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A  zeolitásványokat különleges viselkedésük 
alapján Cronstedt különítette el а XVIII. század 
közepén az ásvány világ többi tagjaitól. Daumor 
(1840) megállapítja, hogy a zeolitok hidratációja 
reverzibilis folyamat. Way (1852) elsőként is
meri fel a zeolitok ioncserélő képességét, 
Eichorn (1858) pedig a cserélőképesség rever
zibilis voltát.

Granz (1905) használta először a zeolitot 
vízlágyításra. Weigel és Steinhoff (1925) vizs
gálták a természetes zeolitok szelektív abszorp
ciós tulajdonságait és a chabazit vizsgálata so
rán megállapították, hogy nemcsak a vízgőzt, 
hanem a metál-, etilalkoholt, hangyasavat is 
megköti, de az acetont, étert, benzolt nem. E 
szelektív szorpciós tulajdonságok felismerése 
alapján használja Mc-Bain először a „molekula
szűrő” kifejezést a zeolitokra. Megindul a ter
mészetes zeolitok adszorpciós tulajdonságainak 
a kutatása. Barrer és munkatársainak a 30-as 
években végzett szisztematikus kutatásai, majd 
az ezekhez világszerte kapcsolódó kutatások 
alapján megteremtődik a lehetősége a zeolitok 
gyakorlati alkalmazásának.

A  molekulaszűrők technológiai felhaszná
lásának növekedésével arányosan megnőtt a ke
reslet a zeolitok iránt. A  természetes ásvány- 
előfordulásök már nem tudták kielégíteni az 
igényeket, megindult a kutatás a zeolitok mes
terséges előállítására.

Elsőként Fuchs 1918-ban szintetizált zeoli
tot, de ipari méretekben csak 1950 óta állítanak 
elő —  a Linde cég kezdeményezése nyomán — 
kifogástalan minőségű kristályos zeolitot.

Az ipar a technológiai folyamatoknál ad
szorpciós célra, ioncserére és katalitikus célra 
használja elsősorban a zeolitokat. A  kőolajfel
dolgozó és petrolkémiái ipar, valamint a gázipar 
a legnagyobb felhasználó. Molekulaszűrőkkel 
viszonylag egyszerűen oldható meg a kis és 
nagy poláros organikus molekulák szétválasz
tása, ipari gázok olcsó és tökéletes szárítása. 
Pl. levegőnek a szárítása molekulaszűrővel sok
kal kazdaságosabban oldható meg, mint aktivált 
AbCh-dal annak ellenére, hogy a molekulaszűrő 
ára kb. négyszerese az АЬОз-énak. Ennek ma
gyarázata az, hogy a molekulaszűrő adszorpciós 
kapacitása kb. ötszöröse az АЬОз-énak, adszorp
ciós kapacitásának csökkenése pedig sokkal 
kisebb.

A  zeolitok széles körű ipari hasznosítása 
szelektív adszorbeáló-képességükön alapszik. A 
zeolitok korábbi technológiai eljárásoknál inten
zívebbek, szelektívebbek s ennek következtében 
gazdaságosabbak. Az eltérő szelektív abszor
beáló sajtság eltérő kémiai összetételű és szer
kezetű molekulaszűrők előállításával biztosít
ható. Különböző típusú zeolitok közül ipari cél
ra leginkább a Linde— A  és Faujasit típusú 
molekulaszűrők kölönböző kaionnal telített vál
tozatait használják.

A  zeolitok iránt mutatkozó egyre nagyobb 
kereslet miatt eltolódott a felhasználási arány a 
szintetikus úton előállított zeolitok javára.

Szintetikus zeolitok előállítási lehetősége

1. Barrer és munkatársai szerint (1) semle
ges vagy gyengén lúgos kovasav-szusz- 
penziók és nátrium-aluminát szólok 100 
°C körüli hőmérsékleten történő hidro
termális kristályosításával állíthatók elő 
molekulaszűrők.
A  módszer előnye, hogy a Na2Ü : ALCh : 
: SiOa : H2O arány tetszés szerint, változ-

• tatható, s így különböző típusú zeolitok 
nyerhetők.

2. Nátrium-szilikát és nátrium-aluminát 
oldatokból megfelelő mólarányok beállí
tásával (2). A  módszer érzékeny a ki
induló oldatok koncentrációjára és keve
rési sorrendjére.

3. Metakaolinit és nátrium-hidroxid reak
ciójával (japán kutatók) Linde— A  típu
sú zeolittal megegyező termék nyerhető.

A  szintetikus zeolitok előállítási költségei
nek csökkentése érdekében kísérleteket folytat
tunk zeolitok előállítására hazai nyersanyagok
ból. Kísérleteinkhez elsősorban különböző lelő
helyről származó kaolinitet használtunk, 
másodsorban bányászatilag feltárt agyagásvány- 
telepek anyagait.

Laboratóriumi kísérletek a kaolincsoport 
ásványaival.

Szegi papírkaolin

Ez a nyeranyag bizonyos mértékig szerke
zetileg rendezetlen a kaolinit . Feltételeztük, 
hogy a szerkezeti rendezetlenség kedvező fel
tételeket teremt a zeolitképződés szempont
jából.

A  hőkezeletlen kaolinit, mint azt már egy 
korábbi kísérletünknél is tapasztaltuk (3) nát- 
rium-hidroxiddal 86 °C-on részben szodalittá 
alakul, részben változatlanul marad.

Ha a kaolinit á-t 620 °C-on 2 órás hőkeze
léssel metakaolinitté alakítjuk, s ezt kezeljük 
nátrium-hidroxiddal, akkor már 86— 110 °C kö
zötti hőmérséklet-tartományban 13 órás reakció 
idő mellett viszonylag jó kristályos Linde— A 
típusú zeolitot kapunk. Az 1. ábrán láthatjuk a 
86 °C-on és a 110 °C-on előállított zeolitok 
röntgendiffraktogramjait.

A  110 °C-on előállított minta kristályossági 
foka jobb, mint a 86 °C-on előállított mintáé.
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NaOH/l tartalmú lúgoldat, 86 °C-on 13 óráig kezelve 
b) 13,50 g metakaolinit +  50 ml 100 g NaOH/'l 
tartalmú lúgoldat, 110 °C-on 13 óráig kezelve

Képződés idejének és a kísérlethez használt lúg 
koncentrációjának meghatározása

A  reakcióidő meghatározására 100 °C-on 
1— 3— 5 órás kísérleteket végeztünk. 1 és 3 órás 
reakcióidő alatt nem észleltünk zeolitképződést. 
5 órás hőkezelés már jelentős zeolitképződéshez 
vezett. E tapasztalatok alapján a reakcióidőt 6 
órának választottuk.

A  nyersanyaghoz szükséges lúgmennyisé
get a

6(АЪОз« 2Si02) +  12NaOH =

== Nai2(A102)i2 (S i02)i2 27H20  egyenlet alap
ján számítottuk ki.

280 g NoOH/1 töménységű lúggal is folytat
tunk kísérletet (100 °C-on 6 óra), de a keletkezett 
termék már nem volt tiszta Linde— A  zeolit, a 
röntgenfelvételen megjelentek a szodalit vona
lai is. E kísérletből megállapítottuk, hogy ala
csonyabb koncentrációjú lúggal kell a kísérlete
ket folytatni.

Az optimális lúgtöménység 50— 100 g 
NoOH/l-nek, a reakcióhőmérséklet 100 °C-nak, 
a szintézisidő 6 órának adódott.

A  fenti kísérleti körülményeket szem előtt 
tartva további kísérleteket végeztünk több hazai 
előfordulású kaolinittel.

Bombolyi gránit típusú kaolin.

A  minta jókristályos kaolinit mellett nagy 
mennyiségű kvarcot tartalmaz. Metakaolinitté 
alakítva —  a kvarc kivételével —  a minta nagy 
része a fenti kísérleti körülmények között zeo- 
littá alakult.

Bombolyi (Mád) АЬОз-dús kaolin

Szintén jókristályos kaolinit. A  minta 620 
°C-on 2 órás hőkezelés hatására nem alakult át 
teljes egészében metakaolinitté, a dehidratálás 
hőmérsékletét 780 °C-ra kellett emelni. A  780 
°C-on 2 órán át dehidratált és metakaolinitté 
alakult 13,5 g anyaghoz 50 ml 100 g NoOH/1 
koncentrációjú lúgoldatot adva és 100 °C-on 
6 órán át hidrotermális körülmények között 
tartva a keveréket a minta csaknem teljes egé
szében átalakult zeolittá.

A  finom frakció kitűnően kristályos Lin
de— A  zeolittal megegyező röntgendiagramot 
adott (2 ábra b). A  durva frakció (2 ábra a) 
kristályossági foka valamivel kisebbnek bizo
nyult. összehasonlításképpen közöljük a Lin
de— A  10 Á-ös molekulaszűrő röntgendiffrakto- 
gramját is (2. ábra c).

A  finom frakció kristályossági foka kismér
tékben felülmúlja a Linde 10 A-ös molekula
szűrőét.

A  bombolyi АЬОз-dús metakaolinitből 
megkíséreltük a zeolit Ca formáját előállítani 
egyrészt úgy, hogy Ca-vegyületet adtunk a hid
rotermális kísérletre előkészített keverékhez 
( a Ca-ion már a zeolit képződésekor jelen volt), 
másrészt a Na(A) zeolitot utólag alakítottuk át 
Ca(A) zeolittá úgy, hogy CaCh oldatban tartot
tuk. A  kétféle módon előállított Ca(A) zeolit 
vízfelvétele a zeolit száraz súlyának közel 14 
s%-a volt.

A  3. ábra mutatja be a CaO jelenlétében 
hidrotermálisán előállított (3. ábra a) Ca(A) és a 
CaCh-fean (3. ábra b) Ca(A) zeolittá alakított 
minták röntgendiffraktogamjait.
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2. ábra. Bombolyi AUO:rdús kaolintból előállított 
molekulaszűrő diffraktogramfa a) durva frakció, b) 

finom frakció, c) hinde 10 A-ös molekulaszűrő

20 °  45 40 35 30 25 20 15 10 5
3. ábra. Bombolyi A l20 2-dús metakaolinitből előállított 

Ca(A) zeolitok röntgendiffraktogramja



Az eddigi eredményeket figyelembe véve 
levonhatjuk az alábbi következtetéseket:

1. a kaolinit kristályossági fokától függően 
eltérő hőmérsékleten alakul át meta- 
kaolinittá;

2. a kaolinit kristályossági fokának növeke
désével nő a képződő zeolit jókristá- 
lyossága is.
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4. ábra. Különböző lelőhelyekről származó mintákból 
készített zeolitok röntgendiffraktogramjai. a) Isten
hegyi kaolinitből, b) Bomboly (Mád) országos standard 

c) Mezözombori kaolinitből, d) Sárisápi iszapolt 
kaolinitből, e) Petényi agyagból

A  fentieket igazolják a következő kísérle
tek is, melyekhez jókristályos, illetve kevésbé 
jókristályos kaoliniteket, illetve agyagot hasz
náltunk fel. A  kísérleteket az optimálisnak 
meghatározott kísérleti körülmények között vé
geztük. A  kapott termék röntgendiffraktogram- 
ját mutatja be a 4. ábra.

Az istenhegyi jókristályos kaolinitből jó 
minőségű molekulaszűrő képződött. A  Bom
boly (Mád) országos standard mintából (mely 
szintén jókristályos kaolinit) ugyancsak jó 
minőségű molekulaszűrőt állítottunk elő.

A  mezözombori kaolinitből közepes minő
ségű molekulaszűrő keletkezet.

A  sárisápi iszapolt jókristályos kaolinitből 
ugyancsak jó minőségű molekulaszűrő képző
dött. A  petényi agyagból elég jó minőségű 
zeolit képződött, de a minta kvarctartalma je
lentős.

A  kiinduló nyersanyagok magas kvarctar
talma alkalmatlanná teheti a mintát mestersé
ges zeolit előállítására. A  kvarc a képződött 
zeolit mellett ballasztként jelentkezik.

Kísérletek egyéb kaolinit csoportbeli 
agyagásványokkal

Dickit (Ouray)

A  kiinduló kaolinit ásvány s a belőle kép
ződött zeolit kristályossági foka közötti össze
függés további vizsgálatára a következő kísér
lethez nagyszemcsés jókristályos Ouray-i dic- 
kitet használtunk. A  hidrotermális kísérletet az 
előzőekben már meghatározott optimális felté
telek mellett végeztük. A  keletkezett termék 
kitűnő kristályossági fokkal rendelkező Lin- 
de— A  zeolit volt, melynek röntgendiffrakciós 
felvételét az 5. ábrán mutatjuk be.

— I------- !--------1------- 1------- 1--------1______I______!______I i l
2 9 °  50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

5. ábra. Dickitböl 
előállított Linde-A típusú 
zeolit
röntgendiffraktogramja.

6. ábra. Halloysitből 
előállított Linde-A típusú 
zeolit
röntgendiffraktogramja.
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Halloysit (Bedford ZJtah)

A  kaolinit csoport ásványai közé tartozó, 
bizonyos fokig rendezetlen szerkezetű halloysit- 
ból a dickithez hasonló kísérleti körülmények 
között szintén jókristályos Linde— A  zeolitot 
kaptunk. Röntgendiffraktogramját a 6. ábrán 
mutatjuk be.

Kísérletek egyéb agyagásványokkal

Háromrétegű (illit, bentonit) agyagásványok 
felhasználásával ugyancsak megkíséreltük a 
zeolitok előállítását.

I liit  (Füzérradvány)

Az illit szerkezeti vizének 500— 650 °C kö
rüli hőmérsékleten történő eltávozásával nem 
alakult ki a metakaolinithez hasonló amorf 
állapot, a szerkezet ezen hőfoktartományban 
még nem omlott össze, a hevített minta rönt- 
gendiffraktogramja alapján a szerkezet bizonyos 
fokú rendezettsége volt észlelhető. Ez a jelenség 
a minta 1000 °C-ra való felhevítése után is ész
lelhető volt. Az optimális kísérleti feltételek 
mellett a hevített termékből megkíséreltük a 
zeolit előállítását. A  lúgos hidrotermális kezelés 
eredménytelen volt. Nem képződött zeolit.

Bentonit (Tétény)

Az illites kísérletnél tapasztalt eredményre 
jutottunk ennél a kísérletnél is. A  920 °C-on 
hőkezelt és amorffá alakult anyagból itt sem 
keletkezett zeolit.

Az eddigi kísérletek során előállított zeoli
tok mikroszkóp alatt kocka alakúak voltak, ben
nük a SÍO2/AI2O3 arány kissé változott. E vál
tozás mértékét mutatja be az 1. táblázat.

I. táblázat

Kísérleti l/а l/>b 2/a 2/b 6 (haloy- Eredeti
termék 86 °C110 °C100 °C100 °Csitből) Linde-A

100 °C

Si02/Al203 1,5 1,2 1,2 1,08 0,95 1,07

Kristály osság szempontjából legjobb ter
mékekben az eredeti Linde— A  zeolithoz ha
sonlóan a SÍO2/AI2O3 arány közel áll az 1-hez.

A  keletkezett termék vízadszorpciós képes
ségét derivatográfiás felvételek készítésével el
lenőriztük. A  légszáraz molekulaszűrők a 2. 
táblázatban feltüntetett mennyiségű adszorpciós 
vizet tartalmazták.

II. táblázat

Kísérleti
termék

Linde-A
eredeti

4/a 4/e 4/b 6 (halloy- 
sitből)

2/a

H20 s% 
500 °C-ig

17,82 10,43 13,48 19,56 16,08 12,60

Kvarc — sok köze
pes

— — —

A  2. táblázat adataiból látható, hogy jó
kristályos (és tiszta) anyagok esetén is változik 
az adszorpciósan kötött víz mennyisége. Ennek 
az a magyarázata, hogy a Linde— A  szűrő kivé
telével az általunk előállított és itt bemutatott 
zeolitok Na-típusúak voltak, eltekintve a nyers
anyagban meglevő több-kevesebb Ca-szennye- 
zéstől. Ahol a Ca-szennyezés csekély (2/a), ott 
a megkötött víz mennyisége is kevesebb, ahol 
sok (1/b) az adszorbeált víz mennyisége a Lin
de— A  molekulaszűrőét is felülmúlja.

A  szövegben szereplő röntgendiffrakciós 
felvételek d(A) értékeit az I. sz. melléklet tar
talmazza.

Kísérleti eredmények összefoglalása

Laboratóriumi kísérleteinknél nyert ter
mékek röntgenvizsgálata során megállapítottuk, 
hogy a kaolincsoport ásványaiból —  ha azok 
szerkezetét előzetes hőkezeléssel megbontottuk 
- -  lúgos kezelés hatására 100 °C körüli hőmér
sékleten Linde— A  típusú zeolit keletkezik.

Az amorf metakaolinit jellegű állapot elő
feltétele a zeolit képződésének.

Kaolinit csoport ásványai esetében minél 
jobban kristályos az eredeti kiinduló anyag, an
nál jobb kristályos a belőle keletkező zeolit.

Ugyanakkor a kaolinit csoport ásványai 
közé tartozó rendezetlen szerkezetű halloysit- 
ból is jókristályos molekulaszűrő állítható elő.

A  legjobb kristályos Linde— A  típusú mole
kulaszűrő viszont tiszta dickit dehidratációjával 
nyert kiinduló termékből állítható elő.

A  Na(A) típusú zeolitok CaCL oldatba he
lyezéssel könnyen átalakíthatok Ca(A) típusú 
zeolitokká, s így az adszorbeálható víz mennyi
sége is jelentősen megnövekszik.

Az általunk alkalmazott eljárás egyszerű
sége miatt feltételezhető, hogy a Linde—A  típu
sú zeolit olcsóbban állítható elő, mint a Linde 
cég által bevezetett eljárással. A  Na(A) típusú 
zeolitok a felhasználási területnek megfelelően 
ioncsere útján különböző kationt tartalmazó 
molekulaszűrőkké alakíthatók.

1. sz. melléklet
A  szövegben szereplő röntgendiffrakciós felvételek 

d(A) értékei.

A számok a röntgenfelvételek ábraszámai.

1/a 1/b 2/a 2/b 2/c 3/a 3/b

12,267 12,267 12,267 12,267 12,267 12,267 12,267
8,670 8,662 8,662 8,662 8,670 8,662 8,668
7,105 7,120 7,129 7,129 7,129 7,129 7,610
6,450 6,318 6,173 5,523 6,143 5,525 7,129
5,485 5,464 5,530 4,348 5,530 5,050 5,525
4,348 4,977 4,977 4,105 5,033 4,390 5,080
4,250 4,348 4,348 3,895 4,109 4,348 4,980
4,100 4,100 4,265 3,703 3,703 4,108 4,348
3,703 3,703 4,105 3,420 3,422 3,703 4,109
3,397 3,397 3,703 3,410 3,347 3,518 3,716
3,330 3,347 3,520 3,285 3,298 3,420 3,529
3,280 3,274 3,420 2,980 2,980 3,270 3,422
3,228 2,975 3,347 2,899 2,899 3,117 3,298
2,975 2,899 3.278 2,743 2,759 3,075 3,182
2,898 2,743 3,075 2,679 2,679 3,034 3,117
2,743 2,679 2,978 2,618 2,610 2,980 3,054
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l /а 1/b 2/a 2/b 2/c 3,/a 3,/b 4/a 4,/b 4/c 4/d 4/e 5 6

2,679 2,618 2,890 2,505 2,505 2,899 2,990
2,618 2,505 2,743 2,452 2,465 2,776 2,899
2,560 2,452 2,679 2,365 2,365 2,743 2,776
2,505 2,365 2,618 2,240 2,240 2,618 2,759
2,458 2,240 2,505 2,168 2,178 2,452 2,695
2,368 2,168 2,452 2,138 2,145 2,273 2,625
2,240 2,138 2,365 2,105 2,110 2,168 2,439
2,198 2,110 2,280 2,073 2,082 2,138 2,273
2,168 2,073 2,240 2,046 2,053 2,100 2,178
2,138 2,046 2,168 1,915 1,923 2,020 2,138
2,080 1,915 2,138 1,893 1,900 1,835 2,110
2,046 1,893 2,073 1,823 1,835 2,046
1,920 1,828 2,046 1,756 1,737 2,020
1,895 1,737 1,915 1,737 1,690 2,012
1,737 1,690 1,893 1,690 1,673 1,923
1,688 1,624 1,815 1,628 1,629 1,900

1. sz. melléklet folytatása

4/а 4/Ь 4/с 4/d 4/е 5 6

12,267 12,267 14,400 12,267 12,267 12,267 12,267
8,662 8,670 12,267 8,662 8,662 8,662 8,670
7,129 7,129 8,662 7,129 7,129 7,129 7,129
6,503 5,525 7,129 5,465 5,464 5,532 5,530
5,464 4,348 5,490 4,348 4,478 5,033 4,348
4,265 4,265 4,100 4,260 4,348 4,348 4,147
4,105 4,147 3,703 4,105 4,265 4,265 4,108
3,765 4,105 3,399 3,703 4,105 4,105 3,704
3,703 3,703 3,347 3,397 3,703 3,895 3,420
3,397 3,415 3,274 3,347 3,502 3,703 3,280
3,347 3,347 2,980 3,274 3,397 3,529 2,979
3,274 3,280 2,895 2,980 3,347 3,420 2,899
3,228 2,980 2,810 2,899 3,280 3,347 2,750
2,978 2,899 2,743 2,743 2,975 3,281 2,679

Др. Немец Эрнё—др. Элек Шаролта—др. Варю 
Дьюла:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ЦЕОЛИТОВ ИЗ СЫРЬЯ 
ВСТРЕЧАЕМОГО В ПРИРОДЕ

При наших исследованиях использовались каоли
ниты с различных месторождений (Сегилонг, Бом- 
боль- гранитного типа, Бомболь- с высоким содер
жанием А1203, Иштенхедь, Мезёзомбор, Шаришап 
в форме ила), глины с месторождения Петень, за
тем из группы каолиновых минералов — диккит и 
галлуазит.
Путем предварительной термообработки структура 
каолинита, диккита и галлуазита стала аморфной. 
Условием образования цеолитов является метацео- 
литное состояние.
Количество натриевой щелочи определялось на 
основе уравнения 
6 (А120 3 • 2Si02) +  12 NaOH =
=  Na12 (А102) 12 (SiO)12 • 27 Н20  
которое в количестве 50—100 г JSIaOH/1 щелочи до
бавлялось к исходной аморфной массе. Темпера
тура реакции при оптимальном варианте составля
ла 100 °С, время реакции 6 часов. При следующих 
условиях были достигнуты нижеперечисленные ре
зультаты:
— цеолиты типа Линде-А с кристаллами иода по

лучены из каолинитов Бомболь типа гранит; 
Бомболь с высоком содержанием А120 3, из као
линитов Иштенхедь, Шаришах, затем из глины 
месторождения Петень;

2,890 2,743 2,664 2,618 2,899 3,075 2,618
2,743 2,679 2,618 2,505 2,743 2,975 2,518
2,679 2,618 2,452 2,452 2,618 2,899 2,452
2,618 2,505 2,168 2,365 2,505 2,743 2,365
2,574 2,452 2,046 2,284 2,452 2,679 2,240
2,505 2,385 1,915 2,229 2,365 2,618 2,168
2,452 2,284 1,893 2.168 2,284 2,505 2,138
2,365 2,240 1,731 2,138 2,240 2,456 2,110
2,284 2,168 1,684 2,110 2,168 2,401 2,073
2,240 2,129 2,082 2,129 2,365 2,046
2,168 2,100 2,046 2,046 2,284 1,923
2,129 2,073 1,915 1,978 2,240 1,893
2,073 2,046 1,893 1,915 2,168 1,835
2,046 1,978 1,828 1,893 2,138 1,737
1,978 1,920 1,815 1,815 2,105 1,690
1,915 1,893 1,737 1,737 2,075 1,629
1,893 1,815 1,684 1,684 2,046 1,598
1,820 1,737 1,677 1,673 2,020 1,523
1,731 1,690 1,624 1,624 1,923
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— цеолиты среднего качества получены из каоли
нитов Сегилонг и Мезёзомбор;

— продукт полученный из глины Петень и каоли
нита типа Бомболь-гранит имел высокое содер
жание кварцита.

Было установлено, что при лучшей кристаллизации 
исходного каолинита метакаолинитовое состояние 
достигается при более высокой температуры и по
лучается более качественный цеолит. В то же время 
из галлуазитов получается молекулярный фильтр 
с хорошей кристаллизацией.
Продукт с лучшей кристаллизацией было изготов
лено из чистого диккита.
При таких условиях из монтмориллонита и иллита 
не удалось изготовить цеолит.
Цеолиты типа Na (А) полученные при этих опытах 
превращались в цеолиты типа Са (А ) путем погру
жения в раствор СаС12. В зависимости от об
ласти применения эти цеолиты превращались в 
молекулярные фильтры содержащие различные 
катионы, превращение проводилось ионообме- 
ном.
Способность адсорбции воды полученного про
дукта проверялся дериватографом. Цеолиты типа 
Са (А) имели более высокую адсорбционную спо
собность чем цеолиты типа Na (А).
В продуктах с наиболее удовлетворительной крис
таллизацией соотношение Si02 (А120 3) находится 
вблизи 1, аналогично оригинальным Линде-А 
цеолитам.
Изготовленный нами цеолит типа Линде-А, из-за 
несложного метода изготовления, вероятно де
шевле чем продукт изготовленный по методу фир
мы Линде.
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