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BEVEZETÉS

Az öntói, arban az öntőformák és »ragok felületéi tűzálló be

vonattal úgynevezett fekeccsel látják el. A fekecselés célja, 

hogy megakadályozza a folyékony fém behatolását a felület 

homokszemcséi közé, a folyékony fém és a salak kémiai re

akcióját a forma és a mag anyagáva*, a forma és mag felü

letét egyenletesen vonja be és ezáltal jáminrcfcégU öntvény fe

lületet biztosítson.

Lényeges követelmény, hogy a fekecs ne ülepedjen, káro

sodás nélkül tárolható legyen és az adott felviteli móddal 

(ecsetelés, mártás, szórás, árasztás) kezelve egyenlet® té

teget adjon a forma felületén.

Az öntészeti követelményeknek (tüzállósóg, gózfej lesztőké- 

,.-esség stb.) megfelelő' fekecseknek meghatározott folyási tu

lajdonsággal is rendelkezni kell. Szedirnentóciós és reológiai 

tulajdonságaik igy mind elméleti, mind -sédig gyakorlati szem

pontból igen fontosak.

A fekecsek szerkezettel ülepedő szemikoherens rendszerek. 

Alkotórészeik: diszjerziós közeg (viz, alkohol stb.), disz erz 

anyag (grafit, timföld, kvarcliszt, stb.), kötőanyag (gyanta, 

melasz stb.), iebegtetcfczer (bentonit, stb.).

A fekecsek ülepedés! és reológiai tulajdonságainak megismerése
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során vizsgáltam a gyakorlati szempontból legfontosabb gra

fitok (Lonza, angol, NSZK, szovjet), aluminiumoxid (három- 

féle minőségű), talkum és cirkonszilikát organikus (etdnol, pro

panol) és vizes közegü szuszpenziók Ülepedés! és Teológiai tu

lajdonságait. Tanulmányoztam az Ülepedés! és Teológiai paramé

terek változását a diszperz anyag koncentrációjának, az cchézi-• 

ónak és az adalékanyagok (Aerosil 200,300, organofil ben ton it 

és duzzasztott bentonit) koncentrációjának függvényében.

Kísérleteim sorón a híg és a gyakorlati követelményeknek is meg

felelő tömény szuszpenziókkal dolgoztam. Összefüggéseket keres

tem az übpedési és Teológiai sajátságok között. A megfelelten 

hig szuszpenziók tulajdonságéit ülepedés! vizsgálatokkal (ülepedé- 

si sebesség-, III. üledék térfogatmérés), a töményebb szuszpenziók 

szerkezetét Teológiai vizsgálatokkal tanulmányoztam ( foíyásgör- 

bék felvétele és azok kvalitatív és kvantitatív értékelése).
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legtömörebb halmaznak felel meg, tehát kicsi lesz az Üledék- 

térfogat.

Az Uledéktérfogat mérés tömör vagy duzzadó részecskéket tar

talmazó rendszerek esetén {ól mutatja a részecskék közötti ad- 

hézió viszonylagos nagyságát. így az Uledéktérfogat vizsgálatával 

előzetesen jól tájékozódhatunk a várható Teológiai viselkedés

szempontjából is

Szántó /5/ és munkatársai /Ь/ Teológiai vizsgálatai szerint (össa 

hangban az Uledéktérfogat mérésekkel) a folyásgörbék öt tipsisba 

sorolhatók különböző adhéziőju rendszerek esetében, a diszperz 

rész töménységétől függően (1. ábra).

Nagy adhéziá, kis töménység esetén illetve kis adhéziá, nagy 
térbetöltés esetén monoton változó (1 és 1+) közepes adhéziá 

és koncentráció esetén viszont ma- ximumom és minimumon át ha
lódó (2 és 2+ 3) egyensúlyi folyásgörbéket kaptak. Megállapí

tották, hogy a hármas ti pusu négyszakasza» folyásgörbe a leg

általánosabb (1 • ábra).

Adott rendszer esetén, azonos adhéziós viszonyok között a disz

perz rész koncentrációjának változtatásával, vagy azonos koncent

rációnál az adhéziá változtatásával az egyes fclyácgörbe típusok 

előállithaták.

Egy adott rendszer reoiágiai tulajdonságait a diszperz rész relativ
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1 . 6bra: A folyásgörbe tipusok változása a nedvesedés és a töménység függvényében
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fórbatöltésén, azaz a koncentráción, illetve a közeg adhé

ziós hatásán kivüí meghatározza még a részecskék anyagi mi

nősége, mérete és alakja.

A részecskék mérete és alakja szoros ke csolatban van a faj

lagos felület nagyságával, ez befolyásolhatja a részecskék kö- 

z öíti kölcsön hatások számán és erősségén keresztül úgy az üle- 

eéési, mint a reolágiai tulajdonságokat.

í .2. A szusz enzióx u;e ecesi tulajdonságai.

1.2.1. Az ü lefedési sebességet és az Uledéb&árfogatot meghatá

rozó vényezők

Az Ule-eoési sebességet és a kialakuló üledéktérfögatoí befolyá

soló legfontosabb tényezők a részecsKeméret, a részecskealbk, az 

adhézió, a közeg polaritása ás a diszperz rész koncentrációja.

E tényezőik együttes hatása szabja meg az üle edd részecske ill. 

az összefüggó' szerkezet, un. "kártyaváz" /7/ ülepedés! tulajdon

ságait.

Organikus kijzegban az üle.. edés rendkívül bonyolult folyamat a 

részecskék között fellépő aggregáció miatt.

Rehbindeí /8/ apoláros közegü grafit, BaSO^ és szilikagél szusz- 

penziók üleKedési tulajdonságait vizsgálta. Megállapította, hogy 

zsírsavakkal ezek a rendszerek stabilizálhatok.
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komponens koncentrációjának függvényében. Megfigyelték, 

hogy az ülepedés» sebesség minimuma mindig egy kifejezet

ten szerkezetképzó', kvázitixotrop viselkedéssel var* össze

függésben. Ezeket az ülepciésl tulajdonságokat párhuzamba 

hozták n szuszpenziók Teológiai tulajdonságaival is /14/.

Szántó, Horkay és Czakó-Nagy /ü/ apoláris-poláris ele- 

gyekben BaSQ^ és kvarcszuszper.ziőkxal végeztek kísérlete

ket. Szerintük az ülepedés! sebesség minimum-maximum gör

be szerint változik a cl ár is komponens koncentrációjával.

A szuszpenziók töménységének nővelésekor az ülepedést se

besség rohamosan csökken, ér. az ülepedés» görbék jellege 

megváltozik.

Horkay, Szántó és munkatársai /’6/ /17/ /18/ különbőzé' 

folyadékokban számos pigmenttel végzett vizsgálatokkal iga

zolták, hogy a szerkezettel re лее! ke zó' szuszpenzióknál az 

ülepedés! sebesség nem monoton csökkend, hanem általában 

minimum maximum görbe szerint változik a jól nedvesitó' 

komponens koncentrációjával. Rámutattak arra, hogy a fe

lük f aktiv anyagok és c kötőanyaguk koncenrráciaj ánuK 

függvényében is minlünum-maxunum görbe szerint változ»K 

ez üledék-térfogat. Megállapították, hogy az ülepedósi se

bességet döntően a térháló szerkezet kialakulása ill. fel

bomlása határozza meg, amely elsősorban a szuszpenziók
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töménységétől és a részecskék közötti adhéziós erőktől függ.

Wo. Qstvald és Haüer /19/ kkérlct! adataik szerint a >old- 

ris folyadékokban a roláris felületíj ;jor к üledék térfogata mo

noton csökken, ha a rendszerhez poláris komponenst elegyíte

nek. Szómos őrlemény és szerves folyadék esetin azt találták, 

hogy a diszperziós közeg dielektronos állandó;ónak növekedé

sével csökken az Üledéktérfogat.

Talmud /20/ vizsgálatai a la jón /negálta Itatta, hogy benzol

ban oldodó kis mennyiségű viz itatósára a CaCO,, szusz enzi 6 

koagu'ál és az üledéktérfogato nagymértékben megr ó'.

Bloomquist és Shutt /21/ vizsgálatai azt mutatták , hogy a 

részecskék felületén acfczorbeá’t rendkívül kis mennyiségű víz 

is »гетду mértékben növeli az üledéktérfogatot.

Vórkanyi és Szántó /22/ /23/ montmoriHonit szusz enzi&kná! 

azt tapasztalták, hogy bizonyos adszorbeált vízmennyiségek

től kezdve a víztartalom növekedésévé5 lineárisan и6' az ülsdék- 

térfogat.

A kialakuló üledéktérfogat nagysága, mint arra több kutató is 

rámutatott, függ a részecskemérettel is. Az elsó' idevágó rend

szeres vizsgálatok 3uzágh /24/ nevéhez fűződnek. Bloo’wquist 

és Shutt /21/ valamint Wolf és Kurtz /25/ is végeztek olyan 

к isér leteket, amelyekben az üledéktérfogat változást a részecs- 

ker.agyság függvényében vizsgálták. Megálló itották, hogy
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odott nnyagt miné'ségU rendszerek esetén az üledéktérfogat a 

disz:,erzitásfokkal párhuzamosan nó'.

Várkonyi, Patzkó és Szántó /7Л/ érvényesnek talá’ták a kvarc

porok üledék térfoga tónak d?sz-,erzftósfck fűtésére vízzel nem 

ölegyed5 szerves folyadékokban a követkéz»? egyenletet:

nbv” к • ?l2 ■í- «X

/V

ahol Ju a víz és a szerva folyadékok közötti határfelületi 

feszültség, r a részecskék «ugara,, k, ** és b állandók.
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i .2.2. Az ülepedés! görbék ti/usai

Smellié és V. La Mer /27/ kísér'stel különböző' mennyiségű 

makromolekulás ncb'ékonyopqa' és elektrolittal kooguóltatott 

azonos töménységű zagyokra vonatkoztak. Ezekre a rendszerek

re az ülepedési görbék három típusét különböztették meg, ezek 

jelölése I. II.III. (2. ábra). Smellíe és V. La Mer szerint az 

0lefedési görbe típusok jellemzése:

Az I. görbe meredek, viszony Sog hosszú, határozottan lineáris 

szakaszra! indul, ahol a részecskék gyors koagulálása követke- 

zík be. A lineáris szakasz a tömörödési szakasznak nevezett 

gSrberészbe hajlik át.

A II. típus igen kis meredekségü, rövidebb-hosszabb kezdeti 

lineáris szakasszal indul. Majd az l.-nél jóval rövidebb line

áris - ülepedés! - szükosz következik. Legvégül a lineáris 

tömörödési szakasz helyezkedik el.

A III. tipusu ülepedés! görbére jellemző', hogy majdnem line

áris lefutású. Ez a görbe tious a rendkívül lásson, de éles 

határfelülettel ülepedő' rendszereket jellemzi.

Szántó /5/ és munkatársai /15/ organikus közegü BaSO^ és 

organofü bentonit ülepddését vizsgálták az ülepedési sebesség 

és az ülepedési görbe típusok megállapítása céljából.
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Szántó /5/ óz Ülepedés! görbe típusoknak • a Smellie és V. 

La Mer által bevezetett je leöléseket nsegnagyva - uj értel

mezést adott/ amelyet az alábbiakban foglalok össze.

Az I. típusu görbe meredek lineáris sza,’«»sszal indul. Híg 

szusz pénz lókra jellemző'. A lineáris szakasznak megfelelő idő 

alatt az egyes aggre—gótumok la ;a szerkezetet képeznek és 

egymás ülepedését csak kismértékben akadályozzák. A ííneőris- 

vol akkor iiajlÍK el a görbe,amikor az ülepedő részecskék egy 

megbatározott idő utón u nagy térfogatsürííség miatt egymás 

mozgását akadályozzák. Ezután már csak az üledék tömörödése 

megy végbe.

A U. tipusu görbére jellemző/ hogy inflexiós ponttal rendelke

zik. ilyen tbusu ülepedés? görbét jön létre, amikor az Ülepedés 

révén tömötebb szerkezet .Ólokul ki. Ugyanő, on rendszer esetén 

nagyobb diszperz rész koncentrációnál jeleniK meg az inflexiós 

.onttal rendelkező li. tipusu görbe.

Az I. görbe ti ustól abban különbözik, hogy az ülepedés kez

detén végbemenő aggregóciós i’letve szerkezet átalakulási fo

lyamatok lassúak, amelyek a görbe kezdeti un. "la ungási 

szakaszár." jut kifejezésre.

Az éles határfelülettel öle edő ren ls;..er?k Jlt .édesékor jelent

kezik u Ш. H.usu görbe. Erre jellemző, hegy kis meredekségei
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gést, amely az Ülepedési sebességnek a szuszpenzió töménységé

től való függését írja le.

Az ülepedés! görbék kvantitatív értékelésével híg szuszpenziók 

esetén a kialakult aggregátumok mérete és tömörsége jel lomézhe-

tővé vólt.

1.2.3. Az ülepedés! sebességet leíró egyenletek

Az ülepedési sebesség az ülepedési görbe lineáris szakaszából, 

a line ár n meredekség bó'l számítható.

Az ülepedési sebesség koncentrációtól való függésére a Richard

son és Zakl /29/ állal bevezetett hidrodinamikai összefüggést le

het alkalmazni, amely gömbalak« részecskékre vonatkozik:

4,65 /VQo = Vj ‘ 6

Ebben az egyenletben a térfogati sebesség az ülepedő szuszpen

zió felületegységére vonatkoztatva, Vs az egyedi gömbök Stokes fé

le ülepedés! sebessége, £, a parazitás, a szabad térfogat hányada.

Vi*esi kaolin szuszpenziók ülepedési sebességére vonatkozik a Misimé Is 

és Bolgár /28/ által levezetett Összefüggés, amely figyelembe veszi az 

üledék szerkezetét, a laza aggregáfcumkialakulását.
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1.3. A szusz^nzlók rwlógiai ja 1 ieiv.zése

1.3.1. Folyásgörbe tipusok

Tömény szuszpenzió« reológici jellemzésének tanulmányozó-

sóra rotációs viszkozimétereket alkalmazna* /31/, /32/, /33/. 

Rotációs visicoziméterral elvégezhető a szerkezet lenyitásának 

és a lenyirt szerkezet sajátságainak tanulmányozása. Lehetővé 

válik, a rendszer nyirási feszültségének különböző sebesség

gradienseken /D/, illetve adott sebesség-gradiens mellett a 

nyirófeszüitség időbeni változásának vizsgálata.

A nyirófeszültség-sebességgraa'iens értéktárokból kialakított 

diagramot foSyásgirbének vagy reogromnak nevezik.

Attól függően, hogy az adott rendezet tulajdonságai hogyan 

változnak a nyírási ícíő függvényében, két ncgy csoportot le

het megkülönböztetni.

1.3.1.1. Az időtől független rendszerek

Ide tartoznak azok a rendszerek, amelyeknek tulajdonságai 

függetlenek a nyirás időtartalmától. Ezek a Blngham-féle 

plasztikus és a dilatáns rendszerek.
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Rehbinder és munkatársai /41/ nem rotáciás viszkozimétert 

alkalmaztak a Teológiai tulajdonságok tanulmányozására, 

hanem az un. Vej ler-Rehbinder készüléket. Deformáció-idó' 

görbéket vettek fel. Különböző' nyirófeszüitségné! igen kis 

deformációkat is mérni tudtak. Bevezettek egy T^-val je

lölt un. hatámyirófeszültség Teológiai paramétert, amely a 

részecske térháló szilárdságára jellemző'.

1.3.1.2. Az időtől függő rendszerek

A rendszer tulajdonságai függenek a nyírás időtartalmától, 

ide tartoznak a tixotrop és a reopex anyagok.

A tixotrop rendszereknél a nyíráskor letört struktúra vissza

épülése nem pillanatszerü, hanem mérhető sebességgel megy 

végbe. A tixotrop rendszerek jellemzése Green és Weitmann 

/34/, /43/ nevéhez fűződik. Javasolták a "hiszterézishurok" 

vizsgálatát, amely akkor jelentkezik amikor növekvő nyirá- 

sébesség-gradienseken felvett folyásgörbe nem esik egybe a 

csökkenő nyirássebessőgeken felvett folyásgörbével, azaz a 

"l«száH5" ág a "felszáll í" ág alatt van.

Green és Weltmann tárgyalták a görbék lefutását, a hurok 

terület leírásának kérdését. Három koefficienssel jellemzik 

a szerkezet leépítésének idő és nyirássebesség függését, 

valamint a folyáshatár és a plasztikus viszkozitás változá

sának viszonyát.
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A tlxotrop dermedés! idő széles intervallumban változtatható 

a szuszpenziók töménységének függvényében /44/. Ezt a jelleg

zetességet több kutató egy lassú koagulátási folyamathoz köti.

Balázs, Sümegi és Szántó /45/ tiszta organikus közegü bárium- 

Szulfát szuszpenziók reológiai tulajdonságait vizsgálva megálla

pították, hogy a tixotropia függvénye a nedvesedésnek. A részecs

két jó! nedvesítő folyadékban tixotropia lép fél. Közepesen ned

vesítő folyadékban a hiszterézis hurok jelleget vált, közepes nyírás- 

sebesség gradiens értékénél a fel és a é leszálló óg metszi egymást. 

Rosszul nedvesedé' folyadékban találkozunk az antitixotropb jelensé

gével.

Az antitixotroo rendszer folyásgörbéjére jellemző, hogy csökkenő 

nyirássebességeken felvéve a hurok leszálló ágát, az a felszálló 

ág felett jön vissza, tehát a rendszer viszkozitása nagyobb lesz a 

maximális forduJátszómnál bekövetkező nagymérvű nyirás hatására 

(ugyanakkor a nyíróerő növelésével a viszkozitás csökken, tehát 

nem dilaton-ciáfól van szó).

A tixotropia és az önti tixotropia közötti külön foség az, hogy a 

tlxotrop rendszer mindig jól nedvesedé' reridszer és széles tixo- 

trp. hurok jellemzi. A nur ok nagysága a diszperz rész koncentráci

ójának függvénye. Antitixotrop rendszerek mindig rosszabb nedve

sedést és merev rendszert jelentenek. Hígításkor a tlxotrop rend

szernél a dermedést Idő hosszabbodik, mig az antitixotro rend

szereknél hirtelen csap át ülepedésbe.
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1.3.2.1. A szuszpenziók viszkóz»fásának koncentráció függése

A szuszpenziók vizskozi fásának a koncentráció függésére vonatkozó 

elsó' összefüggést Einstein /47/ vezette le hidrodinamikai alapon. Ez 

az Összefüggés hig, golyó alakú részecskéket tartalmazó szuszpenzi 

ókra vonatkozik.

2 - 2 о />+2,5 0/ /V

Később az összefüggést a térfogatkoncentrációban bevezetett hatvány

sorral módosították. Az igy kapott egyenlet általános alakja:

2 ~ 2 J 1+2,50 + + . . ./ /6/

ahol a és b állandók.

Gold /48/ Guth és Simha /49/ a /6/ egyenlet módosításával a kö

vetkező' egyenlethez jutottak, amikor a és b értékét elméleti ala

pon számitották ki:

2 = 20 /1+2^14.1// /V

Ha a szilárd anyag térfogattörtje kisebb mint 0,5 akkor a viszkozi

tásra jellemzó' lehet a Kunitz-egyenlet /50/:
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1 + 0,5 jÖsz2I'm
г!

(1-0,4 PJ /V

Hatschek /51/ 50%-nál töményebb szuszpenziők viszkozitásának 

koncentráció függésére vonatkoztatja a következő összefüggést:

1
l=l0 /' -/

V3 /9/1 + fi 7 :

A /9/ egyenletet alkalmazni lehet a folyásgörbék egyenes szaka

szán. Az összefüggést Sibree /5^/ . módosította:

1
l-lj- -/

1 - (ь /',/3
/10/

ahol a h térfogati tényező

Smoluchowski /53/ vizsgálta először az elektroviszkozus hatást. 

Kísérletei szerint az elektromos töltésű, l iofób részecskékből 

állá rendszer nagyobb viszkozitású, mint a töltés nélküli részecs

kék hasonló rendszerei. Ezt figyelembe véve módosította az 

Einstein-féle összefüggést.
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г-ь 1 ŐS 2
/»/- 2,5 ß / 1+ TTl0 O2

ahol: a - a részecskék sugara

ос- a szuszpenziók fajlagos vezetőképessége 

£ - a diszperziós közeg diel ektromos állandója 

jo - a töltött részecskék elektrokinetikai potenciálja 

az un. ^ - potenciál

Tapasztalati tény, hogy a részecske-méret csökkenésével a 

viszkozitás nő, ezért több kutató a részecskeméret-eloszlást 

is figyelembe veszi a szuszpenzió koncentráció viszkozitás 

függésének a leírásakor. /54/ \

Sherman /55/ szerint a részecskeméret csökkenésével nő a 

határfelület és ezáltal erőteljesebb lesz a kölxsönhatás a 

részecskék között, ennek következménye a viszkozitás nö

vekedés .

Rcscoe /56/ vizsgálatai alapján az Einstein-féle összefüg

gés két módosított formáját nyerte. Az első széles részecske- 

méret eloszlású rendszerekre alkalmazható:

-2,5/ = 10 0 - $ /\г/
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A másodikat a keskeny megoszlási yörbéjü rendszerek esetére 

ajánlja:

-2,5l =/,0 - '.ззд /iy

l .3.2.2. Más reológiai ; oromé terek koncentráció függése

A teológiai arc* méterek bírására vonatkozóan több összefüggés

Ismeretes az irodalomban.

Ezek a teológiai paraméterek: Bingham-féle folyás hatóé,
(bővebben 1.3.1.1. pontban) 'T (j hatámyirófeszüitség (Id. 1.3.1.1.- 

bér) és l i Btngham-féte plasztikus viszkozitás , - az egyensúlyi 

fofyásgörbe végső' lineáris szakaszának meredekségéből szőmithatő - 

és о T ,, un. maradó folyáshatár, amely j 

szerkezetre.

a nyírás utáni

Bingham és Green /57/ empirikus összefüggést atHok meg a

fofy ásható»- koncéntr ác i á-függésére vonatkozóan.

Weltmann ős Green /32/ a szusz.-enziók plasztikus viszkozitásá

nak koncentráció függéseié empirikus

-/20 + A/*Bc2Pf /14/
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ahol A és В anyagi állandók, 2 о a ^0ге9 viszkozitása, ^ 

a szuszpenzió töménysége térfogatszáfca Iákban kifejezve.

Gutkin és Volarovich/59/ elméleti összefüggést vezettek le, 

amely szerint a folyáshatárt a részecskék dipólusmomentuma 

okozza.

29 P
• c2T. = /15/ /

В 3 6
4 Г r

amelyben P a részecskék dipólusmomentuma, r a gomba lakú 

részecskék sugara, C a szuszpenzió töménysége térfogatszá

zalékban kifejezve.

A folyás határ koncentráció függésére Weltmann és Green 

/58/ egy exponenciális empirikus összefüggést adtak meg.

Ne
= M • c /16/ь

ahol M és N anyagi állandók, c a szuszpenzió töménysége 

térfoga tszáza lékbe n к ife jj ez ve.

Rehbinder és munkatársa? /60/ tömény szuszpenziókra vonat

kozóan adtak meg összefüggéseket, majd levezetésüket Jahnyin
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és Taubmein /61/ munkái általánosítják. Ebben az összefüg

gésben a kötéspor.tok szilárdságát a figyelembe veszik.

Fk

-r.S f A.-vy />7/

-a kötés.r:ontok szilárdsága 

átmérő

f ~ a diszperz rész sűrűsége

v. ' oí »>****** “odo,t teieeben 

Vm = a maximális töménységű Üledék térfogata

ahol:

d = a

% - a leglczább, még koherensnek tekinthető 

rendszer szilárdsága, 

rint nem mérhető.

ly a szerzők sze-

£z uz összefüggd már figyelembe veszi az ülepedés! vizsgálatok

nál kapott Uledéktérfogatot is.

A binghcuK -féte foly ásba tér, plasztikus viszkozitás koncentráció 

függésére vonatkozó több empirikus összefüggés ismeretes, 

lyeket főleg a festékipar területén alkalmaznak /62/, /37/.

A teológiai oarairéterek koncentráció függését leíró egyenletek 

általában nagyfokú egyszerűsítéseket tartalmaznak. Az empiri

kus összefüggések pedig csak egyes esetekben alkalmazhatók.
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*X ~ a töménységű szuszpenzió folyás határa

relatív viszkozitásalo " ’
Tp =A Bingham-féle folyásixjtár

2 I " a Bingham-féle plasztikus viszkozitás *\

A T Ss 2 j konc г ntráci ófüggésének leírására szolgáló egyen

letek birtokában a két egyenlet hányadosával leírható a Vo’aro™ 

vics-féle lasztid tás /Р/ /06/ koncentráció függése is:

В

т.
/20/P -

7pt

pyi+s/t* /21/P *

r, , Лрр/п-т/ pedig a plaszticitás koncentrációohol ? - о
függésének a w meredeksége.lo

A /18/ egyenlet nemcsak a ^^ Bingham-féle folyáshatárra ér

vényes összefüggés/ hanem a hatámyirófeszültség valamint a 

maradó folyáshatár koncentróció függésére w. Voltaképpen a 

két folyáshatárt és c hatámyirófeszültség értékeket azonos anyagi 

tényezők határozzák meg. Szárnértékben csak az okoz elté

rést, hogy ép szerkezettel rendel kéz 6' Illetve különböző mérték

ben lenyirt rendszerekhez rendelhetők.
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1.4. Szuszpenzió szerkezet módosítása adalékanyaggal

Az egynemű organikus közeg nem mindig biztosítja a megfe

lelj ű!e>edési és Teológiai tulajdonságokat. A nedvesítés! vi

szonyok javítására és a szerke-/zef képzés fokozása miatt fe

lületaktív anyagokat kevemec a szuszpenzióhoz.

Apoláris organikus közegben az adott koncentrációjú hidrofil 

felületű porok szerkezetképzési hajlama monoton csökken, vagy 

minimum görbe szerint változik a felületaktív anyag koncentrá

ciójával. Ilyenkor csökken az adhéziö, a poláris molekulák irá

nyítottan adszorbeálódnak és biztosítják a kontinuue átmenet-et 

a részecske és a közeg közölt /41/.

Több szorzó' szerint a Teológiai jellemzé'k ugrásszerűen meg

változnak, ha a felületaktív anyag egy része kémiai kötó'eró'k- 

kel kötődik a diszperz rész felületéhez /65/, /66/, /67/.

Rehbinder és munkatárjü /6Р/ szerint orgaraszuszpenziáknál a 

nedves it ószer mennyiségével a strukturnszilárdság monoton csök

ken, vagy minimum görbe szerint változik. A legnagyobb mér

tékű hatást közepes szuszperizió koncentrációnál figyelték meg.

Szántó és munkatársai szerint /69/ figyelembe kell venni a 

szuszpenzió koncentrációját is, mert a felületaktív anyag
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igen nog/ mértékben eltolhatja a vizsgálható szuszpenzió 

koncentráció határokat. A Teológiai jellemzők koncentráció 

függésériek kvantitatív leírására szolgáló összefüggések alap
ján meghatározott paraméterek - j6^t Tg, £ | 

és ш - egyértelműén tájékoztatnak a neavesílőszer hatásá- 

val kapcsolatban is. /63/

- ill. n és

A festékiparbcn pigmentek, töltőanyagok ülepedésének meg

akadályozó», az ülepedés» sebesség csökkentése, illetve a 

fosa, könnyen fel keverne tó' Uiedékszerkezet megvalósítható 

pl. jó! duzzadó , dezaggregáloöó és megfelelő szerkezetet 

képző duzzasztott, organofil bentonitok csekély .mennyisé

gű adagolásával.
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2. К iséri őrt módszerek és anyagok

2.1. Az üle i»és> vizsgalatok

!oo ml csiszolt duóos tizedes beosztású Ule Ítáhe.igerekbrin vé

geztem az üle Jtési vizsgáló tokot. Az ülepedd sxuszeenzlá és a 

felette kialakuló tiszta folyadék közötti határfelület koherens szusz- 

penziók esetén jól észté liteto volt. A vizuális észlelésnél nehézséget

az esetekben ta »aszta ff am, amikor fokozatai átmenet

volt az Ülepedd határfelület és a folyadék között, vagy о határfelület

jellege vagy a gyors üle edés miatt n*ro volt egészen

éles.

Legnagyoob roblémát, a vizsgálatok re, rodukáliKitásága szemon tjé

ből, о szuszpenzió e'készítési módja jelentette illetve az un. "elm

élete”. A szusz enziókat ezért mindig

A szusz -enziákat:, mind az ült* eáési, mind a Teológiai mérésekhez 

1KA-WERK (NSZK) ULTRA-TURRAX T(45)N ti usu lit. MTA KUTESZ 

LE-3o9 ti usu keverdvel állítottam éld.

enz!ó-sorozatot úgy készítettemA z üle edési vizsgálatokhoz a 

el, hogy keverés közben kis adagokban martom be c szilárd kompo

nenst a megfeleld közegbe. Az anyag beadagolása után mindig állandó 

időtartamig kevertem © szuszenziáí, rncjd a keverd kika csolása után

azonnal az Ulepitdhengerbe öntöttem. Az ülepedés! sebességgörbétthez

ércenként olvastam le az ülepedd határfelület magasságát, adding az
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ideig amig о határfelület magassága nem változott. Az üle

dék tér foga tmé rés ekn é1 pedig 24 ifi. 48 ára elteltével olvas

tam le az üledék magasságot.

A mérések hőmérséklete 24 -+■ 1 °C volt.

2.2. A teológiai vizsgálatok

A reolócjiai vizsgálatokat R he о test 2 (NDK) rotációs viszkozi

méteren végeztem el.

A rotációs viszkoziméterrel lehetőség van a szerkezet nyírá

sának a tanulmányozására, valamint о nyitással többé-kevésbé 

megbontott szerkezet tulajdonságainak a megismeréséra. lehe

tőség van a folyásgörbék IIt. tíixotiOp hurok lefutásának a ta

nulmányozás ára r a folyásgörbékbó'l meghatározható reológiai 

paramétereknek az elemzésére.

A rotációs viszkoziméter előnyei:

- cserélhető mérőfejek. (A ««éréseket N, SI, S2, S3, mérő

fejek felhasználásával végeztem el.)

- a nyitássebesség tág határok között változtatható.

értékben mértem. Kis nyirársebesség-

nél is tanulmányoztam a szerkezettel rendelkező szusz ?n~ 

zióknál a szerkezet lebomlását illetve felé ütését, a tixo- 

tropiát és az antitixotrooiát,

-1
0,32 - 1312 D s
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ahol, Vg = m tömegű és£ sűrűségű anyag m/g =V* tér

fogata, Vy pedig az Uledéktérfogat /41/.

A reológiai méréseknek a reprodukálhatósága az ülepedési 

vizsgálatokhoz képest, még nehezebb problémát okozott. A 

problémát a szuszpenzió készítési módja ill. az un. "elő

élete" okozta. A szuszpenziókat az Ülepedés! vizsgálatnál 

leírtak szerint készítettem el. A készítés után ügyeltem ar

ra, hogy mindig azonos idó' teljen el a készítés és a mé

rés között.

A meghatározott időtartamig állni hagyott a szusz enziót, 

majd felkevertem és betöltöttem a rotációs viszkoziméter mé

rőedényébe és nagy fordubton /Па/ egyensúlyig nyírtam a 

rendszert. Az egyensúly elérése után, azután, hogy a mu

tatás műszer helyzete nem változott, a műszert kikapcsoltam 

és a rendszert nyugalomba hagytam. A különböző szuszpen

ziókat mindig azonos ideig pihentettem, majd növekvő és 

csökkenő nyirássebességgradiens értékeken felvettem a folyás

görbe felszálló ill. leszálló ó;<fát. Ily módon igyekeztem a 

szusz^enziók un. "előéletét" azonosnak biztosítani.

A Teológiai mérések reprodukál hatáságónak megítélésére a 

következő kisérletsorozafpt végeztem el. Elkészítettem a 

szusz enziót, betöltöttem a viszkoziméter edénybe és egyen

súlyig nyírtam, majd pihentettem a rendszert. Emelkedő majd
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csökken# nyirássebességeken felvetettem a folyásgörbe fel

szálló majd leszálló ágát. X-Y irószerkezetet kapcsoltam 

a viszkoziméterhez, amely kirajzolta a görbéket. A mé

rés elvégzése után ugyanabból a szuszpenzióból ismét be

töltöttem a mintát és felvettem a folyásgörbét. Ezután uj 

szuszpenziót készítettem és az uj mintán is elvégeztem a 

mérést. így három görbét kaptam. Ha a három görbe kö

zel azonos volt, vagy egybeesett, akkor fogadtam el a 

szuszpenzió készítést pontosnak.

A görbék általában közepes nyirássebe«séggradiensnéi 
/3,00-5,4-16,20 s V mutattak eltérést. Ezeknél az ér

tékeknél általában 5-10% szórást figyeltem meg.

A reológiai mérések hómérséklete: 20+1 °C volt.

2.3. A kísérleti anyagok

Vizsgálataimhoz szovjet eredetű GL-l-t (GOSZT 5279-74) 

(továbbiakban szovjet grafit,) az NSZK-ból származó P 23- 

67-t (továbbiakban NSZK grafit), a KS-44 minőségű Lonza 

grafitot, és az angol eredetű a"Woodstock special“ min&é- 

gU grafitot alkalmaztam.

A vizsgált aluminiumoxid mintákat az Almásfüzitői Timföld- 

gyár gyártotta. A két minta közül az egyik a magasabb

A1203 tartalmú A^Q^O-H-t, a másik a kisebb ALO^ tar

talmú
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А1^0з“20-» és ennek egy kisebb átalgos szemcse átmérőjű 

változatát az Al^O^-iS-t vizsgáltam.

Diszperz anyagként fel használtam a szovjet talkumot és az 

angol eredetű "Zirkosil five" minőségű cirkonszilikátot.

3
0,788 g/cm sűrűségű propanol, a 94Diszperziós közeg a 

tf% alkoholtartalmú etanol volt.

A felhasznált adalékanyagok voltak: Az Északmagyarorszá- 

giVegyimüvek (Sajóbábony) által gyártott Ivegél por márka 

nevű bentonit por, vő lamint az ivegél paszta márka nevű 

organofil bentonit illetve ennek egy speciálisan duzzasztott 

változata, amelyet a továbbiakban duzzasztott bentonitnak 

fogok nevezni.

A kísérleti anyagok szemcseméret-e(oszlását minden anyag

nál megvizsgáltam. Szitálással elválasztottam a 40/x m-nél 

nagyobb szemcséket, amelyeket azután szitasoron választot

tam szét. A 40/t m-nél kisebb franké iát Shi madzu (Japán) 

ülepítő mérleggel, az 5 jx m-nél kisebb részt pipettás cent

rifugával (Fritsch) határoztam meg.

A szemcseméret-e lösz lásr táblázatokban foglaltam össze.

Az 1 r táblázatban a grafitok, a 2.-ben Al^O^-le és a cir- 

konszilikát, a 3-ban a talkum és uz AI„0. -20, a 4.-ben az

AI2O3-2O-H szemcseméret-elcszlását mutattom be.
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2.3. táblázó» A »alkum és az AljO^O ezemcseméret-eloszlás

AI203-20Talkumd, ju.tr>

% %

0,125 > i,20 1,97

125-63 18,80 24,20

31,8063-40 25,46

10,0040-30 8,84

10,009,3230-20

20-10 22,72 8,69

14,5012,5^10

2.4. táblázat: Az А^О^-^О-Н szemesemére»-eloszlás

%d, /lm

2,0020 >

5,3320-10

69,3310-5

23,33>5
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3. A kísérleti eredmények leírása

A grafitok Ülepedés! tulajdonságai

Vizsgáltam az ü!e edési görbék típusainak változását a szusz- 

penzió töménységének függvényében. A nagyszámú üle: edési 

görbébó'l csak néhány jellegzetes sorozatot, mutatok be.

A Lonza grafit ülepedés! görbéit vizes és alkoholos közegben 

tanulmányoztam a grafit koncentráció függvényében. Kisebb 

grafit koncentrációknál I. tLusuak az Ule ddési görbék, a 

vizsgált közegekben. II. tipusu lett a görbe vízben 11,81% 

(1. ábra), etanolban .'8,19% és .ropanolbar. 4,27% grafit 

koncentrációnál. III. tipusu görbét kaptam vízben 15,15% 

etanolban és propanolban 11,81%-nál (2. ábra).

Az üledéktérfogat vízben nagyobb értéket mutat, mint alko

holos közegben (3. ábra). A j&^ alsó határkoncentrációkat 

meghatároztam és ez volt a kiindulási grafit koncentráció a 

reológiai méréseknél (l.,2.,3. táblázatok).

A Lonza grafit vízben éles határfelülettel ülepedett és tömör 

üledéket képezett. Alkoholos közegben szintén éles határfelü

leti el ülepedett, de szivacsos szerkezetű üledéket adott.

Az angol grafit koncentráció növelésének függvényében az 

ülepedés! görbe típusa a közeg mín&égétó'l függetlenül meg-
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V 1 • ábr°! Ülepedés! görbék propanolban a Lonza grafit töménységének 
függvényében

3
cm

Grafit koncentrációk:
15,15% 
11,81 % 
8,19% 
4, 27% 
2,1 3%

V, о ■ *='•-•*- •'= г- tz:z:z;z\z:z a— * — m— «

a5
;

t/fcrc<S0 ЮО t2060ÁO20

2. ábra: Ulepedési görbék vizben a Lonza grafit töménységének függvényében.

Grafit koncentrációk: 1: 15,15%

2: 11,81%
3: 8,19%

4: 4,27%

5: 2,1 3%
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3. ábra: A Lonza grafit szuszpenziók üledékférfogatai 1 - vízben, 2 
a grafit koncentráció függvényében.

- etanolban, 3 - propanolban
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4. ábra: ülepedés! görbék propanolban az angol grafit töménységének függvényében

Grafit koncenféciók: 1: 1 8,81 % 
2: 1 6,1 8% 
3: 1 3, 37%

4: 1 0, 38%

5: 7,1 6%

ót 3,71%
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5, 6bra: Az angol grafit szuszpenziók Uledéktérfogatai 1 - vizben, 2 - etanolban, 3 - propanolban a grafit 
koncentráció függvényében

V'
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100-

50-
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15 20Ю5

6. ábra: ülepedési görbék propanolban az NSZK grafit koncentrációjának ftlgg-

1: 25,45%.

2: 22,64%
2 3: 19,61%

4: 1 6, 32%

5: 1 2, 76%

8, 88% 
4, 65%

vényében. Grafit koncentrációk:
1

\
Л\ N

\ \\ s
"4

\ 4 - ■4

l\ - 3 6\
\ 4 7

0,5 \
5

\ V,

\ 6

7

/oo 120<fobo t/jperc6020



•>)D44D4nui 4Sfpacid|n 2044jp >j9jzu9rizsnzs fjßaz

-ЯУ\ sOjOUDcbjd nßfsXu9iui>4 S!^ *449zd9>i 4a>f9p©jn Jfiuifi4 щ

'44apade|0 19449jfij0449404 sej© uoqjouais s? uaqzjA 414046 

>IZSN 20 #uuD4jD4ZSDcio4 42D 4U9>jSf|9Xßjj3öLU sjjpnzj/v

•>50!40|ПШ >j04D2p|

-Я94 *6'*8'*Z D 4D5j9japj4ueouc»| 49404 9S|o °íí V 'usqzjA 

4UJU4 #j)3n>19449 qqasjij sp >jD9ouozo uoq|OUDc!ojd 59 uoqjou 

-aia 1349449 4о6о449449Рв|П *8) '4J°4 ^^>19449

-49404 s? uaq9Xu9Aßßn4 9pp44uaouo>( 414046 d pu иоюш 

-oznq4pd 4D6o4494>|9p?|n zo usqß9ZQ>| 4J96szja шо4оцршуу

•|9U5pizuadzsazs {5695X119^04 %£f'gz uoq|oqo>||D 

'%P9’ZZ uaqzp iuo4do>j 494406 nsndp •;;; *aq 44эга>|4эл 

-q>j 190910944000110; 414046 %2£'9{ (D4qp *9) uDqjouodojcl 

*%91'гу uoqjouf>43 59 (04qp 4) uaqziA sn4|pAnsndj4 sq4fi6 

*U-*| zo jSA9SfjaAsu >}DU9}9ioo44uaouo>; 4!JßJß >ÍZSN 2V

•ujQ|Zfi>| uo>p4DZD|q94 *£#*9#*P 20 

4js>}9449 91 od44U30uo>|494dlj 9S|o °(f V *(o4qp *g) usqBaz 

-9>j sojoip>j|D 4UIUJ #qqoX6Du usqziA 3^9445 *pu udsoiudz 

-ПЦ490' jQAfSpjŐAQU 9pD44U30U0>? 4J4D4S 4о6о44§4>]9рЭ|0 1\f

•(D4q9 »

49qjq6 nsndj4 -jjj шо4^о^ jDuoiODituaouoi 414046 %8l'9| 

UDqjoqoíjiD #|9u-%££'£l uaqztA |зл959;злой 695X11911194 V 

•443j nsndi4 *|j--1 |9U9p9J4U30U0M 4!Joj6 %9;'/ '44020419л

- 9t -



- 47 -

A különböző töménységű szovjet grafit szuszpenziók üíedési 

görbéi azt mutatják, bogy vízben (9. ábra) 8,78% alkoholban 

(10. ábra) 12,64% grafit koncentrációnál következett be az 

I.”11. típus váltás. III. üíepedési görbét kaptam vizben 12,64% - 

nál, alkoholos közegben pedig 19,41%-nál.

Az üledéktérfogat mérése* szerint az üledéktérf gat párhuzamo

son nó' a grafit koncentráció függvényében, és inuCdrértékhez 

tart. (II. áb.ra_). Az üledék térfogat vizben nagyobb, mint 

etanolban és propánéiban. A $ alsó határ koncentrációk a 

Ю.,11., 12. táblázatokban láthatók.

A szovjet grafit vízben és etanolban éles Ssatárfelüleitel üle^e- 

dett és tömör üledéket kép*ett, propánéiban szivacsos üledéket 

adott.

Az adalékanyagok hatása a grafit szuszpenziók üíepedési tulaj

donságaira

Vizsgáltam az Aerosil 2ÖÖ.,3ÖU, a bentonit por és a duzzasz

tott bentonit adalékanyagok hatását a 4,59% és c 22,4% kon

centrációjú etenol közegü grafit szuszpenziók üle. dési tulajdon

ságaira. Az adalékanyagok közül entno'ae közegben a duzzasztott 

bentonit duzzad, a többi anyag nem.

4,59% grafit koncentrációnál az üledéktérfogat változást az adalék

anyagok koncentráció növelésének függvényében a 12. ábra mutatja.
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7. óbra: Ulepedési görbék vízben az NSZK grafit koncentrációjának függvényében
cm

Grafit koncenföciók: 1 25,45% 
22, 64% 
19,61% 
1 6, 36% 
1 2, 76% 
8,88% 
4,65%

1,0 -
2

v;: ^ ' 3
\ 2 4
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1/ 8. ábra: Az NSZK grafit szuszpenziók Uledéktérfogatai 1 - vizben, 
a grafit koncentróció függvénéyben

2 - etanolban, 3 - propanolban
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9, óbra: ülepedés] görbék vízben a szovjet grafit koncenföciójának függvényében

Grafit koncenfóciók: 1: 12,02%

9, 73% 
8, 78% 
4,59% 
3, 34% 
2, 34%

V3
С-ГЦ

1,0

0,5-

0 0 — •—• •—•— # e
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lO. óbra: ülepedés! görbék p^opandban a szovjet grafit koncenfációjénak függvényében

Grafit koncenfációk: l: 19,41%

2: l 6,14% 
3: l 2, 64% 
4: 8,78%

/ 5; 4,59%

6: 2,34%

У icm
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11 . ábra: A szovjet grafit szuszpenziók üledéktérfogatai 1 - vízben, 2 - etanolban, 3 - pfopanolban 
a grafit koncentráció függvényében1/

3
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V 1?. 6bra: Etanol közegü 4,59% töménységű szovjet grafit szuszpenzió Uledéktérfogatai 
az adalékanyagok (1 - duzzasztott bentonit, ? - bentonit por, 3 - Aerosil

C-rr.f
/00

300, 4

so

ю-
2 31 4 J- Vo



и^бэгй'ч SSZJA ©559449 8Д, V *ezss» »öDijOfSoj uoq>t04Dzpjqp4 

*C#*2#’l гп 9;opi4Uöo?jo5f >ja4©49iJUDjDd jDiBpjoaj у "pu

uDXMiiozntj ;pd }олр; apj4ii©Duo>| d а4э|пдэ4 >рдпц- у *(ojqp *£j) 

*>jojnt.j doi|oxj4 D 5j|U©jofPaa! jsas^jsaou рррдлиааио^ 414016 d 

uaiej6azp>| sojouodojj *(ojqp *^5) ->игод(рл uoq/upjj ^ 

jOA9jDp.qu9Duo>j о ©lazXjoq >|aqjpPscX|oj о jptqipjß ozuo-j у

l

чг aqpXupAßß^j 5|aupsf| 

-алой о;эрд|иээио>{ 4jjoiß d 4ра?то4|рл хэдв4ршол>3 iDjBojoaj

USZ0 !UD4jpß5Z!A $9 ('f 'i) |Sn4lZOMZS:A •?n?U4ZSD|d D 59 Д^)

JjpioqspXjOj ©jfj-iuoqßujg о шо|2олр{т]6ош jpqpqjpPspX|04 у

•usqpXupAßßnj
jpupsajeAOU oppxiuaauox 4UDj6 о [©д ш©44©а 4j©qjpBspXjoj 

^izusdzsnzs 4|JDjB nß©zp>| SOJOUDCkuH Щ SO|OUCk|© 's©z^

D4D|pßSZiA >|DUJoSpSUOpID|П4 JDlGpjOOJ 5j9jZU©dZSnZS 4j4»jß у

*0©m ^iZ04jpA nupspfoq 4jiK>4U©q 4404Tsozznp d >}DS3 

si D4DBojjppjpp©|n piztof'zsnzs 414046 qß©sXupatq4 uaXjj zd 

Xßoi; *um|fO|rdD] |p6ayy 'upjqp *£4 r> >jp4Dt;4p| uaqfXupAßßry 

>|DUP !pt3pJ4USDUO» ж>6оХип>{Э| DpD BO >p4D&>JJf4>|fp©jn ZD jpu 

~9iDDJ4uaouo>j 414046 %p*ZZ *l!lK>4'J ©q 4404zsozznp о 4040604 

«j©4^pp©jn гг ijsApu uoqqojßaq *ou unsijoautj шэи 40604494 

->jfps|n zd (SApseja/pu >jDup|pjopj4uoauo^ >р6оХио>|Э|Г}рп zy

- 15 -



- 52 -

13. óbra: Etanol közegU ?2,4% töménységű szovjet grafit szuszpenzió Uledéktérfogatai 
az adalékanyagok (1 - duzzasztott bentonit, 2 - bentonit por, 3 - Aerosil 
200, 4 - Aerosil 300) koncenfáció'^nak függvényében.
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óbra: Különböző töménységű Lonza grafit penziók folyás-görbéiszusz

etanolban
Grafit koncentrációk: 1: 21,13%

2: 19,71%

3: 1 8, 24%

4: 1 6, 72%

5: 15,15%
I

6: 11,81%

£
I

Ю

D, sec'11000





- 55 -

nő legmeredekebben u grafit koncentráclóvol, Az ^ j 

téke legnagyobb nroponolbcn.

ér-

Az angol grafit folyásgörbéínek a helyzete a grafit koncent
rációval 1

paramétereket a grafit koncentráció függvényében a A .,5.,é. 

táblázatok mutatják. A értékei a grafit koncentráció nö

velésével nem lineárisan nőnek és értékei organikus közeg

ben magasabbak, mint vizes közegben. Az ? . értékei kis gra-
p J

fit kaicen trációknál párhuzamosan nőnek о grafit koncentrá

ciójával, majd a koncentráció növelésével hirtelen emelkedik
propanol irányban

*4” V1 irányban változik (16. ábra). A Teológiai

értékel víz —Metanola görbe. Az

csökkennek.
2 pl

Az NSZK grófit folyósgörbéinek a helyzete a grafit koncent

ráció növelésével 1
olágiai paraméterek közül a X ^ koncentráció függéséről (7 

8.,9. táblázat) megállapítom, hogy a ^ értéke rohamosan nő a 

koncentrációval és értéke* etanol 

csökkenek
nem lineárisan változnak, és etanol 

ban csökkennek.

-ri irányban vált át. (17. ábra). A re-

• /

propanol*—?>viz irányban 

. Az 2 j értékel a yrafí! koncentráció nevelésével

viz—> propanol irány-

A szovjet grafit folySsgörbélnek a helyzet® a grafit koncant-

í írén.yu váltást mutahott (IS. ábra). 

A T értékei a grafit koncentrációval először lassabban, majd

rációval szintén 1

3





1 7• eb10= Különböző töménységű NSZK grafit szuszpenziók folyásgörbéi etanolban.
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18. ábra: Különböző töménységű grafit szuszpenziók folyásgörbéi etanolban.

Szovjet Grafit koncentrációk: 1: 30,24%

2: 27,82%

3: 25,21%

4: 22,42%

5: 19,41%

6: 16,14%

7: 14,90%

8: 13,00%
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meredekebben nőnek és propanolban a legnagyobbak. Az 

\ I értékel kisebb grafit koncentrációnál mutatlak emel

kedést, a nagyobb koncentárclókkal párhuzamosan változ

nak, és etanolban a legnagyobbak 00., 11 .,12. táblázat).

Az adalékanyagok hatása a grafit szuszpenziók Teológiai

tulajdonságaira

A gyakorlati követelményeknek megfelelően tömény grafit 

szuszpenzió (22,4%) Teológiai tulajdonságait módosítottam 

Aerosil 200.,300., bentonit por és duzzasztott bentonit 

adagolásával.

Megfigyeltem az adalékanyagok koncentráció változásának 

függvényében hogyan változik a folyásgörbe helyzete.

Az Aerosil 200 és 300 koncentráció növelésének hatására a 

folyásgörbe helyzete alig változik és ! tipusu marad. A ben

tonit por koncentráció növelésének hatására 1----- ^2------^3

irályba változik a folyásgörbék helyzete (19. ábra). 5,6% 

bentonit por koncentrációnál nagy relaxációs szakasszal ren

delkező négy szakaszos folyásgörbét kaptam. A duzzasztott
«!>>

bentonit koncentráció növelésének hatására 1—irány- 

ba változott a folyásgörbe helyzete. (20. ábra). Itt is meg

jelenik a 4 szakaszos 3. tipusu folyásgörbe.
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ob'a: Ulepedesi gö'bek vízben az A12из -<^-Н töménységének tUggvényében

5: 1,36%
V

crJ
AI^O^'^O-H koncentrációk: 1: 6,81% 3: 4,08%

2: 5,45% 4: 2,72%
10%

. 1• — • — •
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3— •_ • — •— • — • —
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22. Ábra: Ulepedési görbék etanolban az AI^O^-ÍO-H töménységének függvényében

AI_0_-20-H koncenfóciók: 1: 6,81% 3: 2,72% 5: 0,54%
2: 5,45% 4: 1,36%
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23. ábra: Ülepedés! görbék propanolban az Al203~20-H töménységének függvényében 

AI203-20-H koncentrációk: 1: 6,81% 
2: 5,45%

3: 2,72%

4: 1,36%

5: 0,54%

I/
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0,1

6 7 <f 9 40 11 12 13 73"f 2 3 4

24. ábra: Az AI^O^^O-H szuszpenziók üledéktérfogatai 1 - propanolban, 2 - etanolban, 3 - vízben az 
А I^O^-20-H koncentráció függvényében.
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toznak (25. ábra.). Az üledéktérfogat etenol—^propanol-* 

vice iránybat csökken. Kiszámítottam, a Teológiai méré

sekhez szükséges fi alsó határkoncentráció értékeket is, 

amelyeket a 20.,21.,22., táblázatokban fogadtam össze.

Az AI2O3-I8 a legfinomabb anyag a vizsgált aláninium- 

oxidok közül. Ülepdési görbéi szerint, a vizsgált leg

kisebb koncentrációnál (0,54%) már II. típusú ülepedés! 

görbét adott mind a vizes, mind az organikus közegekben. 

Az üledéktérfogat mérés ered inén ye it a 26. ábrán mulat

tom be. A Teológiai vizsgálatokhoz szükséges fi Qls^ 

határkoncentrációkat a 23»,24.,25. táblázatok tartalmaz

zák.

Az adalékanyagok hatása az AI^O^ etanol közegü szuszpen-

ziók ülepdési tulajdonságaira

4,54% és 15,96% ALÓ koncentrációknál vizsgáltam az
£> О

Aerosil 200., 300., bentonit por és a duzzasztott ben ton it 

hatását az üledéktérfogatra (27.,28. ábra).

A kisérleti eredmények szerint csak a duzzasztott bentonit 

hatására nó' meg az üledéktérfogat, lesz szerkezetképzó' az

szuszpenziói ,.
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25. ábra: Az Al^ü^-20 szuszpenziók üledéktérfogatai 1 - etanolban, 2 - propanolban, 3 - vízben az A\^0^-20 
koncentráció függvényében.V

icm

. 1100- • г%
. 3

so
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33 39 91 Ф, V.31 3725 2927

26. óbra: Az AI^O^-IS szuszpenziók üledéktérfogatai 1 - etenolban, 2 - propanolban, 3 - vízben az A 1^0-18 
koncenfóciók függvényében JV
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I/ 27. ábra: Etanol közegü 4,54% töménységű AI 0 -20-H szuszpenzió üledék

térfogatai az adalékanyagok (1 - duzzasztott bentonit, 2 - ben- 
tonit por, 3 - Aerosil 300, 4- Aerosil 200], 
koncentrációjónak függvényében.

J
Cm

1
*

50

1-T
3 42 *, *5Г1

И
28. ábra: Etanol közegü 15,96% töménységű A^Og^O-H szuszpenzió üledék- 

térfogatai az adalékanyagok (1 - duzzasztott bejptonit, 2 - bentonit

---------------—* # £ por, 3 - Aerosil

200, 4.
^ 300) koncentráci- 

* óinak függvényé
ben

e~V»

100
9

9
- Aerosil

(s
99

é■l-=lIrí

50

*1 i 5 ф •/
/ 'O
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Az alumin iumoxid szuszpenziők reoiőgioi tulajdonságainak

vizsgálata

Vizsgáltam a folyásgörbék helyzetének a változását az 

A 1^0^ konce-ntrációjának a függvényében és a reológáai 

paraméterek koncentráció függését.

Kísérleti eredményeim szerint mindhárom vizsgált ALÓ
+ ^ **

mintánál a folyásgőrbék helyzete 1----- > 1 irányba; to

lódik el az ALO^ koncentráció növelésével.
2 3

Az AljO^-ÍO-H folyásgörbéit etanol közegben az AI^O^- 

20-H koncentrációjának függvényében mutatja a 29. ábra, 

vizben a 30. ábra.

Al203-18 folyásgörbéinek változóét az A^O^-l 8 koncent

rációjának növelésével etanolban a 33. ábra, vúfcben a 

34. ábra mutatja.

közegü Ai^O^-20 folyásgörbéinél az AI^Q^ ^on_ 

centráció növelésével tixotrop hurok jelenik meg (31.,32. 

ábra) 36,3% és 38,1% AI^O^ koncentrációknál. A hurok 

területe a к once ntáác iával no. Fropanolban kis relaxációs 

idővel 3. tipusu 4 szakaszos folyásgörbét kaptam. Az 

AI O-j-13 n«*»ta propanol közegben az eló'zcmél kisebb 

AI 0 koncentrációknál (26,1% és 27%) ad tixotrop hurkot.
fc v

Az etanol



29. ábra: Különböző töménységű AI^O^-20-H szuszpenziók folyásgörbéi etenolban.

80 ■ 28,21%

26,40%

25,47%

I

$
50 ■ i

10 -

100 D, sec''500 1000



Iz a•°a 30- obrq: Kul°nbözö töménységű AI^-20-H szuszpenziók folyásgörbéi vizben.A l^-20-H koncentrációk: 1: 28,21% 4: 24,51%

2: 26,41% 5: 23,52%

3: 25,47% 6: 21,51%

I
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9
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10 9 99
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7 \fb ^2:_Etanol közegü 38,1% töménységű A1^0^~20 szuszpenzió folyásgörbéje.
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A Teológiai paraméterek ( T

hatására nagymértékben megnőnek о három másik adalékanyag 

hatásához képest (26.,27.,28.,29. táblázatok).

a duzzasztott ben ton it
В

A cirkonszil ikót ülepedési és Teológiai tulajdonságai

A cirkonszilikátot csak organikus közegben vizsgáltam. Az üle- 

. edési görbéket a cirkon koncentrációjának függvényében vizsgái

val azt tapasztaltam, hogy etanolban és proponolban is 5,4%-nál 

következett be az I г3* II. típus váltás és 15,7%-nál megjelent a 

III. tipusu görbe (37. ábra).

Az üledéktérfogatok etanolban és :>ropanolban egyforma értékűek 

(38. ábra). A Teológiai mérésekhez szükséges fS alsó határkoncent

rációk a 30.,31. táblázatokban láthatók.

A Teológiai mérések sarán kapott folyásgörbéket értékeltem. A cir

kon koncentráció növelésével féllép az antitixotropia jelensége 

(16,1%-ná!) (39. ábra) etanol közegbon. Propanolban a koncentrá

ció növelésével i—>3 görbe váltás következett be (40. ábra).

A Teológiai paraméterek koncentráció függését a 30.,31. tábláza

tok mutatják. Megállapítható, hogy a és az

a koncentrációval nem lineárisan változnak, és a etanolban az 

£ I propanolban mutat nagyobb értéket.

értékeil pl
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v, 37, óbra: ülepedés! görbék propanolbon a cirkonszilikót töménységének 
függvényébenCm

Cirkonszilikát koncenfáciők: 1: 15,70'
1,0 2: 13,4er- 

3: 8,20°

4: 5,40°'

5: 2,15%

1

J

0,5 *

é/perc10 20 30 90 SO 60 70 SO 90 /00 HO 120

л 38. óbra: Cirkonszilikót szuszpenziók U ledéktérfogatai 1- etanolban, 
és 2 - p^opanolban a cirkonszilikát koncentráció függvé- 
vényében

cm

100 - 4.2.—• I

SO

60

90

SO

I
IS10 so Ф, %
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41 . óbra ülepedés! görbék vízben a talkum töménységének függvényében 
Talkum koncenfációk: 1: 35,51% 3: 20,00%

2: 30,29% 4: 10,00%

V J
СЛ7

4,0
— • —

"°x; 1• — •—•—• — •— •— • — • — * —
* » —« — • — • — «— » — •—#—•• —•—л — • —• —• — é —# 2

\

\ 3•—•—• —•—•——•—•—• >— —•'
0,5 \

4
4

0,1

4 8 /2 16 é/perc6Z 10 /4

42. ábra Ülepedési görbék propanolban a talkum töménységémek függvényében.

1: 34,00% 3: 20,00%Talkum koncenfóciók:

V/ 2: 30,29% 4: 10,00%
3cm

1,0

0,5

T

84 6 /412fO i/ferc/62



43. óbra: Talkum szuszpenziók Uledék-térfogatai (1 - propanolban, 2 - etanolfcon, 3 - vízben) a talkum 
koncentráció függvényébenv

jCm

. 2100' • 1 I
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44. óbrg: Különböző töménységű talkum szuszpenziók folyásgörbéi vízben.

Talkum koncentrációk: 38,89% 5: 34,28%

33,00%

31,68%
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4. A kísérleti eredmények értékelése

V izsgálataim során tömény, organoszusz, »enziók üleeciési 

és reolágiai tulajdonságait tanulmányoztam. Ezeket a 

tualjdonságokat elsősorban a diszperz vész anyagi minő

sége szerint, másrészt a diszperz anyag koncentráció}ónak 

függvényében vizsgáltam különböző polaritásu közegekben. 

A disz erz anyag anyagi minősége szerint grafit, AI^O^,, 

talkum és cirkonszilikát etanol, propanol és viz közegü 

szusz,enziók töménységét változtattam rendszeresen.

A négyféle grafit szemcse méretben és grafit tartalomban

NSZK—> szov-különböznek egymástól (Lonaa 

jet grafit sorrendben csökken), lásd a 2.1. táblázatot.

angol

Az AI^O^ minták szemcseméretben és A LQ,V tartalomban 

mutatnak külömbséget (A1^0^-20
23

AI 0 -2Ü-H
2 3

AI 0 -18 irányban csökken az átlagos szemcseátmérő, 
С о

AI 0 -20-H—»AI 0 -20 irányban csökken az AI 0 tar-
4 О L ó 4 О2 3

tolom) lásd a 2.2 2.3., 2.4., táblázatot.•#

Vizsgáltam adott diszperz anyag és adott közegü szusz

penziók (grafit, ill. AI 0 etanolban) ülepedés! és reoló- 

giai tulajdonságait az adalékanyagok (Aerosil 200.,300 

ben ton it por és duzzasztott bentonit) koncentráció nö

velésének függvényében.

• 9
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Mértem adott közegben fellépd' üledéktérfogatokat a diszperz 

anyag koncentrációjának függvényében. Kisfcámitottam a fi 

alsó határkoncentráció értékeket, amely koncentrációtól kezd

tem el a reológiai méréseket.

Ülepedés! görbéket vettem fél a diszperz anyag koncentráció

jának függvényében az adott közegben, az ülepddési görbe 

típusok megállapítása céljából. Az aggregátum-átmérő kvan 

titativ meghatározására az ilyen töménységű szuszpenziák üle- 

pedési görbéi nem alkalmasak.

Rotációs viszkoziméterrel folyásgörbéket vettem fel különbőzé' 

adhéziós viszonyok között a diszperz rész koncentrációjának 

függvényében. A szuszpenziók szerkezetképzési sajátoságainak 

jellemzésére a folyásgörbékkel illetve a niszferézisiur okkal 

való kvalitatív értékelés mellett kvantitatív pcraméterek is 

rendelkezésemre álltak. Ezek a folyásgörbébó'l meghatározha

tó Bingham-féle folyáshatár (Tg) és a Bingham~fé!e plasz

tikus viszkozitás (2 j)/ valamint a rotációs viszkoziméterrel 

mérhetó' határnyiró-feszültség (T^).

Az ülepedési vizsgálatokkal eló'zetes tájékoztatást kaptam a 

várható reológiai sajátosságokra vonatkozóan.

Az ülepedési vizsgálatok alapján megállapítható, hogy I. tí

pusú ülepedési görbéket hig szuszpenziók adnak. A diszperz 

rész koncentrációjának növelésével II. tipusu, inflexiós pont-
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tál rendelkező Ülepedés! görbékhez jutottam. A dizsperz rész 

koncentrációjának további növelésével III. tipusu görbe jelent 

meg, amelynél már nem beszélhetünk a szerkezet szigorúan 

vett ülepedéséről, csak a szerkezet zsugorodásáról. Adott tér

fogategységben megnövekedett a részecskék száma, és egymás 

ülepedését a részecskék akadályozzák.

Ugyanazon minta esetén az adhéziós viszonyítok romlásával na

gyobb diszperz anyag koncentrációnál 

.edési görbe típus (21.,22. ábra).

változik meg az üle-

A z ülepedési sebességgörbékből megái lapítható, hogy a gömb-

alakú AI 0 mintáknál kisebb, a lemez alakú grafitok esetén 
Z w

pedig nagyobb koncentrációnál következik be az ülepedés! gör

be jellegének a változása.

Az üledéktérfogat mérések eredményei szerint a grafitok nagyobb 

Uledéktérfogatot adnak vízben, mint alkoholban (3.,5.,8.,11. 

ábra). Vízben a grafitok rossz nedvesedŐ ké eséggel rendelkez

nek és nagy az adhézió.

Al^Og minták és a talkum üledéktérfogatai alkoholban nagyobbak, 

mint vízben (24.,25.,26.,43. ábra). Az AI^O^ és a talkum 

vízben jól nedvesedő rendszert ké,<ez, és kisebb az adhézió, mint 

alkoholban.

Az adhézió határozza meg azt a szuszpenzió koncjentráció inter

vallumot, amelyben a rendszer Teológiai vizsgálatra alkalmas.
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A legjobban nedvesítő' közegekben (J. tol kúra vízben, A!..0^-l8 

vízben) állíthatók efő a legröményebb szuszpenziák. A legkisebb 
vizsgálható koncentrációnál í+ görbét!past adnak. A koncentrá

ció nőve léiével a foiyásgorue típusa nem változik, de a reoló- 

«#iui paraméterek éftéftei nőnek.

összefoglalva, a ioiyásgörbe tipaiok еНмшви at« jón 

következtetés vonnató le, <»ogy a d. tLusu 4 szakaszos folyás- 

görbe a legáitufénosaob. Az aáhézié ill. a disz orz rész kon-

az a

cen náció, опак váitoztotásával a folyásgörbék egymásba átvál-

A folyásgöröéx típusainak eéfemzése 

ad a szusz;«nziők szerkezetére vonatkozóan. A folyásgörbéből 

megbatározott reológiai paraméterek -T^, és 2 j 

teszik a szuszpenziák teológiai tulajdonságainak kvantitatív ér-

Ъ&кт |£<S«tI WI4S-. #

elég jó felvilágosítást

- lehetővé

A reológiai pa rométarek koncentráció függését vizsgálva megálla- 

pitnató, hogy ha a szuszpenziá T ^ totyáshatára a koncentráció 

függvényében kissé lassabban nő', «»int a plasztikus viszkozitás, 

akkor elég jó nedvesedésü a rendszer. Ezt a vizsgált anyagaink! 

közül jói .példázzák; a cirkonsziIlkát propanolbun (31. táblázat), 

taíkuiti ropanoiban (33. tőolázat^ AI^Q^-20-H etanolban (19. 

tébiázar), ISŐZK. grafit etanolban (9. táblázat), angol grafit 

proponoiban (i. táblázat).
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Ha a folyáshatár a diszperz rész koncentrációjának függvé

nyében meredekebben nő, mint a plasztikus viszkozitás, ez 

gyengébb nedvesedésü rendszert jelent; pl. 

nolban (22. táblázat).

AI203-20 eta-

A tömény organoszusz /enziók Teológiai tulaíjdonságainak kon. - 

«ent ráció függésének vizsgálatból látható, hogy a ^ és '7 ^

értéke nem lineárisan nő a koncentrációval. A szusz .enzi ók

nagy töménysége az J értékét jobban befolyásolja,
r-' p
I -t. A szusz enzió koncentráció növelésével az

mint a

l Pi еэу
bizonyos koncentráció értékig párhuzamosan változik, utána

hirtelen emelkedést mutat, valamennyi vizsgált közegben a

disz, erz rész anyagi minőségétől függetlenül. Az ^ . értékek
pl

ilyen jellegű anomdtiája magyarázható azzal, hogy az adott

3

térfogategységben a részecskék számának a növekedése az adott 

közegben az aggregáciás fok megváltozásával jár. A részecskék 

felületén kialakult lioszféra súrlódása miatt a diszperz anyag 

koncentrációjának növelése igen bonyolultan het.

A T -t - a szusz oenziók ép szerkezetére jellemző folyás határ - 
h

a nyirdímegindítása előtt a mutatós műszer kitérése jelzi. AT^-t 

nem tudtam mindegyik szusz; enzi ónál mérni valászinUleg azért, 

mert a rotációs viszkoziméter nem elég érzékeny a ^ jelzésére. 

Abban az esetben, ha mérni tudtam, értéke nem volt párhuzamba 

hozható sem a diszperz rész koncéntráclójával, sem pedig az ad

héziós viszonyok változásával.
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Minden esetben felvettem a folyásgörbék mindkét ágát és meg

határoztam, hogy mely esetekben lép fel tixotrópia. К bérleteim 

szerint a különböző' rendszereknél adott közegben a diszperz rész 

koncentrációjának növelésével egy bizonyos koncentráció interval

lum ill. a diszperz rész részecske-méretének a csökkenésével je

lent meg Teológiailag kimutatható tixotró ia. (Lonza grafit propa- 

nolban/1. ábra/., А^О^-ЗО etanolban /31 .,32. ábra/., AI^O^“ 

18 etanolban).

Az etanolban és a grafit propanolban közepes nedvesedésU

rendszert képez.

A tixotróp hurok megjelenése csak elég jó nedvesedésü, közepes 

adhézióju rendszerekben mutatkozott. Ez összefüggésben van azzal, 

hogy a tixotró ia mindig egy lassú dermedő' struktúrát jelent. A tixo

tró. rendszereknél az átalakulás sohasem lehet pillanatszerU. Lassú der

medést pedig csak közepes vagy csekély adhéziós erők okozhatnak.

A valódi tixotró ia mindig egy bizonyos koncentráció intervallumban 

jelent meg.

Nagy adhézióju rendszereknél anti vagy negativ tixotrópia jelen

séget figyeltem meg (cirkonszilikát etanolban /39. ábra/).

Annak megállapítására, hogy folyásgörbékból meghatározott Te

ológiai paraméterek a diszperz rész koncentrációjának megváltoz

tatásával hogyan változnak meg, alkalmaztam a Szántó F. által 

(1.3.2.2. fejezet) bevezetett egyenleteket.
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fczek az egyenletek kisérleti ta asztalotok és elméleti megfonto 

lások ala-ján em irikus ill. félempirikus függvények, amelyeket 

különböző diszperz részt és igen különböző tulajdonságú disz er- 

ziós közeget tartalmazó anyagi rendszerekre kielégítőén alkalmaz

tak.

Az egyenletek alkalmazhatóságának kritériuma, hogy a ka ott 

mérési eredmények alapján, logaritmizélt alakban ábrázolva egye

nest ad. Az egyenletek megoldása ezideig grafikus utón történt .

A grafikus kiértékelés mindig ontatlan, ezért kidolgoztam az 

egyenletek számítógépi rogram segítségével történő megoldását. 

A program blokksémáját a 68. ábra mutatja.

AbbóLa meggondolásból indultam ki, hogy ha az egyenletekbe 

behylyettesitem a kisérleti adatokat, akkor megkapom az egye

nes közelítő egyenletét, amely mutatja az n és rn kitevőket, 
a TT -t és 2- 0~t. Itt kapott jó korrelációs indexek szerint a 

kisérleti adatok közelítőleg egy egyenesbe esnek. A következő

ké v.en ellenőriztem az egyenlet helyességét: amikor megkaptam 

az egyenes közelítő egyenletét, akkor az egyenletbe behelyete- 

sitettem az adott x értékeket ( IgfVfS/) és kiszámítottam

ОяК 's I ,). Aaz egyenest alkotó у értékeket 

és a számított érték hasonlósága ill. azonossága azt jelenti, hogy 

Szántó F. és munkatársai által bevezetett egyenletek reológiai 
paraméterek (a ^ az £ j) koncentráció függése, az álta

lam vizsgált rendszerekre - anyagi minőségtől függetlenül - jel

mért
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lemzdk és alkalmazhatók.

A reológla! paraméterek koncentráció függésére vonatkozó 

eredményeket táblázatokban foglaltam össze (1-34 táblázatok). 

A táblázatban szerepelnek a alsó határkoncentrációk, va

lamint az ahhoz tartozó T és ) ,ésaTBésaz) , 

tékek. A táblázatban a lg Tg és lg £ ^ oszlopokban egymás 

alatt két szám látható, a felsok a kísérleti adatok, az alsók 

az egyenes közelitó' egyenletével számolt értékek. A két ér

ték azonossága vagy hasonlósága jelzi az egyenletek alkal

mazhatóságát a vizsgált rendszereimre.

ér-

A 46-67 ábrák az egyenletek grafitos ábrázolását mutatják.

Az egyenletek n ill, mértékeinek jellemzői

Az adott szilárd-folyadék rendszerre különösen az r^ kitevő 

értéke a jellemző'. T -t a térfogategységben lewő, dinami-
D

kai lag önálló egységek számának növekedése, azonos szilárd 

anyag tartalom mellett a dezaggregáció mértéke határozza

meg.

n-értéke az adhézió csökkenésével egyértelműen csökken, te

hát párhuzamosan változik az üledék térfogattal. így a reoló-

függés adodÓtt.giai jellemző és adhézió között egyértemü

A grófit mintáknál az üledéktérfogat vízben nagyobb, má nt 

alkoholban, ennek megfelelően n értéke is vízben nagyobb.

.
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в 46. ábra Lonza grafit szuszpenzió folyáshatárának koncentráció függése. 
1: vízben 
2: pfopanolban 
3: etcnolban

2,0-

1,8 -

1,6 -

■

1,2. -

1,0 ■

5,0 W'Z 
lg /*+sl

4,02,0iO 3,0

47. ábara Lonza grafit szuszpenzió plasztikus viszkozitásának koncentráció 
függése.>9%,
l: propanolban

2: etanolban

2,0 3: viben

1.0 -

0,2

1,0 2,0 S/O'z4.03,0

0M -
73
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48. ábra: Angol grafit szuszpenzió folyáshatárának koncentráció függése. 
1: propanolban 
2: etanolban 
3: vízben

'9

1,6

7
1,b

íz ■

1,0-

*,o-to'z lg /us/3,0.го

0,6-

hV 49. ábra: Angol grafit szuszpenzió plasztikus viszkozitásának koncentráció függése. 
1: vizben 
2: etanolban 
3: propanolban

1,& -

1,6

1,Z

io

0,8

g,o ■ Ю 21,0 2,0 3,0 lg /и 5/
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b 50. ábra: NSZK grafit szuszpenzió folyáshatárának koncentráció függése. 
1: etqnolban 
2: propanolban 
3: vízben

l3

2.0 \

1.6

1.2

0,8

0,6

tg /1+5//0,02.0 6.06.0 2,0

h

2,2 1
51 . áb'a: NSZK grafit szuszpenzió plasztikus viszkozitásának koncenfáció fUggése. 

m Is etonolban

2: propanolban 
3: vízben

2.0

1,8 ]

1.6

1,6 \

-•
1,2

-1.0
10 10 '2 ,9 Ju5/1.0 5ß

0,8 J





- 101 -

Szovjet grofit szuszpenzió folyáshatórának adalékanyag ф 
koncenfáció függésére alkalmazva a hatvány- y'

összefüggést. . S'
• /

1: duzzasztott bentonit /

2: bentonit por S

3: Aerosil 200 • S'

4: Aerosil 300 i

>9 tb
54. ábra 1

2,0-

1,8

г
1,6 •

и ■

1,2 ■

1,0 -

3,0 Ю’г2,01.0

55._аЫЧз: Szovjet grafit szuszpenzió plasztikus viszkozitásának koncenfáció függésére alkalmazva 
a hatványösszefüggést.

1: bentonit por 
2: duzzasztott bentonit 
3: Aerosil 300 
4: Aerosil 200

/9 ?pt

1.6 -

ii* -

1,2

1,0 ■

3,0 10'г2,0W
l3H+s/

>
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'эЪ
56. ábra: АI^,0^“^0 Н szuszpenzic folyáshatórának koncentráció függése. 

1: etenolban 
2: propanolban 
3: vízben

2,0 I

*,0 4

4,o- lo'^3,o2o40

IqJP 57. ábra Al^O^-20-H szuszpenzió plasztikus viszkozitásának koncenfáció függése 

1: etanolban 
2: propanolban 
3: vízben

V
2оЛ
2.4 i

2,k\

22 4

2.0 \

a 4
4,6 \

42 \

4,0 4,0 40~2 /$/-/+5/3,02,0

i f
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58. ábra: AI^0^-20 szuszpenzió folyáshatárának koncentráció függése*9 Ъ>
1: etenolban

1,8 ■ 2: propanolban

1,6 ■ 3: vízben

4A '

1,Z ■

1,0 ■

o,s -

0,6 ■

Й* -

0,2 -

9,0-/О'2 /д/frS/$04,0 7,0 г, o2,0 2,0 6,0

59. ábra: AI^O^ “ 20 szuszpenzió plasztikus viszkozitásának koncenfáció függése

l: etenolban 
2: propanolban

1,8 ■

in - 3: vízben

1,6

1,5 ■

1,9 -

/,з ■

1,2 ■

11 ■

1,0 ■

,o,o'z lg /1*5/2,0 7,0J,o



*
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!Э A " 18 szuszpenzió folyáshatárának koncentráció függése

7,£> 1: etenolban r 2: propanolban, 3: vízben

1,h '

1,3 ■

1,2 -

1,1

1,0 ■

TT

4 Ю ‘z I9/1+S/•3Z0,9 ■ 1

»3
7 szpenzió plasztikus viszkozitásánakól . áb^a: A -l 8

koncentráció függése 
l: propanolban 
2: vízben 
3: etonolban

SZU
pl

4,4-

.-21,b-

1,2

1,1 -

1,0 ■

Ь,о tű ~z /g /1+5/3,o1,0 20
0,9■
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'S
62. ábra AI?03-20 H szuszpenzió folyóshatórdnak adalékanyag koncentráció f üggése, alkalmazva a hatványösszefüggéstb

1: duzzasztott bentonit2,0 -

2: Aerosil 200
и» ■

3: bentonit por
1,6 ■ 4: Aerosil 300

1,9 -

1,2 -

1,0 -

o,s -
0{6 -

0,k -

0,2 •

/g/1+5/2,0*0'*1,0

!s
V

63. ábra: szuszpenzió plasztikus viszkozitásának adalékanyag koncentráció függésére alkalmazva a

hatványösszefüggést

l: duzzasztott bentonit1,3
2: Aerosil 200

1,2 ■
3: Aerosil 300

1,1 ■ 4: bentonit por_*
1,0

0,9 '

0/ ■

0,7

0,6 ■

0,5-

, -I

/g //*5/1,0 2,0■ /О'*

/й Vv5 %ö i

*
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'9 1з 64. óbra Talkum szuszpenzió folyáshatárának koncentráció függése 
1: propanolban 
2: vízben 
3: etanolban

i,s ■

1,7 - 1

U -
1,5 ■

1,k ■

1,3-

1,2-

1,1 ■

1,0 ■

0,9 ■

0,8 -

5,0 ■ 10коZo lylH-s/3,010

/1

1

'9 ?Pi 65. ábra: Talkum szuszpenzió plasztikus viszkozitásának koncenfáció 
függése

2,0
1: vízben 
2: propanolban 
3: etanolban

1,9

1,8

V -

1.6 -

1,5 ■

f>4 -
1,3 -

1,2 -

1,1 ■

1,0 ■

3,0 i/,o1,0 2,0 £,0 Ю'2 /g/f+j/5,0
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•9 b 66. óbra: Cirkonszilikót szuszpenzió folyáshatárónak koncenfáció függése.

1: etanolban
П ■ 7: propanolban

1,6 -

1,5 -

1,4-

Ib

it-

4,1-

1,o-

o,9-
o,&-

/
0,7-

4,0 - Ю'г/? \щ3,00,5 го1,0

•9 v 67. ábra: Cirkonszi likát szuszpenzió plasztikus viszkozitásának koncentráció függése.

1: propanolban 
2: etcnolban

<4 '

i,z -
ho -

0,8 -
4

О6 -

o,4 ■

0,1 -

T
3,0 4,0-102 /9 /1+ V2,01,o
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68. Ära: Az y=A+ßx egyenlet számítógépi megoldásának 

blokksémája

I STAR~^

iVs ADA■n

Xh * 1
I

xk —? 

XN t
Ир;-Мд -Мз- Ni/
MZM2-HC‘H3

A

*Ä M3-h M3
Pjc И?,-

У = *_N___

PR I NT Л 

PRINT E> y«+
M ■ yN f M5-^W5

Mc
1
0 M,
o—> na 
О—>МЭ
0 M

%0
0—* mc

STOP
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C sökkentve az adhéziós, javítva a nedvesedést n értéke csök

ken, párhuzamosan az ü!edéktérfogatta! (34.,35.,36. táblázat). 

A grafitok jobban nedvesednek alkoholban, mént vízben.

Az alumíniumom id szuszpenzióknál к ilyen egyértelmű n értéké

nek a változása az adhézióvaL '

A plasztikus viszkozitás koncentráció függésére jellemző m expo

nens a vizsgált rendszereimnél egyértelműen változik az adhézióval, 

m értéke a grafitoknál vízben nagyobb mint alkoholban (kivétel 

szovjet grafit, NSZK grafit) az A\^^-nál alkoholban mint víz

ben.

Kísérleti adataim szerint a plasztikus viszkozitásra jellemző expo

nens is egyértelműen csökken az adhézióval.

Organikus közegü grafit és aluminíumoxid szauzperizióknál az adalék

anyagok koncentráció változásának hatására к érvényesnek találtam 

Szántó F. és munkatársai által bevezetett Teológiai paraméterek 

koncentráció Függését leiró egyenleteket . Az >_a kitevő értéke 

(37.,38. táblázat) párhuzamosan változik az Üledék térfogattal. A

plasztikus viszkozitásra jellemző m exponens az adalékanyagok 

alkalmazásakor nem ilyen egyértelműen változik az adhézióval 

(37.,38. táblázat).

A Volarovics-féle (1.3.2.2. fejeztet) plaszticitást vizsgálva a kon

centráció függvényében (34.,35.,36.,37.,38. táblázatok) megálla

pítottam, hogy plaszticitásra jellemző p exponens nem egyértelműen 

változik az adhézióval.
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A Teológiai paraméterek adalékanyag koncentráció függésének 

leírására is alkalmasnak bizonyultak , Szántó F és munkatár

sai által bevezetett egyenletek.

5. Vizsgálataim során kapott eredményeket az önttobi forma és 

magbevonó anyag szuszpenziók előállítására gyakorlatban is 

felhasználtam.
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1. táblázat

lonza grgflt Teológiai paraméterei etanolban

K^nc. ?plfi '±lellg T. lgT 2о
!g \T IgO+S)1+(Pa)fia. (mPas)100-0В ;o

11,51 1,0611о'Пгх6,8 8,7 0,9395
o'tots

1,1761
1,1560

0,9590
0,9520

15,15 15,0 1,0394 0,0168 9,1
1,4973
1,3872

0,9990
0,969016,72 31,42 1,0590 0,0249 9,98

1,6617
1,6512

2,1697
2,151418,24 45,88 1,0786 0,0329 147,8

1,6857
1,6551

2,4121
2,312119,21 48,5 1,0916 0,0381 258,3

1,8704
1,8403

2,5027
2,502721,13 74,2 1,1182 0,0485 318,2



2. táblázat
Lonza grafit reolágiai .caméterei propanolban

Konc. r,% ?plв IgT. lg Г о
% iv fi -ßo >g^i Кßo (Pa) ]+ lg(l+S)1 00-0 (mPas)

8,81 5,4540 0,7367
1 24Й1

9,83 0,9926
O.RQTÍ

1,0252
0,9542

1,3128
1,61901,039415,15 9,0 0,0168 20,55

1,3424
1,2761

2,1703
1,966816,72 22,0 1,069 0,0249 148

1,5682
1,5239

2,5331
2,310318,24 37,0 1,0786 0,0329 341,3

1,6857
1,6849

TTÖ96 2,6812
2,533619,21 48,5 0,0381 479,9

1,9542
1,9947

2,6953
2,963021,13 90,0 1,1182 0,0481 495,8



3. táblázat

Lonza grafit Teológiai paraméterei vízben

Konc. TB ?pl% rr-lg t 0 - fa i9;r !g^0flo (Pa) Ig0+s) X,s|o1+B
(mPas)ш в!О

8,1 3,098 0,4911
o'MIC

6,1 0,7853о'м 77
0,9251
0,9744

0,7993
0,7000

15,15 8,415 1,0394 0,0168 6,3
1,3113
1,2597

0,9425
1,156916,72 20,5 1,0590 0,0249 8,76

1: 1,0786 1,5832
1,6C82

523318,24 33,40 0,0329 38,35450
1,7853
1,7244
2,0314
2,0700

2,1261
1,901519,21 61,0 1,096 0,0381 133,7
2,3811
2,465621,13 107,5 1,1182 0,0481 240,5



4. táblázat
Woodstock grafit Teológiai paraméterei propanolban

Konc. rE ?pl0-00% В IgT l8r lg l . 2 . lg?pl CO______ а
^o IgO+S)1 +(Pa) (mPas)100-0в

0,7292
0,7398

10,38 6,97 0,8432
0, t LZZ, 5,36

0,9542
0,9712

P,8109 
0,840611,91 9,00 1,0174 0,0075 6,47

1,0993
1,1182

0,9685
0,940113,37 12,57 1,0349 0,0149 9,3

1,2333
1,2572

1,0792
1,03411,0516 0,0219 12,014,8 19,20

1,4366
1,4003

1,1196
1,130916,18 27,33 1,0692 0,0291 13,17

1,5490
1,5373

1,1461
1,223617,51 35,4 0,0360 14,001,0364

1,6362
1,6744

1,3614
1,31641,103818,81 43,27 0,0429 22,98



5. táblázat

Woodstock grafit reolőgSai paraméterei vízben

Konc. Cr 2 piLB% i+ l.:J° ШЙГlg T' оьХ 18 \\ к 'з К% IgO+S)1 (Pa) (mPas)В
0/9965
0/877210,38 1/00 0,00 

ö 14 tt
9,92

t
1,0253
1,0141

0,4487
0,483511,91 1,0174 0,0075 10,602,31
0/7738 
01Л57 5/1038

f/14921,0349 0,0149 12,7013,37 5,94
1,3054
1/2770
1,4594
1/4084

0,9291
0,9353 1/0516 0,0219 20,2014,80 8,3D
1,1461
1,1612

1,069216,18 14,00 0,0291 28,80

1,4000
1,3777

1/4728
1/53441,086417,51 25,12 0,0360 29,70

1,5798
1,5941

1,6767
1,66031,1038 0/0429 47,5018,81 38,00



6. táblázat

Woodstock grafit reolágiai paraméterei etanolban

Konc. z l plfl ~ floВ% I gr
9 о

l8?pl lo 4lg(l+S)1+(Pa)0o ioo-jg (mfbs)6
0,5051
0,4513

0,7868 
0,717610,39 3,2 6,12

0,6812
0,6541

0,8549
0,862911,91 4,80 1,0174 0,0075 7,16

0,8451
0,8543
1,0212
1,0436

0,9868
1,0062
T7T3ÖO
1,1418 “

13,37 1,03497,00 0,0149 9,70

14,80 10,50 1,0516 0,0219 13,49
1,2068
1,2384

1,3541
1,281316,18 16,10 1,0692 0,0291 22,60

1,4548
1,4250

1,4249 
1,4149 “17,51 28,50 1,0864 0,0360 26,60

1,6180
1,6117

1,5050
1,548618,81 41,50 1,1038 0,0429 31,99



7. táblázat

NSZK grafit reológiai poramétárei pro^onolban

Konc. ?p\6B 0 - fa 'll pl 4 '9 lo% IgT"
о

igT lg(l+S)1+ (mPas)Ъо 100-0(Pa) 8
0,7924
0,6045

1,0453
1,187511,106,215,30

1,1523
1 ,2548

0,8633
0.7890 1,0425 0,0181 14,1016,32 7,30

i,3674
1,3196

0,9294
0^9375 1,0852 0,0355 23,3019,61 8,50

1,4518
1,3817 "

1,0212
1,080122,64 10,50 < 1277 0,0522 28,30

1,1303 
13,50 1,2176 1,1702 0,0683 29,50 1,4698

1,4416
25,45

1,5224
1,4993
1,5420
1,5551

1,3655
1,3499 t,2128 0,0838 33,3028,07 23,20

1 # 5211
1,4780 1,2554 0,0988 34,8330,51 33,20

1,5551
1,6087

1,6222
1,6009 1,2977 0,1132 35,9032,78 41,90



8. táblázat

NSZK grafit Teológiai paraméterei vízben

Konc. I plT ß -po '«^pi 4 ls ?oв% '«4ier r, lfl(l+S)1+ (mPas)1 (Pa) iQO-jZÍВ
0,8579
0,5112

0,3304
0,2928

7,212,1416,00
0,8899
0,7283

0,4502
0,4947 1,0425 0,0181 7,7616,32 2,82

0,9031
0,9381
1,1461
1,1889

0,6532
0*6888
0,9345
0^8752

0,0355 18,001,085219,61 4,50

0,0522 14,001,127722,64 8,60
1,1847
1,3325

1,1004
1,0548
1,2553
1^2277
1,4314
1,3950

1,1702 0,0683 15,3025,45 12,60
1,3010
1,51881,2128 0,0838 20,028,07 18,00
1,6990
1,69920,0988 50,01,255430,51 27,00

2,1048
1,8723

174669
1,5557 1,2977 0,1132 127,3032,78 29,30



9. táblázat

NSZK s/ofit raoläyiai t»gfarTiétgre.l gtonoiban

Konc. T lg{l+S) *1 pl 
(mPos)

c% 3 18 2pi К ls U!3T, lg7T
оr. 1+ -(Pa)po i QO-jÖВ

0,8195
0,8972

0,9912
0,7581У, 80 6,60i6,06

1,000
1,1137 '

1,000
0,9155 1,0425 0,0181 10,016,32 10,00

1,4336
1,3218 "

1,06-07
1,0669
1,1761
1,2191
1,2601
1,3521

1,0852 0,0355 27,1019,61 11,50
0,0522 1,5224 

1,5216'33,301,127722,64 15,00
1,6990

1,9685
1,P995

25,45 1,1702 0,0683 50,0018,20
1,3979 
1,4870 1,2128 0,0838 93,0028,07 25,00

1,7143
1,6174
1,7846
1,7427

2,1239 
2,0789“1,2554 0,0988 133,0030,51 51,80
2,1523
2,25111,2977 0,1132 142,032,78 60,90



10. táblázat

Szovjet grafit reolóaia! paraméterei p-o^onolbon

Konc. 2 plГ, \+ JLzJb. 
100-0 lg 7о

tg'Г, *2pi \В% IgO+S)вjef (mPas)(Pa)
0^326

6,89 0,8386
0,6355
g/m/12,62 - 43,36

0,8921
0,9080

0,6812
0,608414,96 7,8 1,0275 0,0118 4,8

0,9731
C,9446
1,0253
1,0169

0,7118
0,6648

16,14 9,4 1,0420 0,0179 5,15

0,7143
0,77781,0719 0,0301 5,18IMI »0,6

1,0632
1,0464

0,7924
0,82411,0842 0,0351 6,219,41 11,7

í, 1271
1,1447
ТДШ
1,1921
1,2095
1,2338

9,3251
&tw7IJ124322,42 13,4 0,0517 7,5

0,9154
1,0518
T/OÖTÖ
1,1249

23,84 15,2 1,1466 0,0597 8,23

25,21 16,2 1,1662 0,0676 *Q
1,2810
1,3-300

1,3263
L 26750,0830 21,227,82 19,1 1,2136
1,3838
1,4045L ~

1,4314
1,4176 1,2511 0,0978 24,230,24 30,3



11. táblázat

Szovjet grafit Teológiai paraméterei vízben

Konc. ?piГ. LzJei3ToIgT 'alPí lo '9?or.В 1+% IgO+S)100-03(Pa) (mPas)
0,5682
0,571213,70 3,7 6,51 0,8136

g, 2Ш,
0,7160
0,6726

0,8267
0,838614,96 5,2 1,0275 0,118 6,71

0,7782
0,7250

0,8976
0,878816,14 6,0 1,0420 0,0179 7,go

0,8451
0,8229

0,9430
0,959218,48 7,0 1,0719 0,0301 8,77

1,0043
0,9922

0i 18808 
0,872919*41 7,6 1,0842 0,0351 10,1
0,9542
1,015

1,1258 
1,1016 "

22,42 9,0 1,1243 0,0517 13,36

0,9912
1,084

1,1652
1,1543

23,84 9,8 M4 66 0,0597 14,63
1,1706
1,2064

1,0719
1,152325,21 11,8 1,1662 0,0676 14,81
1,2380
1,2847

1,2672
1,307927,82 17,3 1,2136 0,0830 18,5

1,5740
1,4119

1,4440
1,405530,24 37,5 1,2511 0,0978 27,8



12. tabló-at

Szovjet grafit1 reolégiai paraméterei etanolban

Konc. Z pll rr' .V' /V'lg 1
О 4lg Zlg l ; '»4В 1+ lg (1+S)%

(mPas) pl100-0оВА(Pa)Al
0,7404
0,7481

0,6721
0,744813,0 5,5 4,7

0,8062
0,8056

0,7243
0,835914,96 6,4 1,0275 0,0118 5,3

0,8751
0,8353

0,8808
0,882916,14 7,5 1,0420 0,0179 7,6

0,9138
0,8947

0,9638
0,977018,48 8,2 1,0719 0,0301 9,2

1,0414
1,0156

0,9542
0,9191 1,0842 0,0351 11,0019,41 9,0

1,2553
1,1436

0,9731
0,9999 1,1243 0,0517 18,022,42 9,4

0,9823
1,0389

1,2833
1,20531,1466 0,0597 19,223,84 9,6

1,0212
1,0773

1,3139
1,26631,166225,21 10,5 0,0676 20,6

1,0414
1,1523

1,3502
1,385127,82 11,0 1,2136 0,0830 22,4

1,3802
1,2244

1,3979
1,499230,24 24,0 1,2511 0,0978 25,0
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14. rüb:ázat

Szovjet grafit re^lä^iai pqrométcrnj az Af. ЮлИ. 300 koncentrációjának függvényében

Konc.
2 piTB i+ Lzl* 

iog-0 lg lIgT% IgT*
О •s 2.w!g(l+S)*0

fiP° (rrtPos) PJ(Pa) 6
T#0l7ü0,8129

0,8068 10,46,50,41 1,0062
TJÖC T .>
0,9973 
1,0086 
1-0181

0,9956 0,0018 10,11,GC420,83 9,9 0.9727•:
0,9966
0,9912 0,0042 10,21,GU11,5 9,9

1,0719
1,0615

1, OC’GO 0,0092 11,81,021410,02,5 1,0297
1,0607
1,0744

1,1038
1,11190, Cl 50 12,71,035211,53,8
1,1800
1,1397

1,0899
1,0991 0,0182 13,4912,3 1,04234,5

ьш
1,1376

1,1931
1,18320,0232 15,61,055014,555,6



15. táblázat

Szovjet grafit szuszpenziők reolőgiai araméterei a be atom t por koncentrációjának függvényében

Konc. TB lg(l+S) 2 pl
(mPas)

'^pi ъ ,g4•ex \gV0lo 1+(Pa)0o £
T7Ö4T4
1,0069

0,9638
1,0892 11,09,20,41

1,0042 0,0018 12,8 1,1072 -
1,0466 
Г,ТТ39~ 
1,0996 "
1,1367 
1,2100

14,8 1,1703 
1,1256 

"TJ 761 
1,1741 

172253 
1,2753 

1,3802 
1,3926 
1,4183 
1,4573 
V,6128 
1,5584

0,83

0,0042 13,01,50 15,0 1,0111

0,0092 13,71,021416,82,50
1,2553 
1,3381 ’
1,4362 
1,4087 
1,5729 
1,5191

0,0150 18,03,80 24,0 1,0352

1,0428 0,0182 27,34,50 26,2

41,0 1,0550 0,0232 37,45,60



i6. táblázat

Szovjet grafít szuszpenziók teológiai dra méterei a duzzasztót ben ton it koncentrációjónak függvényében

Konc
Ti 7 pl1+ LlÉLm-p

% в 18 2fí z lg 2r IgO+S)PP°. (?a) (mPas)о о о
0,9542
0,9961

Í/0212
2,08020,41 9,0 10,5

J

10,0 1,0000 
1,0360 
172041 
1,1507 
1,3424 

__1_, 3898 
1,6920 
1,6671

0,83 1,0042 0,0018 10,5 1,0212
0,9686
í, 0492
1,0322
1,0864
71649
1,2672
1,3188
74183
1,4036
1,5821
.75363

16,01,50 1,0111 0,0042 11,2

2,50 22,0 1,0214 0,0092 12,2

1,0352 0,0150 18,53,80 49,2

7 8633 
1,8201 
2,0212 
2,0592

1,0428 0,0182 26,24,50 73,0

5,60 105,0 1,0550 0,0232 38,2



17. táblázat

AljOg-^O H szusz enziók reológiai .araméterei vízben

Konc. r, h 1Ig^,3 i+JLife
 mrIgt

0,4771
0,5373

%

1,000
1,1167

Г
о '±hloIgO+S) (mPas)(Pa)___ P В

10,03,0020,4
171139
1,1761

0,5798
0,6307 1,0141 0,0061 13,0021,51 3,80

1,2201
1,2247 "

0,7404
0,7072 0,0111 16,601,025822,40 5,50
0,8573
0,8037

1,3617
1,2859 “ 
1,3711 
1,3404 '

0,0174 23,001,040823,52 7,20

0,8865
0,8894 0,0230 23,501,054424,51 7,70

1,4014
1,3949 '

0,9294
0,9751 0,0286 25,201,068025,47 8,50

1,4454
1,4483

1,0828
1,0593 0,0341 27,891,081726,41 12,10

1,4507
1,4940 '

1,1206
1,1313 0,0388 28,231,093427,20 13,20



18. táblázat
AUO^-ÍO-H szuszpenziók reológiai paraméterei propanolban

Konc. X l pl% в '+ fáí° '°(1+s> 'ahi К lgКl8% r.po fi M (mPas)
0,3979
0,1476

1,3711
1,266520,4 2,50 23,50

0,5798
0,4263

1,4609
1,386521,50 3,80 1,0141 0,0061 28,90

0,6990
0,6548

1,5467
1,48491,0258 0,0111 35,2122,40 5,00

0,8751
0,9426

1,6320
1,60881,040823,52 7,50 0,0174 42,85

1,1038
1,1985

1,6332
1,719024,51 12,70 1,0544 0,0230 42,97

1,2718
1,4544

1,6476
1,829125,47 18,70 1,0680 0,0286 44,42

1,4771
1,7057

1,8006
1,937326,41 30,00 1,0817 0,0341 63,18

2,2355
1,9204

2,1424
2,029727,32 1 72,0 1,0934 0,0388 1 38,8

2,2553
2,1946

2,2797 
2, 147828,21 180,0 1,1088 0,0448 190,4



19. táblázat

A12^3"20“H szüszper#i6k reolágiai paraméterei etanolban

В pl* о 1+lg IgO+S) lg pl0fío (Pa) В (mPas) 6о о
1,0370
0,8513

1,1461
0,954314,0020.4 7710h/

1,2074
0,9955

1,0792
1,1254 0,0061 16,121,014121,50 12,00

1,2776
1,1932

1,1818
1,1978 0,0111 18,951,025822,40 15,20

1,3010
1,4423

1,3617
1,2890 1,0408 0,0174 20,0023,52 23,00

1,4937
1,6637

1,4014
1,3701 0,0230 31,171,051424,51 25,20
1,4624
1,4512

1,5358
1,88521,0680 0,0286 34,3425,47 29,00
2,1037
2,1027

1,4857
1,5309 0,0341 126,971,081726,41 30,60

2,6518
2,2885

1,5911
1,5990 1,0934 0,0388 443,5927,21 39,00



20. táblázat

A ^0^-20 szuszpenziók Teológiai paraméterei vizben

Konc. r, 7 pii+ L- P.s. 
100-0

% '8 4 r0 4, lp M.'э1-. !g(l+S)(Pa)Йо É (mPas)
0,3617
0,3445

0,9635
0,993527,23 2,30 9,30

0,6128 
0,6191

1,0554
1,06501,0522 0,0221 11,3630,84 4,10

0,6990
0,7129

1,1303
1,144332,33 5,00 1,0754 0,0316 13,50
1,2586
1,2778

0,8573
0,870834,47 7,20 1,1158 0,0476 18,14
1,0492
0,9705

1,3913
1,36211,142236,29 11,20 0,0577 24,62

1,0792
1,0949

1,5201
1,467338,10 12,00 1,1756 0,0703 33,12

1,1Ж
1,2222

1,5803
1,575039,92 15,00 1,2112 0,0832 38,03

1,3655
1,3486

1,6373
1,68181,2480 0,0960 43,3841,73 23,20



21. táblázat

AljÖg-ÍQ szuszpenziók reoiógiai paraméterei propánéiban

Konc. z 7 p!1+ tz.1° 
100-0

в% !gtB fgto '3 2p| ?„ '8 ^rr' lg(<f+S)0o 1 M (mPa>)
0,5315
0,5561

0,8733
0,72997,4725,23 3,40

0,8451
0,8364

0,9315
0,96071,052230,84 7,00 0,0221 8,54

i,0000
0,9570

1,1126
1,059932,33 10,00 1,0754 0,0316 12,96

1,1303
1,1599

1,1767
1,227134,47 13,50 1,1158 0,0476 15,02

1,1761
1,2881

1,3735 
1,3326 "36,29 15,00 1,1422 0,0577 23,63

1,5378
1,4479

1,4502 
1,4642 "38,10 34,50 1,1756 0,0703 28,20



22. rűbi«Гас**
A^Qg-^O szuszpenziók reolóyloi paraméterei etcrsolbcn

Konc. T 2 plí+Jfcfe
100-ff

% в igt, Ig 2o'^r.t!gd+S)A (Pa) В (mPas)
0,903í
0,9641

},ощ:
1,1323

26,2 8,00 12,2
1,1206
1,1621

1,2103 
1,2673 "30,84 13,20 1,0522 0,0221 16,23

1,3222
1,2774

1,4071 
1,3252 “1,075432,33 21,00 0,0316 25,53

1,4472
1,4716

1,4079 
1,4226 "34,47 28,00 1,1158 0,0476 25,58

1,6590
1,5942

1,4771 
1,4798 "1,142236,29 45,60 0,0577 30,00

1,7033
1,7471

1,5575
1,560838,10 50,50 1,1756 0,0703 36,10
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24. tdblűzüt

A.203-18 szuszpenziók reoiogiai paraméterei propánéiban

Konc. nr' гi IgTj% n±zÉ°
10C-/J

о p‘ lg \\ \ ,sIgO+S)0o 0 (Pa) S ímPos)

20,96 4,2 0,6232 
o, rin

18.7 1,2718
У. 1ЛЫ

0,9294
0,9047

1,3010
« ллл <24,14 8,5 1,0424 0,0180 20,0

171139
1,1630

1,4548
1,41 v/41,055825,14 13,0 0,0236 28,5 П *■

1T477Í
1,4991

1,4502
1,425926,12 28,2 1,0973 0,0293 30,0



25. táblázat

A^C^ szusz enziók reo'óykű párán; étéről standban

Konc. Г, ?? I 'S?plJo '8 ?.£ - 0cБ% «.Г.igT 4. b 0+3)!+ ГОДPa)/V (nFas)Вr
0,9///
0,3995

0,312?
0,8560 9,515 6,5

1,000
0,9654

0,9777 0,0066 10i,055316,28 9,5 0,9896
1,1303
1,1192

1,0212
1,029413,5 1,0303 0,0130 1G,517,5

i,2380 
1,2467

1,0453 
1,0924 "0,0193 11,118,69 17,3 1,0454

»7*239
1,1544

1,4043
1,3723 1,0604 0,0255 13,319,84 25,4

1,4728 
1,4958

i,2577 
1,21541,0754 0,0316 13,1ОЛ

&«\Jg П 776



26. táblázat

A*2Ö3“^“H szusz,'enzi6k Teológiai párám éterei az Aeresil 200 koncentrációjának

függvényében

Konc. T l pl% В IgT lg ^ 
о lfl ^1 ?o 18% 1+ IgO+S)До 1 (Pa) В (mPas)

0,5315
O.Xt \l

0,5658
0, /Sfe

0,3 3,4 3,68
0,5315
0,6086

0,8457
0,6543 ‘

0,7 4,0 1,004 0,0017 7,01
0,9031
0,7947

0,7738
0,3183 “

2,2 8,0 1,0194 0,0084 5,94
1,0 0,9908 

0,9603 “
3,5 10,0 1,0332 0,0142 9,790,9558

1,0414 1,0314
1,0705

4,5 11,0 1,0440 0,0187 10, 75
1,0807

1,2430
1,1831
0,5441
0,7424

1,1818
1,2055
0,6990
0,7086

0,0233 17,51,0555,5 15,2

0,00553 3,51,01225,0Ь5



27. táblázat

А1^0з~20-К szusz-enziók reológiai paraméterei az AtRÜSiL 300 koncentrációjának függvényében

Konc. X ?,ip - jäo% в .srl9T, К 4. l '»?0i+ lg<1+S)(Pa) (mPas)100-flВ
0,5632
0,5496

0,2430
0,2390

0,3 3,7 1,75

0,6232
0,6291

0,7973
0,75514,20,7 1,0041 0,0017 6,27

0,6990
0,6787

0,7782 
0,7939 ~1/5 5,0 1,0194 0,0053 6,00

1,03320,7160
0,7214

0,7604 
0,8274 “2,2 5,2 0,0084 5,76

0,7782
0,8014

0,9284
0,8900

1,0440 0,0142 8,483,5 6,0

0,8751
0,8634

0,9430
0,9386

4,5 1,0550 0,0187 8,777,5

0,9294
0,9269

0,9859
0,98821,0122 0,0233 9,685,5 8,5

%
i
£а 8

’fiié/
*



28. táblázat

АЦР3-2О-Н szusz.enziók reoiágici araméturei a bentcr.it .or koneei.tráciájúnak függvényében

Konc. T 3% Igt IgO+S) *lpl 
(r.iPos)

l8t4 '»?p| ?o 's?o1+ ^ -0ofío (M в
0,0010
0,3124

0,50510,3 2,0 0,2 л глч 1
U,JtlI

0,4771
0,4165

0,56820,7 3,0 1,0040 0,0017 j,/ П С771
Uj J/ ✓ I

0,4771
0,5431

0,6021
0,59851,5 1,01945,0 0,0053 4,0

0, *532 0,62324,52,2 1,0532 0,0084 4,20,5521 ü, ól 69
0,8062
0,3560

0,6532
0,65136,43,5 1,0440 0,0142 4,5

170328 0,^31212,1 1,05504,5 0,018/ 4,81,0142 0,6780
1,1614
1,1759

0,6990
0,7053

14,55,5 1,0122 C,0233 5,0
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31. táblázat
Cirkon- zilikát szusz, enziók reolágiat ,>cra méterei profán ólban

r.Konc. Zp.0 - 0oБ '«4'3rr0 Ig'i+S)l+ loo-й(Pa)i (rnPas)

13,4 3,4 0,5441
9.CSS4

9,0 0,9542
0. 14 Ю

1,0000
0,9932 "

0,7782 
ö,8o5614,5 1,0l2y 0,0056 10,06,0

1,1,61
1,0513

1,0682
1,06061,0273 0,0117 11,715,7 15,0

1,2* 41
1,2396

1,0969
1,11371,039616,0 0,0169 12,56,7

1,3802
1,3631

i, 1761 
1,172017,3 24,0 1,0^35 0,0226 15,0

1,5135
1,6675

1,2304
1,22711,0ÓÓ5 0,0280 17,018,8 33,0



\

32. táblázat
Tcikurn szu.penziók reclőgiai paramétere! vízben

Konc T, 2 l. 20i8T i+i.jjp 
1 üó-0 !9

% В !9T P*!3{I+S) lg(Pa) (mPcs)Йо £ PВ
0,9850
0,7576

3,5682
0,7783 9,663,7030,29

0,845i 
0,89i3

Т/Г’Об
0,98111,0203 0,0087 13,2031,63 7.-00

1,1í 14 
1,1396

1,08;1 
1,0017 1,0404 0,0172 14,5033,0 12,20

1,1173 
1,1109

1,3979 
1,4154 "
1,4594 
1,6262 
T7S47Ó
1,8317

1,0607 0,025* 26,0034,58 13,10

1,164-4 
1,2174 
T75& 4 ~ 
1,3214

1,0809 0,0338 28,835,51 14,60

1,1011 0,041 Г 70,436,69 19,25

1,9031
2,0270

T747Ö6
1,4201 1,120Ц 0,049-т 80,0037, ез 30,10

2,4263
2,2352

1,51W
1,5293 0,0575 266,91,141538,53 32,50



33. táblázat
Talkum szitok enziák teológiai yi^méterei propcnolban

Konc. Г г% 3 'a Kl К 19 ?оigT I!9ТТ0 н1+ lg(l+S)tío (Pa) ü (mPas)
0,6032
0,6973

0,9991
0,8355

22,45 4,5 7,98
0,8451 
0.8156

1,2060
1,022724,10 7,00 1,0217 0,0193 16,07

f

0,9542 
0,9415 
1,0212 
1,0535 
1,1673 
:,1693

1,2230
1,22201,0451-1 0,0192 16,7125,80 9,00

1,4200
1,3992

27,30 10,50 1,0667 26,300,0280

1,4501
1,5824 "28,80 14,70 1,0392 0, J371 28,19
ГТ4787
1,7676\m30,30 19,50 1,1126 0,0463 30,11

1,3424
1,3970

1,8575
1,9427

31,68 22,00 1,1351 0, "551 72,02

1,4771
1,5051

2,2209
2,11381,1575 156,3233,00 30,00 0, ,635

1,6767
1,6056

2,4670
2,27291,1786 0,0714 293,134,20 47,50



34. táblázat

Toíkun szus.enziák Teológiai ^ramétcrei etanolban

Konc. T 21+ÉJLÍ2. 
100 0

.gr8 \J j 7o \37o% r !g(i+S) Г
(mkas)(Pa)jZlo I 9

0,9138
1,04/8

0,9350
0,38628,618,222,45

1,00601,064»
1,0994

1,0217 0,0093 10,1924,10 11,60
0,9923
T7U67
1,1054 "

тттззб
1,1544 0,0192 14,0213,60 l,t)45125,8.'

1,2380 
í,2032

1,2004
1,2058‘0,0280 16,101,066727,30 17,30

1,2146
1,3097

1,3020
1,2537

0,0371 16,391,089228,80 20,00

1,4787
1,4148

1,3222
1,304/

30,30 21,00 0,0463 30,111,1126

1,3522 
1,353t'

1,4787
1,5141

0,0550 30,111,135131,60 22,50

í ,361 7
l,400i

- 1,1575 1,5001 
1,6112 '

0,0636 31,6333,0 23,00

1,8215
1,7014

1,4393
1,4440 1,1786 0,0714 66,3034,20 27,50



35. táblázat

Vizes käzegü szuszpenziők koncén trációifüggéséből nyerhető reolőgiai paraméterek

ro 2o
(Pa) (mPas)

P
P sшТ*(tf%) n m

ír n - m

11,51 8,7Lonza grafit 6,6 35,2200 1322,9857,69 -35,22

12,62Szovjet grafit 9,25716,8 4,36 1559,638,5967 - 3,33

11,1562 4,81558,5515,30NSZK grafit 6,2 11,10 3,7212

10,38Angol grafit 31,37326,97 5,36 13,4393 1300,37 6,42

Talkum 30,29 12,99263,7 25,6976 -12,709,66 383,02

Cirkonszilikát

AI203-20-H 3,00 10,00 14,483120,4 9,7242 300,00 5,58

A!203-20-20 27,23 247,31 1,532,30 9,30 9,87 8,34

A»2°3"18 11,7452 8,6217 547, П20,9 3,125,0 8,7



36. táblázat

Projxinol közegU szuszrenzi6k koncéntráciőIfUggésébó'l nyerhető' reolőglai araméterek

To 2o p
p == Tq(Pa) (mPas)(tf%) mn

ТГ n - m

-11,9542,9300 554,839,83 30,97585,454Lonza grafit 8,80

6,5925 568,35 2,006,5113,70 5,9207Szovjet grafit 3,70

12,0242 296,81 - 0,862,14 8,537316,00 7,21NSZK grafit
18,254019,8657 100,80 13,1210,38 1,00 9,92Angol grafit

- 7,4120,131312,7224 450,904,5 9,9822,45Talkum

10,2196 388,88 20,2230,442413,4 3,5 9,0Cirkonszilikát

19,6701 106,38 26,0245,6915A!203-20-H 12,0 г, 5 23,50

455,1510,4455 2,2412,686526,40 3,40 7,47A!203-20

15,549 224,59 30,5718,7 46,1269Al203-18 4,220,96



87. tábládat

Stand kbzegü sxu>z ^nziák koncentráció fUggétéb#! nyerhető' reotógioi araméterek

ZoToßo p = 0 SS'
(inPas)(tP/o) (Pa) mn To

П - íl)lo
-21,1956,4«90 507,866,1 22,473,0988,4Lanza grafit

1170,217,7133 - 2,8413,00 4,7 4,36995,5Szovjet grafit

11,9602 1434,84 - 3,2616,00 8,69749,3 6,6MSZK grafit

19,3707 522,87 7,6727,0491ó,1210,38 3,2Angol grafit

11,4174 952,33 - 5,868,61 5,54808,2Talkum 22,45

-18,7036,2701 800,0017,561513,4 16,0 2,0CirkonszHikát

39,5426 э07, i4 -25,Ö514,00АI 0, -20-H 13,4 7, lö 1 5,3094
2 3

6,05»2,1381 665,7312,20 6,087225,20 8,00AL0„-2Q2 3

9,9981 681,21 10,2420,2475Al?03-18 15,0 9,56,5



38. táblázó»

Az oáolékonyayok koncentráció függéséből nyerheti reolágbi . araméterek etonol közagü

grafit szusz enziőknát

t0 l p *
fniPas)(Pa)Adalékanyag (tf%) ain 2o n - m

18,41 14 24,3461,0000 1,0573 - 5,9346 945,60,41Aerosil 200

976,77 - 0,97950,41 0,9583 0,9816 7,7074 8,6369Aerosil 300

- 1,85301081,7361,0392 20,2273 22,0803i,Q0690,41Bentonit por

21,28581031,60347,8145 26,52870,9499 0,92080,41Duzzasztott bentonit



39. táblázati:

Az adalékanyagok koncentráció függéséből nyarrteto reolágiai ara méterek etanol

kazegü alumlniumoxld szusz ^nziáknál

l.j/hAdalékanyag P « P ■
Te(Pa) (tn Pás)(tf%) mn
lo n - m

A er ősi! 200 0,5614 0,61270,30 27,77 24,4308 916,3 3,2892

A erő*«! 300 13,7860,30 0,6056 0,7367 10,7927 822,0 2,9933

0,3568 0,56700,30 35,1578Bentonit por 5,9324 629,0 29,2254

0,8156 0,99050,30 15,639244,3433 28,6541823,4Duzzasztott bentonit



Ezúttal szeretnék köszönetét mondani Dr. Szántó Ferenc 

tanszékvezető egyetemi tanárnak, tárgy választásom elfo

gadásáért és disszertációm elkészitése sorát nyújtott sok, 

értékes segítségért.

Szeretnék köszönetét mondani Szende György fősosztály

vezetőnek, hogy támogatta disszertációm elkészitését.
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