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Možnosti využitia minerálu fire-clay 
ako suroviny na výrobu bieliacej hlinky 

(3 obr., 1 tab. v texte) 

IVAN HORVÁTH - IVAN NOVÁK - ĽUDMILA NOVÁKOVÄ 

Bežne používanými surovinami na výrobu bieliacej hlinky sú bentonity obsahujúce trojvrstvové 
minerály skupiny montmorillonitu. Nie všetky bentonitické suroviny sú však na tento účel vhodné. 
Príčiny špecifických vlastností montmorillonitu vyvolané kyselinovou aktiváciou spočívajú v jeho 
štruktúrnej charakteristike. Ich podstata nie je doposiaľ jednoznačne objasnená. 

Suroviny obsahujúce dvojvrstvové kaolinitické minerály sa na výrobu bieliacej hlinky nepouží
vajú. Robili sa pokusy s využitím halloyzitu (J. Pavlovič 1965), ale výsledky neboli kladné (zá
važný • faktorom o. i. bola i vysoká cena 1 t surového halloyzitu). 

Závažnou prekážkou v prípade kaolinitických minerálov je veľmi malá rýchlosť ich aktivácie 
(vylúh • inie katiónov zo štruktúry pri typických kaolinitoch prebieha veľmi pomaly; CH. Kato— 
T. Suzuki 1966). 

M. C regor et al. (1970) a I. Kraus—I. Horváth (1972) zistili, že íly poltárskej formácie z Lu
čensk. : kotliny na rozdiel od kaolinitov podliehajú kyselinovému ataku podstatne rýchlejšie. 

Pri i ýskume interkalačných schopností slovenských kaolinitov I. Kraus et al. (19/2) potvrdili, 
že hlavným ílovým komponentom produktov fluviolimnickej sedimentácie materiálov, ktoré vznikli 
pri ka )'inickom zvetrávaní kryštalinika veporíd v Lučenskej kotline, je minerál fire-clay v zmysle 
K. J. Range et al. (1969). Fireclayový charakter ílov poltárskej formácie predpokladal už J. Kon
ta (1957). 

Indikovaná rýchla rozpustnosť minerálu fireclay v íloch poltárskej formácie nás viedla k pokusu 
pripraviť z tohto typu suroviny bieliacu hlinku. 

Experimentálna časť a výsledky 
Na pokusy sme použili 3 vzorky ílov poltárskej formácie odobraté z prieskumných diel Geologic

kého pi eskumu, n. p., Spišská Nová Ves, odvŕtaných na lokalite Halič—Kopáň pri Lučenci (vzor
ka A — KHV32 z 13 m; vzorka G — KHV32 z 19 m; vzorka I — KHV34 z 22 m). Všetky 3 
vzorky .eprezentovali typické svetlosivé plastické až jemne piesčité íly spomínaného horizontu. 

Na obr. la uvádzame difrakčné RTG záznamy frakcií pod 0,5//m skúmaných vzoriek; na obr. 
lb RTG záznamy po predžíhaní vzoriek na teplotu 475 CC (RTG rozbory sa robili na prístroji 
MIKROMETA 2 s goniometrom pri týchto podmienkach: žiarenie CuKa, Ni filter, 10 mA, 35 kV, 
100 imp. sec1). . . _ „ T __ 

Výsledky RTG charakterizujú minerál fireclay z ílov poltárskej formácie (I. Kraus—1. Hor
váth 1972). Prekvapuje veľmi nízka teplota kolapsu kryštalickej štruktúry minerálu fireclay (pozri 
obr. lb  po predžíhaní na teplotu 475 °C nie sú už na záznamoch RTG badateľne žiadne di
frakčné línie). Prítomnosť iných ílových minerálov (illitu, montmorillonitu), resp. iných primesi 
(kremeňa, sľudy a pod.) sa v skúmanej frakcii v identifikovatelnych množstvách (nad 5 /„) ne
/ i s t i l i 

Na kyselinovú aktiváciu sme použili vzorky v neupravenom stave po vysušení a zomletí na jem
nosť pod 0,5 mm. Vždy 10 g ílu sa varilo vo vodnom kúpeli pri teplote 96 + 1 C v banke s nad
bytkom 20 %nej kyseliny chlorovodíkovej v časových intervaloch 0,5; 1,5; 3,0 a 7,0 hod. Aktivo
vané vzorky sa prefiltrovali a premyli do neutrálnej reakcie, vysušil, sa P" teptote miestnosti a po
drvili na jemnosť pod 0,1 mm Odfarbovacie efekty (OE) sa stanovili podľa ČSN 72 1599 a podľa 
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Obr. la. RTG difrakčné záznamy pôvodných 
vzoriek minerálu fireclay. . 
Fig. la. Xray diffraction records ot original 
fireclay mineral samples. 

Obr. lb. RTG difrakčné záznamy vzoriek 
minerálu fireclay po vyžihani na 475 C. 
Fig. lb. Xray diffraction records of tireclay 
mineral samples after heating to 475 CC. 
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Obr. 2. Odfarbovacie schopnosti vzoriek mi
nerálu fireclay v závislosti od doby vylúhovania 
vHCl . 
Fig. 2. Decolourizing abilities of fireclay mi
neral samples in dependence on the time of 
leaching in HCl. 
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Tab.l 

Max. OE 
podľa ČSN 

(%) 

Dol t 
aktivácie 

(hod.) 

94,4 
81,6 
71,0 

101,0 
96,4 

2,5 
2,0 
1,5 
1,5 
2,0 
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now 

Záver 

Pô.;. bcním HC1 na minerál fire-clay nachádzajúci sa v íloch poltárskej formácie sa dokázalo, 
že je DŽné pripraviť materiály s odfarbovacími schopnosťami bieliacej hlinky. Vzhľadom na to, 

dvojvrstvový ílový minerál, sú tieto vlastnosti anomálne. 
Inejši výskum javu sorpcie po kyselinovej aktivácii minerálu fireclay môže objasniť mnohé, 

zatifu známe príčiny aktívnosti ílových minerálov vôbec. 
V, ka A po 1,5—3,0 hod. aktivácii sa svojou odfarbovacou schopnosťou vyrovná kvalitnej 

bieli , hlinke vyrobenej z bentonitických surovín. Pre možnosť priameho využitia minerálu fire
clay .' ■■ potenciálnej suroviny na výrobu bieliacej hlinky bude však rozhodujúce poznanie jeho 
ďaíši' ' (chnologických vlastností dôležitých pri procese výroby (rozplavovanie, filtrácia produktu 
a p< 

I novu ié prof. dr. Ing. M. Gregorovi, DrSc, členovi korešpondentovi SAV, k jeho 70. narodeni

nám. 
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Utilisation Possibilities of the „Fireclay" Mineral as Raw Material for Bleaching Earths 
Production 

IVAN HORVÁTH  IVAN NOVÁK  ĽUDMILA NOVÁKOVÁ 

On the basis of finding that ..nrec.ay"mmera,s from clays o n y g  r % £ & * £ 
Lučenecká kotlina Basin are decomposed in acids a a rate compa 
tentative activation of theses materials in excess of HC was; ca i»~ °™<"* Jb erved Fire<lay« 

Decolourizing ability of the ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S ^ ^ ^ 
minerals have been found to behave similarly '1Klr reaching the maximum with further 
lorizing effect increases in the first phases of act.vaton, ^ ^ n m « T h e v a l u e o f m a x i m u m 
prolongation of activation time the decotou zmg^ect d creases (t g. ) ^ ^ ^ 
decolourizing effect is comparable with b each ng ear s B a n o m a lous (when compared 
clay mineral present in the case of „fireclay mineral, tms prope y 
with kaolinite group minerals). 
Traslated by J. Pevný 
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