MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 67, 3, (2015), 342-346

www.ptcer.pl/mccm

Wykorzystanie perlitu w procesie syntezy zeolitu A
M

K

*, A

M

,W

M

AGH Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Krzemianów i Związków
Wielkocząsteczkowych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
*e-mail: mkrol@agh.edu.pl

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badań nad procesem syntezy materiału zeolitowego z wykorzystaniem odpadowej frakcji pylastej, powstałej przy produkcji perlitu ekspandowanego. Proces prowadzony był w kierunku uzyskania zeolitu A w stosunkowo niskiej temperaturze, wykorzystując metodę hydrotermalną. Przeanalizowano wpływ składu układu reakcyjnego – wyrażonego stosunkami molowymi Si/Al
i Na/Si – oraz temperatury na ilość i rodzaj powstałych produktów reakcji. Na podstawie analizy składu fazowego wyznaczono optymalne
warunki, w których możliwą do uzyskania jest struktura zeolitu A.
Słowa kluczowe: zeolit A, LTA, synteza zeolitów, perlit ekspandowany

THE USE OF PERLITE IN THE SYNTHESIS OF ZEOLITE A
This paper presents the results of research on the synthesis of zeolite material using a waste fraction originated from the production
of expanded perlite. A process was carried out to obtain the structure of zeolite A at a relatively low temperature, using the hydrothermal
method. Inﬂuence of the composition of a reaction system (expressed as Si/Al and Na/Si mole ratios) and the temperature on the amount
and nature of resulting reaction products was analyzed. The optimal conditions, under which it is possible to obtain the structure of zeolite
A, were determined, basing on analysis of the phase composition,.
Keywords: Zeolite A, LTA, Synthesis of zeolite, Expanded perlite

1. Wstęp
Synteza zeolitów – w tym z surowców naturalnych i/lub
odpadowych, takich jak np. popiół lotny [1], metakolinit [2]
czy perlit ekspandowany [3] – jest złożonym procesem ﬁzykochemicznym, będącym przedmiotem intensywnych badań
już od wielu lat [4]. Najczęściej procesy tego typu przebiegają w roztworach wodnych w środowisku silnie alkalicznym.
W opisach mechanizmu procesu syntezy zeolitów wyróżnia się kilka podejść. W jednym z nich zakłada się łączenie
tetraedrów krzemo- i glinotlenowych, a następnie wzrost
kryształów głównie w fazie stałej [5]. W innym przyjmuje
się, że wzrost kryształów zeolitów może zachodzić również
z udziałem fazy ciekłej [6]. Skład i struktura powstających
faz zeolitowych zależą od wielu czynników, spośród których wymienić należy temperaturę, pH, czas krystalizacji
czy skład i jakość surowców. Warunkiem koniecznym do
zajścia syntezy jest silnie zasadowe środowisko mieszaniny
reakcyjnej (pH > 10). Temperatura procesu mocno determinuje szybkość zeolityzacji. Z kolei najważniejszy wpływ na
rodzaj uzyskiwanej fazy będzie miał skład mieszaniny reakcyjnej, wyrażany w postaci stosunków molowych SiO2/Al2O3,
Na2O/SiO2 i H2O/Na2O.
Z danych literaturowych wynika, że zeolit A powinien krystalizować z mieszaniny charakteryzującej się następującymi modułami molowymi: SiO2/Al2O3 = 1-3, Na2O/SiO2 = 0,6-3
i H2O/Na2O = 30-120 [5]. Synteza zeolitu A przebiega w sto-
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sunkowo krótkim czasie (już po 2 h osiąga się maksimum
ilości produktu) i niskich temperaturach (~100 °C).
Jak już wspomniano, jednym z materiałów wyjściowych,
wykorzystywanych do syntezy zeolitu A, może być odpad
powstający przy produkcji perlitu ekspandowanego. Perlit
jest skałą pochodzenia wulkanicznego o charakterystycznej
teksturze i strukturze amorﬁcznej [7]. Zawiera dużą ilość
wody strukturalnej (2%–6%). W wyniku szybkiego ogrzania rozdrobnionego perlitu do temperatury 870 °C następuje gwałtowne odparowanie związanej wody, co powoduje
zwiększenie objętości ziaren i wytworzenie perlitu ekspandowanego. Powstające w procesie technologicznym podziarno, bezużyteczne z punktu widzenia aplikacyjnego,
jest produktem trudnym do składowania ze względu na niski ciężar właściwy. Prowadzone są więc próby jego zagospodarowania. Z chemicznego punktu widzenia odpad ten
stanowi źródło reaktywnej krzemionki, która może zostać
wykorzystana między innymi w procesie syntezy zeolitów.
Celem niniejszej pracy jest dobór składu surowcowego
oraz parametrów syntezy odpowiednich do uzyskania zeolitu
A. Złożono, że proces prowadzony będzie klasyczną prostą
metodą hydrotermalną, a głównym substratem będzie podziarno powstałe przy produkcji perlitu ekspandowanego –
tzw. odpad perlitowy. Otrzymane wyniki będą pomocne przy
opracowaniu procesu otrzymywania materiału zeolitowego
o dobrych właściwościach sorpcyjnych na skalę ponadlaboratoryjną.
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Tabela 1. Składy chemiczne odpadu perlitowego.
Table 1. Chemical compositions of perlite waste.
Składnik

SiO2

Al2O3

Na2O

K2O

MgO

CaO

Fe2O3

MnO

TiO2

suma

Zawartość
[% mas.]

75,39

13,36

4,61

4,11

0,11

0,97

1,22

0,03

0,07

99,87

2. Materiał i metodyka
Synteza zeolitu A prowadzona była metodą hydrotermalną pod ciśnieniem atmosferycznym [8], w zależności
od temperatury, czasu oraz składu układu reakcyjnego.
Materiał wyjściowy (odpad perlitowy) poddawano działaniu
roztworu alkalicznego – roztwór NaOH i NaAlO2 w wodzie
destylowanej. Stosunek ilości perlitu do ilości roztworu reakcyjnego ustalono na stałym poziomie, wynoszącym 1:10.
Po założonym czasie przetrzymywania w stałej temperaturze produkt oddzielano i przemywano wodą destylowaną do
uzyskania pH eluentu < 10. Uzyskane próbki suszono przez
24 h w temperaturze 80 °C.
W celach porównawczych podjęto próbę syntezy zeolitu
A według standardowej procedury, opracowanej przez Kühla
[9]. W pierwszym etapie syntezy przygotowano surowiec
wprowadzający krzemionkę, tj. aerosil, który poddano homogenizacji z NaOH. Następnie mieszaninę poddano obróbce
cieplnej, uzyskując seledynowo-biały proszek o składzie
odpowiadającym rozpuszczalnemu metakrzemianowi sodu
(Na2SiO3). Stanowił on półprodukt w dalszym etapie syntezy, w której rozpuszczono go w 200 ml wody destylowanej
w 90 °C. Równocześnie 13,5 g glinianu sodu rozpuszczono
wraz z 25 g NaOH w 300 ml wody. Oba roztwory połączono
i energicznie mieszano przez 2 h w temperaturze 90 °C. Uzyskany osad oddzielono od roztworu i kilkukrotnie przepłukano, a następnie wysuszono. W analogiczny sposób przygotowano próbkę z wykorzystaniem perlitu ekspandowanego
zamiast aerosilu, przy czym – z uwagi na składu perlitu – odpowiednio skorygowano skład mieszaniny. W celu aktywacji
odpadu perlitowego zmieszano go z NaOH (w proporcjach
10,08 g perlitu na 9,4 g NaOH) i poddano obróbce termicznej
w 800 °C prze 30 minut.
Składy fazowe uzyskanych próbek określono przy użyciu
analizy rentgenowskiej (XRD), wykonanej metodą licznikową na dyfraktometrze Empyrean ﬁrmy PANalytical (promieniowanie CuKα). Zakres rejestracji obrazów dyfrakcyjnych to
5-60° 2, przy szybkości rejestracji wynoszącej 0,05°(2)/2s.
W celu opracowania otrzymanych dyfraktogramów wykorzystano karty identyﬁkacyjne ICDD.
Analizę mikrostruktury wybranych próbek oraz jej dokumentację fotograﬁczną wykonano za pomocą elektronowego
mikroskopu skaningowego FEI Nova NanoSEM 200. Próbki
napylano węglem.
Składy chemiczne wyznaczono na podstawie rentgenowskiej spektrometrii ﬂuorescencyjnej, przy użyciu urządzenia
WD-XRF ﬁrmy PANalytical (Axios mAX 4 kW, PANalytical,
Holandia), wyposażonego w źródło Rh. Aby uniknąć absorpcji powietrza i zwiększyć czułość pomiaru, droga promieniowania rentgenowskiego umieszczona jest w komorze próżniowej (< 3 Pa). Analizy uzyskanych widm wykonane zostały
przy pomocy standaryzowanego trybu aplikacji Omnian.

Badania spektroskopowe wykonano w zakresie środkowej podczerwieni (4000-400 cm-1) na spektrometrze fourierowskim Bruker Vertex 70V. Pomiary wykonano w próżni,
techniką transmisyjną, wykonując pastylki z KBr. Widma
rejestrowane były w skali absorbancji ze zdolnością rozdzielczą 4 cm-1, mierząc 128 skanów.

3. Wyniki z dyskusją
Badanym materiałem wyjściowym był odpad perlitowy.
Analiza składu fazowego potwierdziła, że jest to materiał
amorﬁczny. Jego skład chemiczny nieuwzględniający zawartości wody, oznaczony przy użyciu XRF, przedstawiony
został w Tabeli 1. Zwraca uwagę wysoka zawartość krzemionki i tlenku glinu. Na tej podstawie stwierdzono, że proponowany materiał można zaklasyﬁkować jako przydatny
w procesie syntezy zeolitów. Jednak wyznaczony stosunek
molowy Si/Al wynosi 4,79, co jest wartością zbyt wysoką
dla uzyskania zeolitu A (wartość optymalna to 1-2 [5, 10]).
W związku z tym zaproponowano reakcję z dodatkiem nośnika glinu, a ze względu na dobrą rozpuszczalność w roztworze wodnym wybrano glinian sodu (NaAlO2).
Na Rys. 1 przedstawiono wybrane wyniki analizy składu
fazowego próbek uzyskanych przy zmiennych parametrach
temperatury oraz składu układu reakcyjnego. Jak oczekiwano, w układzie reakcyjnym bez dodatkowego nośnika
glinu (bez glinianu sodu) możliwe jest uzyskanie zeolitów
sodowych; głównymi fazami krystalicznymi, jakie powstają
w takich warunkach są zeolit X, zeolit Na-P1 oraz sodalit –
produkty te zostały szczegółowo scharakteryzowane w pracy [11]. Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, że
dodatek glinianu sodu nie tylko sprzyja powstawaniu zeolitu
A, ale również obniża temperaturę i pH roztworu reakcyjnego, w którym można uzyskać materiał zeolitowy. Największą
zawartość zeolitu A uzyskano w temperaturze 70 °C, wykorzystując 0,814 g NaAlO2 i 10 ml 3,5 M roztworu NaOH na
1 g odpadu perlitowego, co odpowiada stosunkom molowym
Si/Al = 1 oraz Na/Si ≈ 3,7.
Na podstawie uzyskanych wyników podjęto próbę
wyznaczenia diagramu przedstawiającego zależność składu
chemicznego (wyrażonego w % mas.) mieszaniny reakcyjnej
od rodzaju powstających faz; wynik tej próby przestawiono
na Rys. 2. Można zauważyć, że przy najwyższej
zawartości tlenku sodu, ale również w najwyższych
temperaturach, głównym produktem reakcji jest sodalit.
Z kolei środowisko wysokokrzemionkowe ze stosunkowo
niewielkim udziałem Na2O sprzyja powstawaniu zeolitu X.
Zeolit A natomiast, którego uzyskanie stanowi przedmiot
niniejszej pracy, powstaje przede wszystkim w roztworach
glinokrzemianowych o porównywalnej zawartości krzemu
i glinu oraz przy stosunkowo niskich pH. Wnioski te znajdują
potwierdzenie w danych literaturowych [5].
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Rys. 1. Rentgenogramy próbek uzyskanych w zależności od: a) temperatury (Si/Al = 1, 4,0 M NaOH, 24 h), b) stężenia NaOH (Si/Al = 1,
70 °C, 24 h), c) stosunku Si/Al (70 °C, 3,5 M NaOH, 24 h); X – zeolit X, P – Zeolit Na-P1, S – sodalit, pozostałe (nieopisane) refleksy
pochodzą od zeolitu A.
Fig. 1. XRD patterns of the obtained samples as a function of: a) temperature (Si/Al = 1, 4.0 M NaOH, 24 h), b) NaOH concentration
(Si/Al = 1, 70 °C, 24 h), c) Si/Al molar ratio (70 °C, 3.5 M NaOH, 24 h); X – zeolite X, P – Zeolite Na-P1, S – sodalite, undescribed peaks
come from zeolite A.

Rys. 2. Schemat ilustrujący zależność rodzaju głównego produktu
reakcji od składu roztworu reakcyjnego w temperaturze 70°C.
Fig. 2. A diagram illustrating the type of the main reaction product
dependence of the composition of the reaction system at 70°C.

Ponieważ, jak wspomniano, głównym celem pracy była
próba uzyskania zeolitu A w jak najprostszych warunkach
(niskie ciśnienie, temperatura, dodatki odczynników). Aby
uzyskać materiał referencyjny do porównania właściwości
strukturalnych uzyskanego produktu, podjęto próbę syntezy zeolitu A standardową procedurą opisywaną przez IZA
(International Zeolite Association) [9]. Jest to odmiana tzw.
metody fuzji [8], w której surowiec krzemianowy poddaje
się wstępnej aktywacji wysokotemperaturowej, a następnie
prowadzi reakcję w roztworze wodnym. Zastosowano dwa
warianty postepowania: pierwszy to synteza „odczynnikowa”, w której jako substraty wykorzystano aerosol, glinian
sodu oraz NaOH; natomiast drugi to modyﬁkacja procedury
polegająca na wykorzystaniu odpadu perlitowego (po odpowiednim przeliczeniu składu) zamiast aerosolu. W wyniku
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tak przeprowadzonych syntez uzyskano materiał, w którego
składzie fazowym dominował zeolitu A. Wyniki analizy składu fazowego oraz spektroskopii w podczerwieni pokazano
na Rys. 3. Wizualnie, próbki uzyskane na bazie aerosolu
charakteryzują się białą barwą, natomiast próbki uzyskane
z odpadu perlitowego przyjmują barwę rudawą, co ma najprawdopodobniej związek z obecnością domieszek żelaza
w materiale wyjściowym. Analiza składu fazowego (Rys. 3a)
wykazała brak różnic między materiałem syntezowanym
z aerosolu a z odpadu perlitowego. Z kolei produkt uzyskany
w niskich temperaturach charakteryzuje się niższą zawartością faz krystalicznych oraz niewielkimi domieszkami innych
zeolitów. Oczywistym jest, że domieszki żelaza i glinianów
oraz innych faz, w tym zeolitowych, wykluczają wykorzystanie materiału zeolitowego na bazie perlitu w niektórych zastosowaniach, jak np. w katalizie. Można jednak stwierdzić,
że w sposób opisywany w niniejszej pracy można uzyskać
obiecujący materiał np. do zastosowań sorpcyjnych.
Podobne wnioski wyciągnięto na podstawie analizy widm
w zakresie środkowej podczerwieni (Rys. 3b). Porównując
ze sobą widma próbek uzyskanych klasyczną metodą rekomendowaną przez IZA (widma nr 1 i 2) nie stwierdzono żadnych różnic, z wyjątkiem pojawienia się w widmie
materiału na bazie perlitu ekspandowanego pasm pochodzących od węglanów (intensywne pasmo przy 1453 cm–1
oraz przegięcie przy około 882 cm–1). Ich obecność w proponowanym materiale nie powinna mieć istotnego wpływu
na właściwości sorpcyjne. Z kolei widmo próbki uzyskanej
w niższej temperaturze (widmo nr 3) charakteryzuje się już
nieco innym kształtem obwiedni, szczególnie w zakresie poniżej 800 cm–1. Jest to tzw. zakres pseudosieciowy widma,
w którym zidentyﬁkować można pasma charakterystyczne dla danej grupy zeolitów [12] – o ile pasmo przy około
554 cm–1, pojawiające się we wszystkich widmach, wiązać
można z obecnością LTA w materiale, o tyle w omawianej
próbce pojawia się dodatkowo triplet przy 661 cm–1 związany
z obecnością sodalitu.
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obserwowane są także pojedyncze sferyczne ziarna sodalitu
o charakterystycznej płytkowej strukturze. Obserwacje te zgadzają się z wynikami uzyskanymi na podstawie rentgenowskiej
analizy fazowej (Rys. 1). Dla porównania, materiał uzyskany
wysokotemperaturową metoda fuzji odznacza się ta samą
morfologią (Rys. 4c), jednak prawie dwukrotnie większym rozmiarem ziaren. Duże rozwinięcie powierzchni uzyskiwanego
w niskich temperaturach produktu (podobnie jak duża zawartość jonów sodu) może mieć potencjalnie korzystny wpływ na
wszelkie potencjalne zastosowania związane z własnościami
sorpcyjnymi zeolitów.

Obrazy SEM próbek uzyskanych w 70 °C, z wykorzystaniem NaOH o stężeniu wynoszącym 4,0 mol/dm3 i dodatkiem
glinianu sodu, przedstawiono na Rys. 4a i 4b. Materiał wyjściowy w procesie syntezy stanowił odpad perlitowy o wielkości
ziaren nieprzekraczającej 1 μm. Mikrostruktura po procesie
zeolityzacji ulega wyraźnej zmianie. Przy niższej zawartości
glinu w układzie reakcyjnym (Rys. 4a) dominuje drobnokrystaliczna faza zeolitu X, a kubiczne ziarna zeolitu A występują
sporadycznie. Na zdjęciu próbki uzyskanej w układzie o równej zawartości krzemu i glinu wyraźnie widoczne są kubiczne
kryształy zeolitu A o średniej wielkości około 2 μm. Miejscami

a)

b)

Rys. 3. Rentgenogramy (a) i widma IR (b) próbek uzyskanych metodą klasyczną z wykorzystaniem aerosolu (1) i odpadu perlitowego (2)
oraz metodą niskotemperaturową (3) (70 °C, 3,5 M NaOH, 24 h).
Fig. 3. XRD patterns (a) and IR spectra (b) of the samples obtained by the classical method with the use of the aerosil (1) and the perlite
waste (2) as well as by the low-temperature method (3) (70°C, 3.5 M NaOH, 24 h).

a)

b)

c)

Rys. 4. Obrazy SEM próbek otrzymanych w wyniku reakcji w 70 °C perlitu z 4,0 M roztworem NaOH oraz dodatkiem NaAlO2 w ilości
odpowiadającej: a) Si/Al = 2 i b) Si/Al = 1 oraz c) próbki uzyskanej z użyciem perlitu w standardowej procedurze wysokotemperaturowej.
Fig. 4. SEM images of samples obtained by the reaction at 70 °C of perlite with 4.0 M NaOH and NaAlO2 in an amount corresponding to:
a) Si/Al = 2 and b) Si/Al = 1 and c) a sample obtained by using perlite in the standard high-temperature process.
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4. Podsumowanie
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W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad procesem syntezy materiału zeolitowego z tzw. odpadu perlitowego. Założono, że reakcja będzie prowadzona w kierunku
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