Folyadékelegyek adszorpciója talaj és agyagásvány mintákon

Manapság a szigorú szabályzás miatt ritkán kerülnek ki szerves oldószerek a gyártási
folyamatok során; az öreg elhasznált de “újrahasznosított” gyártósorok/gyárterületek
környékén sajnos mégis található bizonyos mértékű (nem ritkán teljes talajcserét kívánó)
szerves oldószer szennyeződés. A talajok, főleg a nagy agyagásványtartalmúak képesek
ezeket adszorbeálni, így azok képesek akkumulálódni, illetve bejutni a táplálékláncba. Az
agyagásványok agyagos üledékek ásványai, finomszemcsés réteges szerkezetű Al és Mg
hidroszilikátok: kaolinit- (Al-rétegszilikátok), illit- (K-Al-rétegszilikátok) és
montmorrilonitfélék (Ca-Na-rétegszilikátok).

A gyakorlat során a talajokon/agyagásványokon való szerves folyadékelegy-megkötődést
vizsgáljuk, egy egyszerű refraktometriás vizsgálatot alkalmazva. A cél annak bemutatása,
hogy egyes szerves oldószerek, milyen mértében képesek megkötődni a talajban, főként a
bennük található agyagásványok felületén, mennyire fontos ezek talajba jutásának elkerülése.
A gyakorlat “A szilárd-folyadék határfelületi folyadékelegyek adszorpciója szilárd fázison”
leirat elvén működik.

A koncentráció meghatározása Zeiss-féle merülő refraktométerrel történik szárítószekrényben
korábban vízmentesített adszobenseken (agyagásvány és aktív szén). A gyakorlathoz használt
szerves oldószereket (oktató adja ki) tömegre analitikai mérlegen mérjük be, olyan elegyeket készítve
mindkét sorozatban (10-10 g-ot) melyben az etanol móltörtje x1 =0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9. Az
elegyösszetételét tömegszázalékban adjuk meg. Meghatározzuk a kiindulási elegyek törésmutatóját,
majd az adszorbensekből zárható lombikokba (az egyik sorozat esetén aktív szén, míg a másik
esetben bentonit) 1-1 g-ot bemérünk, és azonos térfogatú különböző összetételű elegyet pipettázunk
hozzá. A lezárt lombikokat 1 órán keresztül rázatjuk, majd refraktométerrel a felülúszóról lepipettázott,
amennyiben szükséges megszűrt oldatokat törésmutatóját is meghatúrozzuk. A tömegszázalékban
meghatározott etanol egyensúlyi koncentrációját (c 1) móltörtben határozzuk meg (x1):

ahol M1 és M2 a két szerves oldószer moláris tömege
A fajlagos adszorpciós többletet a következő egyenlettel határozzuk meg:

w a bemért elegy tömege, m az adszorbens tömege c1=c1,0-c1 beálló koncentrációváltozás, a
fajlagos adszorpció értékeket mmol/g-ban adjuk meg.
o

Szerkesszük meg az adszorpciós többletizotermát, és grafikus extrapolációs módszerrel határozzuk
meg a tengelmetszetek értékeit! Adjuk meg az adszorbens fajlagos felületét, és a határfelületi fázis
mennyiségét!
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