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adalékanyagot, amelyek bekeverésével a gyártáshoz használt
agyag valamilyen kedvezőtlen tulajdonsága befolyásolható és/
vagy az égetett téglatermék valamely tulajdonsága javítható.
Ezek az adalékok legtöbbször más iparágból származó hulladék anyagok [1, 2, 3, 4]. Nagyszámú tanulmány vizsgálja
[2–10] az adalékanyagok és a téglatermékek egyes fizikai tulajdonságai (mint szilárdság vagy porozitás stb.) között fennálló
kapcsolatot, ugyanakkor közülük csak kevés foglalkozik az
agyag-adalékanyag keverék reológiai viselkedésével. Agyagkeverékekkel végzett súrlódási és a reológiai vizsgálatok során
kapott eredmények kimutatták, hogy nemcsak az agyag, de az
egyes agyagkeverékek is Bingham folyadékként viselkednek
[11, 12]; azonban az is beigazolódott, hogy a szerszámfal és a
vizsgált agyagkeverékek között kialakul egy agyagszuszpenzióból álló vékony réteg [12–15]. Ebből következően az agyagok és az agyagkeverékek extrudálás közbeni viselkedését (a
keverék extrudálhatóságát, struktúrálódás, belső feszültségek)
nem csak a nyírás, hanem a massza és a fal között kiépülő réteg vastagsága is meghatározza. Ezen tanulmány az extrudálás során kialakuló réteg vizsgálatát és a rétegvastagság egy
lehetséges számítási eljárását mutatja be.

rábbi vizsgálatok [13] során tapasztalt réteg azonban nemcsak
agyag-víz rendszer esetén alakulhat ki. Ilyen réteg kialakulhat
a különböző műszaki kerámia masszák extrudálásakor [17],
gyógyszeripari keverékek gyártásakor [18], különböző oldatok [19], cementpépek, betonok [20] csővezetékben történő
áramlásakor; valamint az élelmiszeripari reológiában [21] és
a polimerek [22] alakításakor is. Ezen rétegek vizsgálatához a
hagyományos reológiai eljárások mellett, az orvosi gyakorlatban használt mágneses rezonancián (MR) alapuló leképezési
eljárásokat is alkalmaznak [23], azonban ezek a vizsgálatok
gyakran bonyolultak és a kapott eredmények sokszor nem
egyértelműek.
A réteg kialakulása tehát az agyagok és keramikus masszák
esetén a folyékony fázis reológiai viselkedésétől, a szilárd
alkotók szemcseméret eloszlásától és morfológiai jellegétől
függ [16]. A téglaagyagok esetén, ez a nedvesség- és agyagásvány-tartalom, valamint a jelenlevő nem plasztikus összetevők
anyagának és mennyiségének függvénye.

Elméleti háttér, vizsgálati módszer
Az agyagot alkotó szemcsék közötti hézagok az extrudálás során, a tömörítés hatására teljesen telítődnek a víznek
az agyagszemcsékkel alkotott szuszpenziójával, majd a nyomás további növekedése miatt megindul a nedvesség felületre történő kiáramlása. Ekkor a szilárd szemcsék mintegy szűrőként viselkednek, így a szuszpenzió átmosódik a
„szűrőn” és a felületre vándorolva egy viszkozitással és vastagsággal jellemezhető csúszóréteget képez. Az így létrejött réteg
vastagságától függ a nyírás és a csúszás aránya [16, 17]. A ko50
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1. ábra A felületi csúszóréteg felépítésének elvi vázlata
Fig. 1. Schematic view of slipping layer

Gracyk és Gleissle [24] aluminium-oxid masszák kapilláris reométerrel történő vizsgálatakor azt találták, hogy bár
a mérési eredményük kizárólag dugós áramlást mutatott,
a nyírófeszültég mégis függött a kapillárisoknak sugarától.
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1. táblázat A vizsgált agyag jellemzői
Table 1. Properties of the clay

Mivel a kapilláris átmérője a rétegvastagsághoz képest elhanyagolható mértékű, így a csúszási sebességet (vcs) és a kialakuló
réteg vastagságot (s), az (1) összefüggés szerint arányosnak
vették. Amikor a sebesség-gradienst a rétegben lineárisnak
feltételezzük az 1. ábrán látható módon, akkor a newtoni
folyadékok viselkedését leíró (2) kifejezés érvényesül.
Az (1) és a (2) kifejezéseket egyenlővé téve bevezettek egy
mérőszámot az un. relatív csúszóréteg vastagságot (3). Az sr
paraméterrel tulajdonképpen a réteg felépülésének mértékét –
a kiáramló szuszpenzió mennyiségét jellemezték. A nagyobb
sr érték jelzi a rétegvastagság növekedését, és a réteg viszkozitásának csökkenését. A módszert többek között Khan [25] is
alkalmazta alumínium-oxid por és különböző plasztifikátor
anyagok vizsgálatához.

(1)

(2)

(3)

: a rétegben fellépő sebességgradiens, [1/s];
ahol
: a réteg viszkozitása, [Pas];
τ: nyírófeszültség, [Pa].
Vizsgálataink során a fentiek felhasználásával agyag valamint agyag-adalékanyag keverékek esetén kialakuló réteg vastagságát jellemeztük, de a fenti eljárást kiegészítve. Amennyiben a (3) összefüggésben szereplő réteg viszkozitás mérhető,
akkor az „s” rétegvastagság számolhatóvá válik, hiszen a vcs
értéke a reológiai mérésekből ismert [11, 12], illetve meghatározható. A csúszóréteg vizsgálatához ezen keverékek súrlódási vizsgálataiból indultunk ki [12, 15], az alábbi méréseken
alapuló feltételezésekkel:
■ a réteget a d<2 μm szemcseméret tartományban lévő
ásványokból agyagszuszpenzió, vagy agyagszuszpenzió
és orintálódott anizotróp szemcsék alkotják;
■

a réteg a keverékektől függően változó nedvességtartalommal rendelkezik;

■

a réteg vastagsága változik a nyomás növekedésével, de
a réteg folytonos.

2. ábra A d<2μm és a 5<d<15μm szemcsék SEM felvétele
Fig. 2. Morphology of the fraction of d<2μm and 5<d<15μm

Az irodalmak [16, 26] a csúszóréteg vastagságára általában
néhány μm vastagságot feltételeznek. Egy egyszerű számítással,
amelyben a rétegvastagságot 1 μm és 5 μm értékben feltételezve,
valamint a reológiai mérések során eredményül [11, 12] kapott
csúszási sebességet felhasználva, a (3) összefüggés alapján a rétegben kialakuló nyírási sebességgradiens az alábbiak szerint alakul:
vcs ≈vext = 100 mm/s
= 100/0,001= 100000 1/s
s1 = 1 μm
= 100/0,005= 20000 1/s
s2 = 5 μm

→

A rétegben tehát 10000 1/s feletti sebesség-gradiens értékékek
léphetnek fel, ezért viszkozitásának méréséhez eddig a tartományig kell a sebességgradiens értékét kiterjeszteni. Ebben a
mérési tartományban a kapilláris reométer az alkalmas berendezés, de folyékony agyagszuszpenzió esetén ez nem használható. Rotációs reométer segítségével azonban a réteg viszkozitása mérhetővé válik, ha a fenti feltételeket figyelembe vesszük.

Anyagok és mérési módszerek
A vizsgálatokhoz nagy képlékenységű agyag került felhasználásra, amely a Mályi Tégla Kft. agyagbányájából származott.
Az ott fellelhető három – szürke, kék és sárga – agyag közül
a sárga agyag a legképlékenyebb. Az Atterberg-féle vizsgálatot
elvégezve, a sárga agyag képlékenységi száma 21,9-re adódott,
ami alapján a nagy képlékenységű agyagok közé sorolható.
Az agyagkeverékek elkészítése előtt az agyagot jellemeztük az
alakítástechnológia szempontjából lényeges tulajdonságokkal,
XRD vizsgálattal meghatároztuk az agyag ásványi összetételét
(Bruker D8 ADVANCE, Rietveld analízis), valamint szemcseméret eloszlását (Horiba LA950). Ülepítéssel frakciókra (d >
106 μm; 63μm < d < 106 μm; 45 μm < d < 63 μm; 15 μm < d < 45
μm; 5 μm < d < 15 μm; 2 μm < d < 5 μm; d < 2 μm) választottuk
szét az agyagot, majd meghatároztuk fajlagos felületét (Micrometrics Tristar3000) és morfológiáját (Hitachi TM1000 SEM).
Az agyag 41,6%-a plasztikus összetevő, ami magába foglalja az
amorf tartalmat is (1. táblázat). A 31,1% szabad kvarctartalom
mellett 9,8% földpát és 2,1% föld alkáli karbonát van jelen. Az
alakítástechnológiai szempontból fontos anizotróp morfológiájú muszkovit mennyisége
15,3%.
A négy ülepített frakció nagy BET értéke
mutatja, hogy a szubmikronos agyagásvány
szemcsék az ülepítés során felragadtak a
nagyobb szemcsékre. Az 2. ábra két frakció
jellegzetes morfológiai képét mutatja be.
A vizsgált agyagból ülepítéssel leválasztott
d<2 μm szemcseméretű frakciót felhasználva
egy alacsonyabb és magasabb nedvességtartalmú agyagszuszpenzió került elkészítésre:
w1= 28%; w2= 50% nedvességtartalommal.
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A 28%-os még masszaszerű, míg az 50% nedvességtartalmú
már nagyon folyós jelleggel bírt. A keverékek viszkozitásának
meghatározása a 3. ábrán látható HAAKE RS80 rotációs
viszkoziméterrel történt, CP 2Ti típusú 25 mm átmérővel
rendelkező mérőfejjel. A rotációs reométeren 0,1 mm résméret
mellett, állandó 23 °C-os hőmérsékletet és az alkalmazható
maximális 1600 1/s nyírási sebesség-gradiens érték került
beállításra, egyenletes sebességfelfutás mellett.

5. ábra A 2 μm alatti frakcióra kapott kiátlagolt folyási görbe w = 28% és w = 50%-os
nedvességtartalom esetén
Fig. 5. Overage flow curves of d < 2 μm suspension with moisture content of w =
28% and w = 50%

3. ábra Az RS80 reométer és a CP 2Ti 25mm mérőfej
Fig. 3. RS80 Rheometer with CP2Ti 25mm

Mérési eredmények
Az agyagszuszpenziók mérései háromszor kerültek ismétlésre, új anyag feltételével. Az eredményül kapott nyírófeszültség és viszkozitás görbéket a 4. ábra foglalja össze, míg a kiátlagolt görbék az 5. ábrán láthatóak.

A viszkozitás mérésének eredményeit a 2. táblázat foglalja
össze. Az 5. ábra segítségével megállapítható, hogy a d < 2 μm
frakcióból képzett szuszpenzió viszkozitás értékei 1500 1/s
feletti sebesség-gradiens tartományban egy állandó értékhez
tartanak. A mérések eredményi szerint a d < 2 μm frakció
viszkozitás értékei 1 Pas alatt van, a vizsgált nedvességtartalom esetén, így tehát a réteg viszkozitása a víz viszkozitása (0,001 Pas) és kb. 0,64 Pas között változhat. A viszkozitás
ezen értékét (a szuszpenzió összenyomhatatlanságát feltételezve) nagy sebesség-gradiens esetén is állandónak tekintve,
kiterjeszthetjük azt az 10000 1/s feletti tartományokra is.
Frakció

Nedvességtartalom
w, %

Viszkozitás 1000 1/s felett
ή, Pas

d < 2 μm

28

0,64

d < 2 μm

50

0,27

2. táblázat A frakciók viszkozitás értékei
Table 2. Viscosity of fractions

a.)

b.)
4. ábra A 2 μm alatti frakcióra kapott eredmények w = 28% (a.)és w = 50%-os (b.)
nedvességtartalom esetén
Fig. 4. Flow curves of d < 2 μm suspension with moisture content of w=28% and w =
50%
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A rotációs reometriai méréssel meghatározott viszkozitás
értékeket felhasználva, a (3) összefüggés segítségével az „s”
rétegvastagság számolhatóvá válik. A (3) összefüggésben felhasználjuk a kapilláris reométerrel végzett vizsgálatok során
[11, 12] meghatározott, extrudálási sebességtől függő csúszási
sebesség és nyírófeszültség értékeket, d = 3; d = 4; és d = 5mm
átmérőjű kapillárisok esetén. A számolt csúszóréteg vastagságot az extrudálási sebesség függvényében ábrázolva, a 6.
ábrán bemutatott görbéket kapjuk.
Agyagok és agyag-adalékanyag keverékek extrudáláskor kialakul egy állandósult nyomásállapot, mely azonos előkészítettség, azaz azonos nedvességtartalom és ásványi összetétel eloszlás esetén, a fentebb bemutatott módon
viselkedik. Az extrudálási sebesség növekedésével, nő az
extrudálási nyomás, amely tovább segíti a vizes szuszpenzió
felületre áramlását. A 6. ábrából megállapítható, hogy a réteg
vastagsága növekszik az extrudálási sebesség növelésével, de
az is megfigyelhető, hogy a vastagság értéke egy összetételtől,
nedvességtartalomtól és az extrudálási nyomástól függő értékhez tart.
A korábbi vizsgálatok [11] igazolták az adalékmentes és
az adalékolt agyagkeverékek hasonló viselkedését. Ebből
következően a réteg vastagságának változása tendenciájában
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azonos értékben különböző eredményt ad agyagkeverékek
(pórusképző és soványító adalékokkal készült keverékek) esetében is.

6. ábra A csúszóréteg vastagságának változása az extrudálási sebesség függvényében
w = 20%-os nedvességtartalmú adalékmentes agyag esetén
Fig. 6. Change in the thickness of slipping layer as the function of extrusion speed
(pure clay with moisture content of w = 20% )

Az eredmények azt is kimutatták, hogy a vizsgált agyag, 2 μm
alatti szemcsefrakciója reológiai szempontból a HerschleyBuckley féle modell (4) szerint írható fel mindkét vizsgált
nedvességtartalom esetén. A modell együtthatóit a 3. táblázat
tartalmazza.
(4)
τ0

K

n

r2

Pa

Pas

w=28%

76,20

259,40

0,166

0,94

w=50%

37,74

96,22

0,179

0,96

3. táblázat A modell együtthatói
Table 3. Parameters of model

Összefoglalás
A tanulmány a kerámia masszák, ezen belül a hagyományos tégla- és cserépipari termékek extrudálása során,
az extrudátum felületén kialakuló csúszóréteg vizsgálatával
foglalkozik. A réteget a felületre áramlott agyagszuszpenzió
alkotja, mely víz és az agyag 2 μm alatti frakciójából áll. A
réteg jellemzését kapilláris reométer és rotációs viszkoziméter együttes alkalmazásával sikerült elérni. Meghatároztuk a
felületi agyagszuszpenzió viszkozitását, valamint a rétegben
kialakuló nyírási sebességgradiens mértékét. Irodalmi forrásokban megtalálható relatív rétegvastagság számítást továbbgondolva meghatároztuk a réteg felépülésének feltételeit valamint jellegét adalékmentes 20% nedvességtartalmú és nagy
képlékenységű agyag tekintetében.
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