai
adatai
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1 1,4 0,5 59,4 4,1 0,8 14,6 1,0 13,4 6,7 76,1 5,2 18,7 49,7 41,0 9,3 5,34 1,21
2 1,5—1,6 10,3 51,9 3,8 0,1 18,8 1,0 7,7 16,7 69,7 5,0 25,3 46,8 40,3 12,9 3,63 1,16
3

Meddő
Dezaggregált
kőszén

1,6—1,8 16,8 35,2 3,0 0,2 19,4 0,8 6,9 34,5 61,3 5,2 33,5 41,2 41,9 16,9 2,44 0,98
4 1,8—2,0 72,4 9,5 1,9 0,2 20,2 0,2 6,9 61,1 30,1 6,0 63,9 20,0 48,0 32,0 0,63 0,42

5 Centrif. I. — 28,6 9,5 1,9 0,2 7,9 0,2 4,1 74,3 44,4 8,9 46,7 23,9 57,4 18,7 1,28 0,42
6 Centrif. II. — 19,4 21,2 2,6 0,5 11,2 0,5 3,8 60,2 60,3 7,4 32,1 36,0 50,3 13,6 2,65 0,71
7
8

Centrif. III. 
Iszaprész

— 1,6 -- ----- — — 5,0 52,9

dús. szén 50,5 44,5 3,4 0,6 15,3 1,0 4,8 30,4 70,3
mini
mális
hamu

5,3 24,4 46,5 41,7 11,8 3,94 1,12

Folyamatban van az ásványianyag-tartalom és szilikáthidrátvíz meghatározása

Az egymásután következő vízzel való ki
oldásnál nyert peptizált részek hamutartalma 
lényegesen csökkent és így a szerves részek 
mennyisége növekedett. Ezek szerint a kipep- 
tizálható részeket további frakciókra lehet bon
tani. Az adatokat a 3. táblázat 5., 6., 7. sorai 
ismertetik.

Számos próbával megállapítottuk, hogy az 
iszaprész hamuban 30,4%-ánál kisebb értéket 
erélyesebb dezagregálással sem tudunk elérni 
(lásd: 3. táblázat, 8. sorszám).

Kimutattuk, hogy erélyesebb, több percig 
tartó dezaggregálással egyszeri vízadagolással 
is kinyerhetők a peptizálható részek. Jelentősen 
növelhető a gyors peptizálás melegítéssel.

A  centrifugátumok, azaz a peptizált részek 
szárazanyaga nagy hamujú, kagylós törésű, 
enyvszerű anyag, a nem peptizálható része fe
ketébb színű és szárazon porszerű.

összehasonlítás kedvéért a 3. táblázatban 
az eredeti nógrádi kőszénre és ennek dezaggre- 
áltjára von takozó adatokat egymás alatt kö
zöljük.

Megállapíthatjuk, hogy dezaggregálással 
olyan vízben peptizálható részeket különítet
tünk el, melyek nagyobb hamut adnak, hidro
gén- és oxigéntartalmuk is nagyobb, mert a 
szerves részek nagymennyiségű agyagásványt 
kötöttek meg.

Ez lehet a magyarázata, hogy a vizsgált 
mintánál a hamutartalmat 30,4% alá nem lehe
tett csökkenteni. Igen valószínű, hogy a szerves 
anyagok által létrehozott, vízben peptizálható 
szerves-agyagásványhoz meghatározott mennyi
ségű agyagásvány tartozik.

A  kipeptizált rész és a dúsított szén, to
vábbá a kiválogatott vitrit hamutartalmának 
kémiai elemzését a 4. táblázat közli. Jellegzetes, 
hogy a peptizált rész és a vitrit hamuja 33, il
letve 31,8%, a dúsított szén 22,3% АЬОз-tar- 
talmat adott.

IV. táblázat

A peptizált rész, dúsított szén és vitrit hamujának 
kémiai összetétele 1100 °C-on kiizzított állapotban

Peptizált rész Dúsított szén Vitrit 
százalékban G. A.

SiO-i 58,5 65,5 60,2
A1,Ö, 33,2 22,3 31,8
Fe20:i 4,6 5,5 3,5
ТЮ) 1,0 1,3 —

CaO 8,0 0,8 0,85
MgO 0,2 0,2 0,2
Na-,0 0,9 1,8 1,45
K„Ö 0,7 1,4 0,80
SQ, 0,3 0,3 0,3

A peptizált rész anyagának röntgenvizsgálata

A  röntgenvizsgálatokat intézetünk soproni 
petrográfiai osztálya végezte el.

Nógrádi szén: Kaolinit és montmorillonit 
(beidellitszerű) nagyjából egyforma mennyiség
ben. Kívülük igen kevés kvarc és kaiéit gyanít
ható!

Borsodi szén: monmorillonit (beidellitszerű) 
kevés gipszen, kvarcon és dolomiton kívül még 
némi kaolinit, pirit és kaiéit is mutatkozik.

Tatabányai szén: kaolinit, a montmorillonit 
bizonytalan. Kevés pirít mellett nyomokban 
kvarc és kalcit gyanítható!

A  peptizálható meddőrészek szervetlen ré
sze csak agyagásvány. Egyéb ásványokat csak 
nyomokban tartalmaznak. Ez várható volt, mert 
az igen kis mennyiségben jelenlevő más ásvá
nyok viszonylag nagy szemcseméretűek, ezért 
a durva részben különültek el.
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Elektronmikroszkópos vizsgálatok

Legújabban Eirisch és Tret’yakova (5) álla
pította meg, hogy a nagy molekulájú festék
anyaggal képzett ún. rodamin-montmorillonit 
kirstálylemezkéinél az ,,a” és „b” dimenziókban 
növekedések, torzulások keletkeznek és ezek a 
rodamin mennyiségével nagyobbodnak. Ez tel
jesen ellentétben áll a fémkationok viselkedésé
vel. A  publikációjukban közölt fényképen igen 
jól láthatók a torzulások.

Felkérésünkre dr. Ákosi Klára foglalkozott 
a nógrádi szénből készített diszperziók meddő 
és dúsított részének elektronmikroszkópos vizs
gálatával.

Á  felvételek Zeiss E F í és japán mikrosz
kóppal készültek, 10 000— 100 000 nagyításúak 
voltak.

A  lemezes szerkezetű ásványok jól fel
ismerhetők előbb közölt röntgenvizsgálatoknak 
megfelelően.

Ügy tűnik, hogy egyes hatszögő lemezké
ken és lemezke töredékeken is, plasztikusan 
ható szőrös bevonat (1. ábra) és nagyobb nagyí
tásokon bizonyos orientálódás is észlelhető.

2. sz. ábra
Nógrádi kőszén peptizált rész 

torzulásos kristályok

Nógrádi kőszenek peptizálhatóságának 
vizsgálata

A  peptizálható részek meghatározásánál lát
tuk, hogy 1 g kőszénporból 2 liter vízben 50% 
peptizálódott, azaz 0,05%-os diszperziót kap
tunk.

A  Buzág'h— Szepesi montmorillonit megha
tározásánál, mint ismeretes 1% koncentrációt 
írnak elő, és ebben az esetben a montmorillo- 
nitnak ki kellene peptizálódni.

Vizsgálatokat végeztünk annak a megállapí
tására, hogy hány %-os kolloid diszperziót ké
szíthetünk a kőszenekből (4). Az eredményeket 
az 5 táblázatban közöljük.

1. sz. ábra
Nógrádi kőszén peptizált rész 

bevonatos felület

V. táblázat

Allevardit, dúsított 4,00%
Rátka—hercegkövesi bentonit dúsított 2,50% 
Wyoming bentonit 0,58%
Füzérradványi illit, dúsított 0,56%
Mezőtúri agyag 0,43%
Bombolyi kaolin, dúsított 0,00%
Nógrádi kőszén, meddő 18—26%

Más felvételeken (2. ábra) az Eirish által 
említett és bemutatott torzulást is feltételezem. 
Kétségtelen, hogy ezzel kapcsolatban méretek
ben aggályok merülhetnek fel, ezért a bizo
nyítást új felvételekkel folytatjuk.

A  nógrádi kőszénmeddő 18,25%-os pepti- 
zációja több, mint egy évig figyelve stabilis 
maradt. Szárazanyagának hamutartalma 74,57%

A fentiek szerint tiszta agyagásványok víz
ben ilyen nagymértékben nem peptizálhatók 
hosszú ideig. Ez a rendkívüli peptizálóképesség
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csak úgy történhetett, hogy a kimutatott szer
ves rész az agyagásvánnyal komplex kapcsola
tot tart fenn és így egy szerves komplex kötésű 
agyagásvány peptizálódását határoztuk meg.

Reológiai vizsgálatok

VI. táblázat
Nógrádi centrifugátum

Koncentráció: 18,25%
Száraz anyag, hamu: 74,57%
Viszkozitás:

Storner 25 °C: 20 cP
1 év múlva: 35 cP

Tixotropia:
1 cm átmérőjű csőben összerázáskor könnyen- 
folyó, 48 óra múlva megdermed

Megtörténtek a folyásgörbe-felvételek, me
lyek már azonosításra is alkalmasak lesznek (6).

Igen jellegzetes az állás közbeni viszkozitás
növekedés, mely a diszperzitásfok növekedését 
jelenti.

A  tixotropikus tulajdonságok közismerten 
iparilag igen hasznosíthatók, mint az agyagás
ványok vizes diszperzióinál, mind az organofil 
bentonitoknál szerves oldószerekben.

A folyásgörbe felvétele

A  folyásgörbét a Marchalkó-féle rotációs 
reoviszkoziméterrel határoztuk meg. A  nyírási 
sebesség függvényében felmenő és lemenő ág-

VII. táblázat

Nógrádi kőszén centrifugátuma 
Koncentráció: 25,4°/p 
Hamutartalom: 76,0%

Nyírási 
Sorszám sebesség 

sec-1

Tb Ту
dyn/cm2

Tó

1 0,68 241,93 65,98 175,93
2 6,79 219,93 131,95 87,98
3 81,43 153,96 79,18 74,78
4 196,80 105,57 46,15 59,38
5 407,17 120,97 63,79 57,18
6 814,34 138,56 76,98 61,58
7 1 194,35 149,56 94,58 54,98
8 2 117,26 191,35 140,76 50,59
9 4 885,99 263,92 197,94 65,98

10 9 093,37 391,49 329,91 61,58
11 13 527,20 472,88 422,28 50,59
12 21 715,52 615,83 567,44 48,39
13 30 266,00 836,77 792,79 43,98
14 22 529,85 629,03 585,05 43,98
15 13 572,20 426,68 382,70 43,98
16 8 686,21 303,52 261,73 41,79
17 4 750,27 219,19 175,95 43,98
18 2 062,97 153,96 112,17 41,79
19 1 221,50 105,57 91,59 43,98
20 776,83 112,17 70,30 41,79
21 420,27 101,12 57,14 43,98
22 181,87 109,97 52,79 57,18
23 67,90 153,99 74,78 79,18
24 40,70 175,95 92,37 83,58
25 2,74 120,97 22,00 98,97
26 0,27 98,97 — 98,97
27 0,027 24 óra múlva 171,55
28 0,027 48 óra múlva 195,74

bán mértük a viszkozitás ( ту ) és a rugalmas 
határfeszültség ( ró ) értékeit (7). A  7. táblá
zatban közöljük azokat a mérési adatokat, ame
lyeket a nógrádi kőszén 25,4%-os centrifugátu- 
mának a vizsgálatakor nyertünk a nyírási sebes
ség 0,027 sec-1— 30 000 sec-1 tartományában.

Megállapítottuk, hogy a nagy nyírási és 
centrifugális hatás ellenére semmiféle elkülö
nülés nem áll elő, a szerves komplex agyag
ásvány egynemű, homogén anyagként visel
kedett.

A  táblázat adatai híg agyagásvány-diszper
zióra jellemzőek. Ismeretes vizsgálataink alap
ján (6), hogy az agyagásványok diszperziói a 
nyírásos behatásra tovább dezaggregálódnak, új 
nagyobb vázszilárdságú diszperzió alakul ki, 
aminek a rugalmas határfeszültsége pihenés 
közben még jelentékenyen, kb. 1 nagyságrend
del is növekedhet.

Kötőképesség vizsgálata

Az előbbiekben megállapítottuk, hogy a 
nógrádi kőszén centrifugátuma vízfürdőn be
párolva kagylós törésű, kemény anyagot ad. 
Ezért megvizsgáltuk az öntödei bentonitra előírt 
módon a besűrített centrifugátum kötőképes
ségét is.

A  szabványos homokkal 5% mennyiségben 
600 g/cm2 nyomószilárdságot kaptunk. Ez lénye
gesen kisebb, mint pl. a mádi bentonit kötő
képessége, kétségtelen, hogy a szerves- anyag 
jelenléte csökkenti a kötőképességét.

Az iszaprész jellemzése

Mindeddig a nógrádi kőszén vízben kipep- 
tizálható részével foglalkoztunk részletesebben. 
A  szénben dúsított iszapról a következőket álla
pítottuk meg:

Fajsúlya 1,35— 1,8 közé esik. A  vizsgált 
mintáknál a hamu mennyiségét nem lehetett 
30,4% alá csökkenteni.

A  peptizálási maradékok hamuja feltűnően 
voluminózus volt, tehát nagyobb fajlagos felü
lettel kell rendelkeznie. Metilénkékkel végzett 
vizsgálataink szerint ez az érték 71,3 nr/g. Mi
vel az iszap hamutartalma 31,4%, az ásványi 
részre számítva 228 m2/g fajlagos felületnek 
tekinthető. Vizsgálataink szerint a legfinomabb 
szemcséjű kaolinunk, a szegi kaolinnak a faj
lagos felülete 29 m2/g, tehát a 228 m2/g felület 
kialakításában a szerves résznek is jelentékeny 
szerepe van.

Az elemzési adatok szerint a 3. táblázatban 
8. sorszám alatt láthatjuk, hogy szénben jóval 
dúsabb, mint a meddő centrifugátum, de hidro
génben és oxigénben szegényebb.

A  dúsított szén szervetlen része hamujá
nak elemzési adatai szerint (9. tábla, 14. sorsz.) 
valamilyen alumímium-hidroszilikátnak felel
het meg.

Ezt tapasztaltuk a vízzel kipeptizálható ter
mészetes komplex kötésű szerves-agyagásványál 
is, a nógrádi kőszén esetében. A  táblázat adatai
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szerint а 20. sorszámú értéktől kezdve, azaz a 
tú 41,79 din/cm2-től számítva, a ró-évték 48 óra 
alatt 195,74 din/cm2 értékre emelkedett.

Elektronmikroszkópos felvételen (3. ábra) a 
fürtös, pamacsos szemcsék durva törmeléknek 
mutatkoznak.

A  folyásgörbe tehát újabb bizonyítékot 
szolgáltatott a szerves és agyagásvány .közötti 
komplex kötés létezésére és azt is kimutatta, 
hogy a szervetlen rész diszperziójának reológiai 
viselkedése az agyagásványokra jellemző. Ez 
megegyezik a kémiai és röntgenvizsgálatok 
eredményeivel is.

Diszpergálás és diszperzió-stabilitás

Feltűnő eredmény, hogy egyes hazai, nagy 
hamujú kőszeneink fele mennyiségben vízben 
peptizálhatók, nagy részben az intézetünkben 
kidolgozott ütközéses nyírásnak köszönhető, 
mely aggregátumokat bont le, de elemi részeket 
nem aprít.

Ez az eljárás tulajdonképpen mechanoké- 
miai aktiválás, mely alatt jelen esetben hidra- 
tálást értünk. Lényegesen hidratáltabb lesz a 
bentonit-diszperzió, annyira, hogy a —  1 mikron 
szemcséjű diszperzióból ki lehetett centrifugálni 
a mádi bentonit kb 15% mennyiségű kaolinját, 
mert a kaolin kevésbé hidralizálható és így 
nagyobb a diszperz rész fajsúlya.

Végül az a megállapításunk, hogy a folyás- 
görbe-felvételnél alkalmazott hosszabb ideig 
tartó 30 000 sec-1 nyírási sebesség és a centri
fugális erő együttes hatása sem bontotta meg a 
25,4%-os peptizált rész homogenitását, döntően 
bizonyítja, hogy a szerves anyag és az agyagás
ványok komplex kötésben vannak.

3. sz. ábra
Nógrádi kőszén dúsított szén

V III. táblázat

Nógrádi Gusztáv akna dúsított szenének fajsúlyszerinti frakciói és ezek hamuja

Dúsított
szén

hamu
%

— 1,25 
menny.

%
— 1,35 

menny.
%

fs.
hamu

%

— 1,45 
menny.

%

Dúsított
fs.
hamu

%

szén
— 1,55 fs. 

menny. hamu
% %

+  1,55 fs. 
menny. hamu

% %

31,6 0 4,3 4,37 41,4 10,3 51,0 13,9 49,0 50,2

A röntgen diffrakciós vizsgálat szerint 
„röntgen diagrammja eléggé gyenge, vonalak
ban szegény és már minőségi kiértékelésük is 
nehézséget okozott, több-kevesebb bizonytalan
sággal. A  két fő szervetlen elegyrész metahal- 
loysit és a kristobalit lehet. Rajtuk kívül még 
kevés kvarc, pirít és gipsz jelenléte gyanítható” .

Minden bizonnyal a jelenlevő szervetlen 
rész is amorf, ugyanis 31,4% kristályos szer
vetlen résznek a nagymennyiségű amorf szén 
mellett is reflexiót kellett volna adni.

A  tiszta szén rész meghatározása céljából 
fajsúlyúk szerint osztályoztuk és meghatároztuk 
az egyes frakciók hamutartalmát. Az adatokat 
a 8. táblázatban közöljük.

Megállapítható, hogy — 1,25 fajsúlyú ré
szeket nem tartalmaz, — 1,35 fajsúlyú is kevés, 
4,3% és ennek a hamuja 4,37%, tehát tiszta szén

nincs! — 1,45 fajsúlyú már 41,4%, de a hamu 
mennyisége is emelkedik 10,3%-ra, a — 1,55 
fajsúlyúnál tovább nő a hamutartalom és a 
-(- 1,55 fajsúlyúnál eléri az 50,2%-ot.

Tehát igen nagyszámú szerves kötésű 
komplex alkotja a dúsított szenet, a jelen vizs
gálat szerint 4,37°/0-tó l 50,2%-ig terjedő hamu- 
tartalommal.

Tekintettel arra, hogy a szervetlen rész 
amorf anyag, úgy látszik, hogy a nagyobb mo
lekulájú szerves vegyületeket szervetlen amorf 
anyagok szűrték ki.

Megjegyzem, hogy hasonló széles skálájú 
komplexeket kaptam 52,9% hamutartalomból 
74,3% hamutartalomig (3. tábl. 5., 6., 7. s.) a 
vizsgált szénminta peptizált részénél is!

Megkíséreltük a dúsított szenet organikus 
oldószerekben duzzasztani, ezideig nem sikerült.
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Nógrádi szénminták, termékeik hamuinak 

kémiai összetétele

Belláné már idézett igen értékes kutatási 
zárójelentésében (2) az általa megmintázott 33 
db szénminta hamujának kémiai elemzési ada
tait közli. Ezeket a 9. táblázatban ismertetem, 
hozzávettem az általam megmintázott Gusztáv-, 
Szept. 6.- Szoros patak aknák mintáiból szár
mazó hamu elemzési adatokat is.

A  hamu elemzési adatok világosan mutat
ják a geokémiai környezet jellemzőit: savas, 
ezért kevés az alkália és a kovasavszint állandó. 
Az АЪОз nagymérvű változása utal a helybeli 
agyagásvány-képződésre és a transzformációra.

Az AhCh-tartalom ingadozását a 10. táblá
zatban ismertetem. Ennek jellemzője, hogy az 
aknaszenek peptizált részénél az АЪОз 31,3— 
33,5% között van, míg a dúsított szeneknél 
15,8— 22,5% között, tehát a két elkülönített ter
mék szervetlen anyaga lényegesen különbözik 
egymástól.

IX. táblázat
Nógrádi szénminták, peptizált és dúsított szénrészek hamuinak kémiai összetétele

Sor
szám

Minták származása Minták
száma

db

SiO, АЬОз Fe203
s

CaO 
z á z a

MgO 
1 é к b a

k 2o
. n

Na20 SO3

i. Kányás Béke A. 15 64,65 18,75 8,00 2,12 1,73 1,57 1,42 1,41
2. Tőkés L. A. 7 65,03 23,24 4,76 1,70 0,84 1,93 1,37 0,18
3. Csurgó táró 5 63,65 24,64 4,34. 1,52 1,11 1,06 1,76 0,28
4. Kistelepek III. 8 68,70 19,00 3,44 2,13 1,19 1,36 1,50 0,32
5. L. A.
5. Szeptember 6, Vitrit 1 1 54,20 16,60 14,30 6,50 0,30 1,10 1,10 6,90
6. Szeptember 6. A. 1 68,50 24,00 3,40 0,60 0,20 1,50 1,17 0,70
7. „ peptizált 1 58,50 33,50 3,00 0,60 0,40 1,30 1,80 0,30
8. „ dúsított szén 1 69,50 22,50 3,80 0,70 0,10 1,60 0,50 0,50
9. „ vitrit 2 1 53,50 17,50 13,30 6,50 0,30 1,10 1,10 6.90

10. „ „ pept. 1 52,90 22,50 7,98 3,60 0,30 0,80 0,60 1,40
11. „ „ dúsított szén 1 55,40 15,80 15,00 6,70 0,30 0,80 0,87 3,68
12. Gusztáv A. 1 62,20 28,00 4,90 0,85 0,20 1,45 0,80 0,30
13. „ peptizált 1 58,50 33,20 4,60 0,80 0,20 0,70 0,90 0,30
14. „ dúsított szén 1 65,30 22,30 5,50 0,80 0,20 1,80 1,40 0,30
15. „ vitrit 1

JL 60,20 31,80 3,50 0,85 0,20 1,45 0,80 0,30
16. Szoros patak A. 1 65,50 21,20 7,70 0,80 0,80 2,40 1,35 0,40
17. „ peptizált 1 61,70 31,30 3,09 0,51 1,20 2,90 1,00 0,30
18. „ dúsított szén 1 67,20 16,50 0,65 0,80 0,70 1,64 1,50 0,40

X. táblázat
Nógrádi szenek és elkülönített részeik hamujának A l20 3 tartalma

Minta jele Szeptember 6. akna Szeptember 6. akna Gusztáv akna Szoros-patak akna
A1203 Mennyisége Vitrit a i2o3 Mennyisége АЬОэ Mennyisége

А12Оз Mennyisége
% % % % % % % %

Eredeti szén 24 _ 17,5 ___ 28,0 _ 21,2
Peptizált rész 33,5 38 22,5 16,8 33,2 49,5 31,3 32,8
Dúsított szén 22,5 62 15,8 83,2 21,3 50,5 16,5 67,2

Következtetések

A nógrádi kőszénből készített diszperziók 
részletes vizsgálataiból arra a megállapításra 
jutottunk, hogy mind a centrifugátum, mind az 
iszaprész a kőszenek hamut adó részének túl
nyomó többsége, agyagásványai a szerves anya
gokkal komplex kötésben vannak és kolloidké- 
miailag jól definiálható típusra oszthatók: víz
ben peptizálhatókra és vízben nem peptizál- 
hatókra. Megállapítottuk, hogy ezek sajátos 
tulajdonságú ásványi nyersanyagok lehetnek.

Természetes szerves agyagásványok keletkezése

Jordán (7) mutatta ki, hogy az agyagásvá
nyok szoljai, ha főképpen nitrogéntartalmú 
szerves vegyületek oldataival találkoznak, azon
nal reakciók jönnek létre és a keletkezett ter

mékek 200 °C-os gőzzel sem bonthatók meg. 
Megállapította, hogy a 6 szénatomnál nagyobb 
láncú szerves vegyületek már oly terméket 
hoznak létre, melyek vízből kicsapódnak és 
szerves oldószerekben duzzadnak.

Jordán vizsgálatai alapján nagyszabású 
organofilbentonit gyáripar fejlődött. A  gyártás 
lényege a következő: koncentrált montmorillo- 
nitból híg szolt készítenek és keverik szerves 
vegyület oldatokkal. A  kicsapott terméket szű
rik, mossák, szárítják, őrlik.

Mi szempontunkból jellemző a termékek 
hamutartalma:

Amerikai organofil bentonit:

Magyar Igelit gyártmány:
56,0% hamutartalom 
72,0% hamutartalom
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A  természetes kipeptizálható szerves agyag
ásványok a fentiekhez hasonló nagymennyiségű 
szerves anyagot abszorbeálhatnak. Erre utalnak 
vizsgálataink is.

Természetes organofil agyagásványt kimu
tatnunk eddig még nem sikerült, de nem lehe
tetlen, hogy a peptizálható szerves agyagásvány 
mellett a kőszénben ilyen is előfordul. A  nem 
peptizálható kőszénalkotók szétválasztása a 
folyamatban lévő kísérlet feladata.

Mindezeket ismertetnünk kellett ,hogy a 
természetes szerves agyagásványok keletkezését 
megmagyarázzuk, kétségtelen ugyanis, hogy 
ehhez több folyamat egyidejű találkozása 
szükséges.

Először is a szénülés előtti időben növényi 
eredetű szerves bomlás termékek híg vizes olda
ta álljon rendelkezésre. Közvetlen szomszédsá
gában nagy mennyiségű alumínium-hidroszili- 
kát szol is létezzen. A  kettőnek találkozni és 
intenzíven keveredni kell egymással.

Észrevételek a N ógrádi-kőszénmedence 
kőszénanyagának genetikájához

Ezt a fejezetet Varjú Gyulával közösen 
dolgoztuk ki

Az agyagos, palás kőszenek esetében a 
szerves anyag felhalmozódásával egyidejűleg 
tekintélyes mennyiségű szervetlen anyagbehor- 
dás és ezek között minden valószínűség szerint 
vulkáni törmelék-felhalmozódás is történt.

A  Salgótarjáni-medencében a széntelepek 
közelében vulkáni tufák és ezek bentonitosodott 
féleségeit, a széntelepek fekvőjében pedig klin- 
ker és saválló agyagként termelt teresztrikus 
illitagyagokat ismerünk.

Kézenfekvő annak feltételezése, hogy ezek 
adták az agyagos kőszenek szervetlen kompo
nenseit.

Köztudott, hogy a szénképződés erősen sa
vas pH-jú geokémiai környezete kaolinképző
déshez vezet. A  kaolinit vagy földpátokból, vagy 
vulkáni üvegekből közvetlenül, avagy más 
agyagásványok traszformációja útján képződik.

Ének a folyamatnak fennforgásáról egy
értelműen tanúskodik a peptizált rész nagy 
(32— 33%) AhO:i-tartalma, valamint a röntgen- 
vizsgálat, mely kaolinitet mutatott ki.

Ilyen földtani környezetben nagy mennyi
ségű nem kristályos alumínium-hidroszilikát és 
amorf SiAl-vegyületek jelenléte magától érte
tődő (a dúsított szénben a röntgenvizsgálattal 
kristályos szervetlen anyagot nem mutattak ki).

A  szilikátok lebontódása úgy tűnik igen 
intenzív volt, a kaolinképződés viszont szerény. 
Ezért helyenként sok az amorf SiAl-vegyület a 
kőszenekben. Lokálisan felismerhető az illit és 
a montmorillonit.

Agyagásvány és amorf szilikát-szolok igen 
finom diszperzióban találkoztak a szénülés előtt 
a szerves kolloid anyagokkal. A  kisebb moleku
lájú, 6 C-atomnál kisebb láncú vegyületek víz
ben peptizálható, a nagyobb és hosszabb láncú 
vegyületek vízben kicsapódó szerves szilikátok 
képződéséhez vezettek.

Az első esetben főleg agyagásványok, azaz 
krisályos, a másik esetben zömmel amorf szili
kátok vettek részt a szerves vegyületekkel való 
reakcióban.

A  kaolinit a peptizálható részben koncent
rálódik. Az agyagásványok és az amorf SiAl-ve- 
gyületek a szerves anyag részeinek (alkotóinak) 
elkülönülését, szelektálást eredményezik. Ebből 
arra lehet következtetni, hogy a kristályosság 
a szerves anyag adszorpciója szempontjából 
specifikus. A  kristályos alumínium-hidroszilikát 
a kis molekulájú, az amorf szervetlen anyag a 
nagy molekulájú szénvegyületeket köti le és 
szűri ki.

Ez a felismerés elvezethet olyan módszer 
megismeréséhez, amely lehetővé teszi az amorf 
és kristályos agyagásvány kőzetalkotók szét
választását. Esetleg a kaolinit és szmektit típusú 
agyagásványok elkülönülését. (Ezek kutatása a 
következő évek feladata.)

Belláné kimutatja, hogy „az uralkodó szén- 
fajták fatörmelék eredetűek, kevéssé alárendel- 
tebb szerepű a kéreg törmelékes szénkőzet és 
csak helyenként jelenik meg a levél kőszén” . 
„A faszöveti eredetű kőszénanyagra általában 
a nagyfokú szénültség jellemző.”

Organikus kőzetalkotó Belláné szerint leg
inkább a vitrit-féleségek (xylo-, gyantás-, pál
mafa-, fillovitrit, vitrit detritus) továbbá telinit, 
kollinit, fuzit, szuberinit, periblinit.

A  vitritek igen finom erőkben, ritkábban 
fészkesen fordülnak elő.

Visszatérve a két híg kolloid oldat találko
zásához, a reakció azonnal megindul a kisebb 
szerves molekulák vízben peptizálható, a na
gyobbak vízben nem peptizálható és statu nas- 
cens kicsapódó komplex vegyületeket eredmé
nyeznek.

A kicsapódók occludáltan magukkal rántot
ták a vízben peptizálhatókat és megkezdődött az 
ülepedés és a rétegek kialakulása.

A  két anyag kolloidálisan összekeveredett.
Ha a kolloid agyagásvány hiányzott, tiszta 

kőszénréteg képződött.
Szénülés előtt és folyamán a vízben pep

tizálható és nem peptizálható szerves agyag
ásványok és a tiszta szénanyagok elkeveredtek 
és a rendszer diszperzitásfokától függően finom 
eloszlású homogén anyagként száradtak be, vagy 
koagulált szemcsés, gócos struktúrájú heterogén 
üledékként csapódtak ki. (Ez a szerkezet rend
kívül fontos a kutatás célját jelentő kőszén- 
dúsítmányok előállítása szempontjából.)

Ezek az anyagok a reakcióban részt nem 
vett szerves anyagokkal homogénnek tűnő, 
millió tonnákban előforduló műrevaló, vagy 
nem műrevaló ásványvagyonokat eredmé
nyeztek.

Igen jellemző az ismertetett természetes 
komplex kötésű szerves alumínium-hidrosziliká- 
tokra, hogy nitrogéntartalmuk csekély, legfel
jebb 1,5%. Ismeretes, hogy az organofil bento- 
nitok gyártásánál elengedhetetlen a quaternár 
nitrogén-gyök jelenléte.

A  peptizálható szerves agyagásványok min
den bizonnyal nem vehettek részt a szénülés 
folyamatában. Ha ez így van, alkalmasak lehet
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пек a szénülés előtti geokémiai és földtani in
formáció szerzésére. (Ilyen célú kísérletek is 
folyamatban vannak.)

A  szénülés folyamán a rendszert nem ér
hette olyan hőhatás, amely tönkretette volna a 
hőmérsékletre rendkívül érzékeny peptizálha- 
tóságot.

A  szénülés és epigenetikus folyamatok so
rán a hőmérséklet nem haladhatta meg a 80— 
100 °C hőmérsékletet, mert ezen a hőfokon 
kiszárított szerves agyagásványok már elvesztik 
peptizálhatóságukat.

Ez a téma lehetővé teszi, hogy szervetlen— 
szerves— vizes rendszerek üledékföldtanához 
kolloidkémiai ismeretekkel járuljunk hozzá.

A  vízben peptizálható szerves agyagásvá
nyok jelenlétével hozható kapcsolatba Szádecz- 
ky— Kardoss Elemér véleménye (8):

,Nemcsak utólagos . . .  hamuadó elegyrész
képződés, hanem utólagos elegyrész-kioldás is 
van . . .  A  hamutartalom csökkenése annál in
kább figyelemre méltó, mert szénüléskor az or
ganikus anyag abszolút mennyisége is csökken, 
ha tehát az organikus rész kimosása nem volna 
igen jelentékeny, úgy viszonylagosan mennyisé
gének a szénüléssel nem csökkennie, hanem 
növekednie kellene.”

A  vízben peptizálható szerves agyagásvá
nyok a telepből való kimosódása nagyon plau
zibilis.

A  szerves agyagásvány rendkívül nagy pep- 
tizálhatósága megmagyarázza a hamutartalom 
csökkenését.

Természetes szerves agyagásványok gyakorlati 
felhasználása

Az utóbbi időben megpróbálták mezőgaz
dasági célokra értékesíteni az agyagos, nagy 
hamujú kőszeneket. Ismeretes olyan eljárás, 
mely durván aprítja, kiszórja és beszántja. A  
leírás szerint 30%-kal nőtt a kukorica termése. 
Az agyag és a szenes rész humin anyagának 
együttes bevitelével úgy vélik, nő a talaj ter
melékenysége.

Kimutattuk, hogy a háromféle hazai, nagy 
hamujú kőszénből csak rendkívül erélyes de- 
zaggregálással nyerhető ki a jelentős mennyi
ségű, vízben peptizálható természetes agyag
ásvány, mert a vízben nem oldhatóval igen 
finom kolloid diszperzitásban fordul elő.

Ezzel kapcsolatban utalunk arra a legújabb 
eljárásunkrá, mely a bentonit talajjavítási fel- 
használásának új módját adja.

Ismeretes, hogy az utóbbi időben számos 
próbálkozás történt sikertelenül. Ennek okát 
abban is látjuk, hogy a darabosan vagy vizes, 
viszkózus diszperzióban bevitt bentonit rend
kívül nehezen oszlik szét és hosszú idő alatt 
kerül olyan állapotba, hogy egyrészt megkösse 
a homokot, másrészt a növényzet rendelkezésére 
is álljon „akár mint víztartó, akár mint táp

anyag megőrző” . Ezért olyan eljárást dolgoz
tunk ki, mely kolloid diszperziót készít és ezt 
öntözéssel viszi be a talajba (9).

Ezt az eljárást találjuk alkalmasnak a ter
mészetes vízben peptizálható szerves agyagás
ványok felhasználására talajjavítási célokra. 
Talajtani szempontból „minden agyagásvány 
annyit ér, amennyi szerves anyagot tartalmaz 
komplex kötésben.” (10)

További felhasználásokra irányuló kutatás 
folyamatban van.

A  következő tanulmányomban a nógrádi 
„Szeptember 6” akna vitrit mintájának, váloga
tott meddőjének, a „Szoros patak akna” jelen
legi termelési, továbbá a borsodi, tatabányai, 
bükkábrányi és pécsi nagy hamujú szénminták 
vizsgálatáról szeretnék beszámolni.

Ismertetném a tenyészedény-kísérletek 
eredményét a kinyert termékek mezőgazdasági 
adagolásával kapcsolatban.

Vizsgálati eljárást mutatok be a szenek ki- 
peptizálható részének meghatározására.

A  nagy hamujú szenek dúsítását kolloid- 
kémiai módszerekkel Varjú Gyula vetette fel és 
javasolta. Genetikai kérdéseket és az új termé
kek értékesítési lehetőségeit közösen tanulmá
nyoztuk.
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Др. Варна Янош:

ГЛИНИСТЫЕ МИНЕРАЛЫ  
ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ВЕНГЕРСКИХ 
КАМЕННЫХ УГЛЯХ

При испытании на обогатимость тонкоизмельчен- 
ный каменных углей с высокой зольностью, полу
ченных из трех венгерских каменноугольных бас
сейнов, было установлено, что эти каменные угли 
с помощью водяной диспергации с последующей 
центрифугацией можно разделить на пептизован- 
ную часть (центрифугат) и на шламовую часть, 
пептизованная часть содержит 15— 25% сухого ве
щества. После высушивания пептизованная часть 
была прочной, с повышенной зольностью, поверх
ность разлома раковинный, а шламовая часть пре
вратилась в пыль повышенным содержанием угля.

С помощью химических, рентгеновских, инфра
красных, электронмикроскопических, петрографи
ческо-минералогических и реологических испыта
ний было установлено, что центрифугированная 
часть пептизируется в воде, а шламовая часть 
представляет собой комплексные органические гли
нистые минералы и комплексные органические 
гидросиликаты алюминия, которые в воде не под
вергаются пептизации.
До образования углей коллоидные дисперзии орга
нических растительных веществ и алюминиевые 
гидросиликаты смешивались. Образовались ком
плексные химические и физические гидросиликаты 
алюминия, которые и в дальнейшем сохранили 
свою значительную способность к пептизации. 
Излагается опысание неизвестного до сих пор ми
нерального сырья, которое встречается в объемах 
в несколько миллион тонн.
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