MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 66, 2, (2014), 129-134


www.ptcer.pl/mccm

Synteza zeolitów z perlitu i ich zdolnoĞci
sorpcyjne
MAGDALENA KRÓL*, JUSTYNA MORAWSKA, WàODZIMIERZ MOZGAWA, WALDEMAR PICHÓR,
KATARZYNA BARCZYK
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
*e-mail: mkrol@agh.edu.pl

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ nad procesem syntezy materiaáu zeolitowego z odpadowej frakcji pylastej powstaáej przy produkcji
perlitu ekspandowanego. Przeanalizowano wpáyw stĊĪenia i iloĞci roztworu NaOH, temperatury oraz czasu syntezy na rodzaj i iloĞü powstaáych produktów. W zaleĪnoĞci od warunków, w jakich prowadzony byá proces, zidenty¿kowane na podstawie rentgenowskiej analizy
fazowej (XRD) produkty to: zeolit Na-P1, zeolit X, zeolit A oraz hydroksysodalit. ObecnoĞü faz zeolitowych potwierdziáy pomiary spektroskopowe w zakresie Ğrodkowej podczerwieni oraz obserwacje w mikroskopie skaningowym. Stwierdzono, Īe istnieje moĪliwoĞü optymalnego doboru parametrów syntezy zeolitów; juĪ po 24 h w temperaturze przynajmniej 60°C i przy stĊĪeniu NaOH powyĪej 3,0 mol/dm3
moĪliwe jest efektywne przeksztaácenie perlitu w materiaá zeolitowy. Na podstawie analizy skáadu fazowego (zawartoĞü zeolitów A oraz
X) oraz mikrostruktury uzyskanych próbek wyselekcjonowano te o potencjalnie wysokich zdolnoĞciach sorpcyjnych. Wyznaczono pojemnoĞci sorpcyjne wybranych próbek. Stwierdzono, Īe sodowe zeolity uzyskane w procesie syntezy z perlitu ekspandowanego mogą byü
z powodzeniem wykorzystywane w procesach sorpcyjnych.
Sáowa kluczowe: zeolity, perlit ekspandowany, synteza hydrotermalna, sorbent

SYNTHESIS OF ZEOLITES FROM PERLITE AND THEIR SORPTION PROPERTIES
The paper presents research in synthesis of zeolites using waste dusty fractions coming from the production of expanded perlite. The
inÀuence of concentration and amount of a aqueous solution of NaOH together with temperature and time of synthesis on the type and
quantity of the resulting products was analyzed. Depending on the process conditions, zeolite Na-P1, zeolite X, zeolite A, and hydroxysodalite were the products identi¿ed by X-ray diffraction analysis (XRD). The presence of the zeolite phases has been con¿rmed by mid
-infrared spectroscopic measurements and scanning electron microscope observations. It has been found that it is possible to optimize
the synthesis parameters. The perlite dust transforms into the zeolitic material just after 24 h synthesis in the NaOH aqueous solution of
concentration above 3.0 mol/dm3 at  60°C. Basing on the content of the A and X zeolites, and the microstructure of the obtained samples,
the zeolite materials of potentially high sorption capacity were selected. Cation exchange capacities of the selected samples were determined. It has been found that sodium zeolites obtained from the perlite dust can be successfully used in sorption processes.
Keywords: Zeolites, Expanded perlite, Hydrothermal synthesis, Sorbent

1. WstĊp
Zeolity to glinokrzemiany szkieletowe, zbudowane z sieci
tetraedrów [AlO4]-5 i [SiO4]-4, poáączonych ze sobą wspólnymi atomami tlenu. Jednak w porównaniu z innymi mineraáami grupy tektoglinokrzemianów odznaczają siĊ specy¿cznymi wáaĞciwoĞciami, bĊdącymi konsekwencją ich budowy.
Ze wzglĊdu na specy¿czny sposób poáączenia tetraedrów,
który generuje istnienie wolnych przestrzeni w strukturze
– kanaáów i komór o ĞciĞle okreĞlonych wymiarach – oraz
na obecnoĞü nadmiarowego áadunku powierzchniowego,
zeolity odznaczają siĊ bardzo dobrymi wáaĞciwoĞciami jonowymiennymi [1].
Znanych jest okoáo 40 naturalnie wystĊpujących struktur
zeolitowych, natomiast ponad 100 moĪna uzyskaü w warunkach laboratoryjnych [2]. MiĊdzy innymi moĪliwe są syntezy
z wykorzystaniem materiaáów odpadowych, jako noĞników
SiO2 i Al2O3. Zeolity szeroko otrzymuje siĊ miĊdzy innymi
z popioáów lotnych [3–5]. Najszerzej wykorzystywaną w tego

typu procesach jest metoda hydrotermalna, polegająca na
kąpieli reakcyjnej analizowanego materiaáu w roztworze wodorotlenku, najczĊĞciej sodu, w podwyĪszonej temperaturze
przy atmosferycznym lub podwyĪszonym ciĞnieniu [3].
Jednym z gáównych problemów podczas produkcji perlitu
ekspandowanego jest powstawanie duĪej iloĞci frakcji pylastej. Charakteryzuje siĊ ona niską gĊstoĞcią, a co za tym
idzie wysoką lotnoĞcią, co sprawia, Īe jest ona bardzo trudna do zagospodarowania. Jednak ze wzglĊdu na glinokrzemianowy charakter (duĪa zawartoĞü tlenku krzemu i glinu),
jednym z pomysáów wykorzystania tego odpadu jest synteza
zeolitów. Analiza związanej z tematem literatury wskazuje
na moĪliwoĞü zajĞcia takiego procesu [6–9].
Celem niniejszej pracy jest ocena moĪliwoĞci zastosowania odpadu powstaáego przy produkcji perlitu ekspandowanego do syntezy materiaáu zeolitowego, a nastĊpnie
analiza skáadu i struktury uzyskanych produktów zeolityzacji.
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Tabela 1. Skáady chemiczne odpadów perlitowych uĪytych do syntezy zeolitów.
Table 1. Chemical compositions of perlitic wastes applied for synthesis of zeolites.

Rodzaj odpadu

L

BS

BW

T

Udziaá skáadnika [% mas.]
SiO2

70,93

73,63

73,99

75,39

Al2O3

12,29

13,73

13,07

13,36

K2O

7,08

5,12

5,12

4,11

Na2O

2,27

3,27

3,48

4,61

Fe2O3

3,81

2,36

2,22

1,22

CaO

2,31

1,17

1,49

0,97

MgO

0,32

0,31

0,17

0,11

TiO2

0,45

0,19

0,21

0,07

pozostaáe

0,54

0,22

0,25

0,16

SiO2/Al2O3

5,77

5,36

5,66

5,64

2. Materiaá i metodyka badaĔ
Do syntez materiaáu zeolitowego uĪyto piĊciu rodzajów
odpadów perlitowych, uzyskanych przy produkcji perlitu ekspandowanego, pochodzących z nastĊpujących zakáadów:
LAKMA SAT sp. z o.o. w Cieszynie (próbka „L”), PERLIPOL
S.C. w Beáchatowie („BS” – ruda Sáowacka i „BW” – ruda
WĊgierska) oraz ZSChiM PIOTROWICE II sp. z o.o. w Tarnobrzegu („T”). Analiza skáadu fazowego (XRD) potwierdziáa, Īe badane materiaáy stanowią w gáównej mierze glinokrzemianową fazĊ amor¿czną z ewentualnymi niewielkimi
wtrąceniami skaleni i mineraáów ilastych. Skáady chemiczne, wyznaczone na podstawie rentgenowskiej spektrometrii
Àuorescencyjnej (WD-XRF, PANalytical Axios mAX 4kW)
przedstawiono w Tabeli 1. Stosunek iloĞciowy gáównych
skáadników (SiO2/Al2O3), waĪnych z punktu widzenia reakcji
syntezy zeolitów waha siĊ od 5,36 do 5,77.
ReakcjĊ prowadzono w warunkach hydrotermalnych pod
ciĞnieniem atmosferycznym, stosując róĪne temperatury
syntezy (30–90°C) i stĊĪenia wodorotlenku sodu z zakresu 3,0–5,0 mol/dm3. Standardowo syntezĊ prowadzono na
1-gramowych próbkach perlitu. Stosunek iloĞci fazy staáej
do iloĞci roztworu reakcyjnego ustalono na staáym poziomie
S/L = 1:15, aczkolwiek sprawdzono równieĪ jak zmniejszenie
iloĞci roztworu reakcyjnego wpáywa na skáad fazowy produktu.
Po 24 h, 48 h lub 72 h utrzymywania w staáej temperaturze
produkt oddzielono i przemyto wodą destylowaną do uzyskania pH eluentu < 10. Uzyskane próbki wysuszono, przetrzymując je w temperaturze nieprzekraczającej 80°C przez 24 h.
Skáad fazowy uzyskanych próbek okreĞlono przy uĪyciu
analizy rentgenowskiej (XRD), wykonanej metodą licznikową za pomocą dyfraktometru Philips X-ray difractometer
X’Pert system (promieniowanie CuKĮ). Zakres rejestracji
obrazów dyfrakcyjnych wynosiá 5–60° (2Ĭ), przy szybkoĞci
rejestracji wynoszącej 0,05° (2Ĭ) / 2 s.
Analizy morfologii wybranych materiaáów wykonano za
pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego FEI
Nova NanoSEM 200.
ObecnoĞü struktur zeolitowych potwierdzono poprzez
pomiary spektroskopowe FT-IR w zakresie Ğrodkowej pod-
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czerwieni (4000–400 cm–1). Pomiary wykonano techniką
pastylkową z KBr (Merck) z wykorzystaniem próĪniowego
spektrometru fourierowskiego Bruker Vertex 70v. Widma
rejestrowano w skali absorbancji ze zdolnoĞcią rozdzielczą
4 cm–1, mierząc 128 skanów.

3. Wyniki z dyskusją
Celem niniejszych badaĔ byáo przeanalizowanie moĪliwoĞci uzyskania materiaáu zeolitowego z odpadu powstaáego
przy produkcji perlitu ekspandowanego. Po przeprowadzeniu syntez otrzymane próbki przeanalizowano pod kątem
wpáywu temperatury, stĊĪenia NaOH oraz czasu syntezy
na rodzaj i iloĞü otrzymanych faz krystalicznych. Na Rys. 1
przedstawiono przykáadową seriĊ dyfraktogramów próbek
otrzymanych przy zastosowaniu perlitu BS. W zaleĪnoĞci
od parametrów syntezy, zidenty¿kowane fazy to zeolit NaP1, zeolit X, zeolit A oraz hydroksysodalit. Stwierdzono, Īe
moĪliwa jest synteza zeolitów z wykorzystaniem perlitu ekspandowanego juĪ w temperaturze 60°C. PoniĪej tej wartoĞci
reakcja nie zachodzi, aczkolwiek naleĪy zaznaczyü, Īe odpowiednie wydáuĪenie ekspozycji na dziaáanie wodorotlenku
powinno skutkowaü obniĪeniem tej granicy.
W temperaturze 60°C w czasie 24 h juĪ przy stĊĪeniu
NaOH wynoszącym 3,5 mol/dm3 zaczynają pojawiaü siĊ
pierwsze iloĞci faz krystalicznych; jako pierwsze zaczynają
krystalizowaü struktury typu faujazytu, czyli zeolit X. Jest to
faza dominująca przy stosunkowo najniĪszych stĊĪeniach
wodorotlenku i temperaturach. NajwiĊksze iloĞci zeolitu X uzyskano w 70°C przy stĊĪeniu NaOH wynoszącym
4,0 mol/dm3. Począwszy od tej temperatury w ukáadzie pojawia siĊ kolejna faza krystaliczna, którą jest zeolit Na-P1.
Z kolei w najwyĪszych analizowanych temperaturach i przy
wysokich wykorzystanych stĊĪeniach NaOH fazą dominująca jest hydroksysodalit. MoĪna wiĊc stwierdziü, Īe najtrwalszym produktem powstającym w analizowanych warunkach
jest zeolit Na-P1 [6]. W wyniku reakcji z niĪszymi analizowanymi stĊĪeniami NaOH fazą wspóáwystĊpującą z zeolitem
Na-P1 jest zeolit X, natomiast przy wysokich stĊĪeniach
wodorotlenku w duĪych iloĞciach powstaje hydroksysodalit.
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Rys. 1. Rentgenogramy próbek uzyskanych z perlitu BS w czasie 24 h w zaleĪnoĞci od temperatury reakcji i stĊĪenia NaOH (X – zeolit
X; A – zeolit A; P – zeolit Na-P1; S – sodalit).
Fig. 1. X-ray diffraction patterns of the samples obtained from perlite BS at 24 h as a function of temperature and concentration of NaOH
solution (X – zeolite X; A – zeolite A; P – zeolite Na-P1; S – sodalite).

Podobnie jak temperatura i stĊĪenie wodorotlenku, na
syntezĊ zeolitów wpáywa czas syntezy (Rys. 2); jego wydáuĪenie skutkuje przeksztaácaniem zeolitu X w zeolit NaP1 a nastĊpnie hydrosodalit. RóĪnice w przebiegu procesu
syntezy, spowodowane wydáuĪenie czasu reakcji z 24 h do
72 h nie są jednak znaczne.

Rys. 2. Rentgenogramy próbek uzyskanych w wyniku reakcji perlitu
T z 4-molowym roztworem NaOH w 60ࣰ°C w zaleĪnoĞci od czasu
syntezy.
Fig. 2. X-ray diffraction patterns of the samples obtained from perlite
T and 4.0 M NaOH at 60ࣰ°C as a function of synthesis time.

Porównując wyniki analizy skáadu fazowego pozostaáych
serii próbek (uzyskanych z pozostaáych perlitów) stwierdzono,
Īe proces jest powtarzalny. Mimo róĪnic w iloĞci poszczególnych faz powstających w danych warunkach, wynikających
z róĪnic w skáadach chemicznych oraz przede wszystkim fazowych (domieszek krystalicznych) materiaáów wyjĞciowych,
powyĪsze tendencje jakoĞciowe pozostają zachowane.
ObecnoĞü struktur zeolitowych potwierdzono poprzez
pomiar widm w zakresie Ğrodkowej podczerwieni (Rys. 3).
W widmach zeolitów wyróĪniü moĪemy kilka grup pasm:
– pasma związane z drganiami grup OH – i wody zeolitowej, wystĊpujące w zakresie 3700–1600 cm–1;
– pasma pochodzące od drgaĔ wewnĊtrznych wiązaĔ
Si–O(Si) i Si–O(Al) w zakresie 1200–400 cm–1;
– pasma w zakresie pseudosieciowym, czyli 800–
500 cm–1, pochodzące od drgaĔ ponadtetraedyczych jednostek strukturalnych (pierĞcieni zbudowanych z tetraedrów
krzemo- oraz glinotlenowych;
– pasma poniĪej 400 cm–1, czyli w dalekiej podczerwieni,
pochodzące od drgaĔ sieciowych i/lub drgaĔ typu Me–O.
Spadek szerokoĞci poáówkowej, najbardziej intensywnego z pasm, przy okoáo 1060 cm–1 wskazuje na zwiĊkszający
siĊ udziaá faz krystalicznych wraz ze wzrostem temperatury
syntezy. Postaü widm w podczerwieni potwierdza stwierdzoną na podstawie analizy skáadu fazowego graniczną
temperaturĊ zeolityzacji, wynoszącą 50°C. Począwszy od
temperatury 60°C szerokoĞü poáówkowa pasm pochodzących od glinokrzemianowej struktury materiaáu znacząco siĊ
zmniejsza. Jakkolwiek, moĪna zauwaĪyü, Īe pierwsze iloĞci
fazy krystalicznej pojawiają siĊ juĪ w 50°C. ĝwiadczy o tym
miĊdzy innymi rozdzielenie siĊ pasma przy okoáo 1053 cm–1
na dwa pasma skáadowe oraz nieznaczne zmiany w widmie
w zakresie 850–500 cm–1.
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Wraz ze wzrostem temperatury procesu, pasmo o najwyĪszej intensywnoĞci integralnej, poáoĪone przy okoáo
1060 cm–1, przesuwa siĊ w stronĊ wyĪszych liczb falowych.
Taka sytuacja Ğwiadczy o zwiĊkszającym siĊ udziale glinu
w pozycjach tetraedrycznych w porównaniu do materiaáu
wyjĞciowego. DáugoĞü wiązania Al–O jest wiĊksza niĪ wiązania Si–O, a dodatkowo charakteryzuje siĊ ono mniejszą staáą
siáową [10]. MoĪna zauwaĪyü, Īe pozycja analizowanego
pasma nie zmienia siĊ juĪ znacząco dla próbek uzyskanych
w temperaturze przekraczającej 60°C (Rys. 2). Analiza skáadów tlenkowych produktów zeolityzacji, wyznaczonych na
podstawie wyników XRF (Tabela 2), potwierdza zachodzenie procesu desilikacji struktury perlitu pod wpáywem dziaáania roztworu NaOH. WiĊksza temperatura i/lub stĊĪenie
NaOH powoduje w wiĊkszym stopniu degradacjĊ struktury
materiaáu wyjĞciowego. Proces ten bez wątpienia bĊdzie
miaá wpáyw na rodzaj powstających produktów reakcji.
Analizując zakres pseudosieciowy widm, czyli zakres
800–500 cm–1, moĪna zaobserwowaü pasma, które są
związane z charakterystycznymi dla zeolitów drganiami
pierĞcieni tetraedrów krzemo- i glinotlenowych. Na podstawie sekwencji uáoĪenia pasm w tym zakresie moĪliwa jest
identy¿kacja danego zeolitu [11]. ObecnoĞü pasm przy okoáo
750 cm–1 oraz 670 cm–1 związana jest z drganiami pierĞcieni
6-czáonowych [12], które wystĊpują zarówno w strukturach
typu faujazytu (zeolit X), jak i gismondytu (zeolit Na-P1). Widmo próbki otrzymanej w 90°C z wykorzystaniem 5-molowego roztworu NaOH (Rys. 3) charakteryzuje siĊ wystĊpowaniem grupy trzech pasm o niewielkiej szerokoĞci poáówkowej
– przy 725 cm–1, 703 cm–1 i 665 cm–1, które jednoznacznie
Ğwiadczą o obecnoĞci sodalitu.
Analizując morfologiĊ wybranych próbek za pomocą
elektronowego mikroskopu skaningowego stwierdzono, Īe
otrzymane zeolity narastają na ziarnach perlitu, tworząc
aglomeraty o duĪym rozwiniĊciu powierzchni. Na Rys. 4

Rys. 3. Widma MIR próbek uzyskanych w wyniku reakcji perlitu
BS z 5-molowym roztworem NaOH w czasie 24 h w zaleĪnoĞci od
temperatury reakcji.
Fig. 3. MIR spectra of the samples obtained from perlite BS and
5.0 M NaOH at 24 h as a function of temperature.

Rys. 4. ZdjĊcia SEM próbek uzyskanych w wyniku reakcji perlitu BS z 5-molowym roztworem NaOH w 90ࣰ°C i w czasie 24 h, uzupeánione
o analizĊ pierwiastkową EDAX we wskazanych punktach: a) produkt syntezy, b) nieprzereagowana páytka perlitowa.
Fig. 4. SEM images of the samples obtained from perlite BS and 5.0 M NaOH at 90ࣰ°C and 24 h, supplemented with EDAX elemental
analysis at selected points: a) synthesized product, b) unreacted perlite plate.
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Tabela 2. Skáady chemiczne próbek uzyskanych w wyniku reakcji perlitu T z 4-molowym roztworem NaOH w czasie 24 h w zaleĪnoĞci od
temperatury syntezy.
Table 2. Chemical analysis of the samples obtained from perlite T in 4.0 M NaOH and at 24 has a function of temperature of the synthesis.

Temperatura syntezy

30°C

50°C

70°C

90°C

Udziaá skáadnika [% mas.]
SiO2

74,87

66,84

40,46

38,21

Al2O3

14,26

17,85

30,16

29,10

Na2O

5,58

9,82

24,92

27,96

K2O

3,13

2,57

0,72

0,34

Fe2O3

0,89

1,30

1,73

2,10

CaO

0,75

1,19

1,65

1,82

MgO

0,12

0,16

0,17

0,18

TiO2

0,05

0,08

0,08

0,09

pozostaáe

0,35

0,19

0,11

0,20

SiO2/Al2O3

5,25

3,75

1,34

1,31

przedstawiono zdjĊcia SEM produktu reakcji perlitu BS
z 5-molowym roztworem NaOH w temperaturze 90°C. Perlit
ulega zeolityzacji tylko w wyĪszych temperaturach, zachowując pokrój wyjĞciowych ziarn (Rys. 4a). Zaobserwowaü
moĪna równieĪ pozostaáoĞci nieprzereagowanych páytek
perlitowych (Rys. 4b). Analiza skáadu pierwiastkowego
(EDAX) w wybranych punktach potwierdziáa, Īe perlit odznacza siĊ wyĪszą zawartoĞcią krzemu, niĪ uzyskany produkt.
Sprawdzono, czy iloĞü roztworu reakcyjnego w stosunku do iloĞci materiaáu wyjĞciowego (wspóáczynnik S/L) ma
wpáyw na rodzaj powstających faz zeolitowych. RównoczeĞnie przeprowadzono pierwsze próby skalowania procesu.
W tym celu przeprowadzono seriĊ syntez na 1-gramowych
oraz 15-gramowych próbkach materiaáu perlitowego, przy
uwzglĊdnieniu stosunku S/L wynoszącego 1:10 oraz 1:15.
Wyniki uzyskane dla perlitu T przedstawiono na Rys. 5.
Stwierdzono, Īe wpáyw zastosowanej iloĞci NaOH na uzyski-

Rys. 5. Rentgenogramy próbek uzyskanych w wyniku reakcji perlitu
T z 4-molowym roztworem NaOH w czasie 24 h w temperaturze
70ࣰ°C w zaleĪnoĞci od wspóáczynnika S/L i objĊtoĞci ukáadu reakcyjnego.
Fig. 5. X-ray diffraction patterns of the samples obtained from perlite
T and 4.0 M NaOH at 70ࣰ°C and 24 h as a function of S/L ratio and
volume of the reaction system.

wane rentgenogramy jest minimalny. Podobnie, zwiĊkszenie objĊtoĞci ukáadu reakcyjnego nie przejawiáo siĊ zmianą
skáadu fazowego produktu reakcji.
Jedną z potencjalnych moĪliwoĞci zastosowania materiaáu zeolitowego uzyskanego z surowców odpadowych takich
jak perlit jest wykorzystanie w procesach sorpcji, np. metali
ciĊĪkich. Dlatego produkty syntez przeanalizowano pod kątem pojemnoĞci sorpcyjnej (CEC). Wyniki zestawiono w Tabeli 3. Dla porównania, uzyskana wartoĞü dla perlitu przed
reakcją wynosi 0,16 meq/g.
Wszystkie badane próbki charakteryzują siĊ stosunkowo
wysoką pojemnoĞcią sorpcyjną [1]. Parametr ten roĞnie ze
stĊĪeniem w przypadku próbek uzyskanych w temperaturze
60°C, co wynika z wzrostu iloĞci powstających produktów reakcji. W temperaturach 70°C i 80°C tendencja ta jest jednak
odwrotna. Fakt ten znajduje jednak wyjaĞnienie w analizie
skáadów fazowych oraz mikrostruktury produktów zeolitowych uzyskanych w róĪnych warunkach. SpoĞród uzyskanych faz najwiĊkszą pojemnoĞcią sorpcyjną oraz objĊtoĞcią
wolnych przestrzeni w glinokrzemianowych szkielecie charakteryzuje siĊ zeolit Y [1]. Jego najwiĊksze iloĞci uzyskano
w temperaturze 70°C z zastosowaniem 4-molowego roztworu NaOH. Podobnie przy tym samym stĊĪeniu najwiĊksze
iloĞci tej fazy uzyskano w 80°C. PodwyĪszanie stĊĪenia
w kaĪdej z temperatur prowadzi do powstawania bardziej
zwartej struktury sodalitu, która charakteryzuje siĊ gorszymi parametrami z punktu widzenia procesów sorpcyjnych.
Analiza mikrostruktury opisywanej próbki, zilustrowanej na
Rys. 6, wskazuje na duĪe rozwiniĊcie powierzchni.
NajwyĪszą pojemnoĞcią sorpcyjną charakteryzują siĊ
próbki otrzymane w najwyĪszej temperaturze i przy najwyĪszym zastosowanym stĊĪeniu NaOH. Ma to prawdopodobnie związek z najwiĊkszym stopniem przereagowania perlitu,
a tym samym z najwiĊkszą iloĞcią uzyskanych produktów
reakcji, mimo Īe jest to gáównie sodalit. Nie bez znaczenia wydaje siĊ równieĪ wysoki udziaá glinu w otrzymanych
strukturach; niski stosunek SiO2/Al2O3 (Tabela 2) oznacza
pojawienie siĊ wiĊkszej iloĞci pozycji kationowymiennych.
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Tabela 3. PojemnoĞci sorpcyjne (CEC) materiaáów zeolitowych uzyskanych z perlitu T w czasie 24 h w zaleĪnoĞci od temperatury i stĊĪenia
NaOH.
Table 3. Sorption capacities (CEC) of zeolite materials obtained from perlite T at 24 h as a function of temperature and NaOH concentration.

StĊĪenie NaOH
[mol/dm3]

Temperatura [°C]
60

70

80

90

PojemnoĞü sorpcyjna [meq/g]
4,0

3,42

4,44

4,73

4,33

4,5

3,70

4,29

4,48

4,73

5,0

4,13

4,02

4,44

5,04

Pomimo uĪycia róĪnych materiaáów perlitowych pochodzących z kilku Ĩródeá i róĪniących siĊ skáadem, nie stwierdzono wyraĨnych zmian w przebiegu procesu syntezy.
MoĪna zatem powiedzieü, Īe proponowana procedura jest
metodą uniwersalną, pozwalającą w áatwy sposób uzyskaü
materiaá o dobrych wáaĞciwoĞciach sorpcyjnych.
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