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Wstp
Wród licznych kopalin ilastych wystpujcych w Polsce
iy górnotriasowe wyróniaj si intensywnym czerwonym
zabarwieniem spowodowanym obecnoci hematytu.
W iach tych czsto spotykane s szarozielone przerosty
i wtrcenia zrónicowanej wielkoci, zaledwie od kilku do
kilkunastu milimetrów a po awice o duej, kilkumetrowej
wielkoci [1]. Iy górnotriasowe wystpuj w dwóch regionach
Polski: na pónocnym obrzeeniu Gór witokrzyskich oraz
na monoklinie lsko-krakowskiej. Ten drugi rozciga si
od Tarnowskich Gór poprzez Lubliniec, Olesno i Kluczbork
po Kpno (Rys. 1). Wród iów tego obszaru spotyka si
odmiany bezwapienne oraz wapniste. Czstsze s odmiany wapniste, co wie si z ich morsk genez. Pod tym
wzgldem na omawianym obszarze zaznacza si due
zrónicowanie: od odmian wybitnie wapnistych (Ligota
Dolna) poprzez wapniste (Woniki) po niemal bezwapienne
(Przywary, Olesno, Gokowice). W przypadku iu z Wonik,
stanowicego przedmiot niniejszej pracy, wiadczy o tym
wysoki udzia kalcytu i wynikajca z niego zawarto CaO,
przekraczajca 5% mas. [2].
Gównymi mineraami ilastymi ska ilastych s: kaolinit,
illit, chloryt i mineray mieszano-pakietowe gównie, illitowosmektytowe. Mineray te odznaczaj si maymi wymiarami

ziaren, a frakcja ilasta o wymiarach ziaren mniejszych od
2 m odrónia si zdecydowanie waciwociami od frakcji
o wikszych wymiarach ziaren [3]. W grubszych frakcjach
ziarnowych wystpuje natomiast przede wszystkim kwarc
i skalenie. Drobnoziarnisty charakter surowców ilastych zosta potwierdzony m.in. wczeniejszymi badaniami autorów.
Mineray ilaste czsto tworz charakterystyczne agregaty
[4]. Wystpujce w skaach ilastych mineray wglanowe
(kalcyt, dolomit) mog by rozproszone i dodatkowo spaja
ziarna mineraów ilastych; czsto s te skupione w formie
konkrecji. Niekiedy obecny jest w nich hematyt, który nadaje
iom czerwone zabarwienie.
Wikszo mineraów zawartych w skaach ilastych ulega
rozpuszczaniu w wodnych roztworach kwasów nieorganicznych. W pierwszym etapie aktywacji kwasowej rozkadowi
ulegaj mineray wglanowe. W nastpnym etapie moe
ona prowadzi do czciowego lub cakowitego zniszczenia
struktury mineraów ilastych i przejcia do roztworu kationów
pochodzcych zwaszcza z ich warstwy oktaedrycznej.
Powyszym procesom moe towarzyszy wytrcanie si
krzemionki w postaci koloidalnego elu. Na przebieg procesu
ekstrakcji wpywa rodzaj i stenie kwasu nieorganicznego,
rodzaj skadników iu oraz ich wielko i ksztat ziaren [5].
Celem niniejszej pracy byo wydzielenie nanoczstek ilastych
na drodze aktywacji kwasowej poprzez rozkad spoiwa kalcytowego spajajcego agregaty mineraów ilastych.

1. Przedmiot bada
–
–

Przedmiotem bada byy reprezentatywne próbki:
iu czerwonego z Wonik,
szarozielonych przerostów w nim wystpujcych.

2. Metodyka badawcza
Badania próbek wytypowanych do bada wykonano
w ich stanie naturalnym oraz po aktywacji chemicznej na
drodze trawienia 9%-owym roztworem HCl w temperaturze
otoczenia w czasie ok. 3 h. Przeprowadzono pomiary skadu
ziarnowego, powierzchni waciwej metod BET, dyfraktometryczne badania rentgenowskie, analiz termiczn oraz
badania morfologii ziaren i mikrostruktury.
Pomiary skadu ziarnowego
Rys. 1. Iy górnotriasowe w rejonie Kpno – Tarnowskie Góry.
1 – kajper, 2 – retyk, 3 – zoa kopalin ilastych (eksploatowane
i nieeksploatowane)
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Skad ziarnowy próbek w odniesieniu do ziaren o rozmiarach powyej 100 Pm oznaczono metod analizy sitowej na
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mokro. Skad ziarnowy w zakresie 100-0,1 Pm okrelono natomiast za pomoc analizatora rentgenowskiego Sedigraph
5100 ﬁrmy Micromeritics.
Pomiary powierzchni waciwej
Pomiary powierzchni waciwej wykonano za pomoc
wielofunkcyjnej aparatury do pomiaru powierzchni waciwej
i porowatoci ASAP 2010 ﬁrmy Micromeritics. Powierzchni
waciw SBET wyznaczono metod ﬁzycznej adsorpcji azotu
w temperaturze ciekego azotu (77K) z równania BrunaueraEmmeta-Tellera w oparciu o teori wielowarstwowej adsorpcji
par. Do oblicze wykorzystano dane z izotermy adsorpcji z
zakresu cinie wzgldnych p/p0 od ok. 0,06 do ok. 0,20.

wano w nim:
– mineray ilaste reprezentowane przez illit, kaolinit, chloryt
i mineray mieszano-pakietowe typu illit/smektyt oraz
– mineray nieilaste (kwarc, skalenie, miki, kalcyt, dolomit,
hematyt).
Rentgenogram szarozielonych przerostów wystpujcych w ile Woniki (Rys. 3a) wskazuje na brak w nich
hematytu. Konsekwencj jest m.in. ich szarozielona (a nie
czerwona) barwa.
Na rentgenogramach próbek iu po przeprowadzeniu
aktywacji przy uyciu HCl stwierdzono brak mineraów wglanowych, tj. kalcytu i dolomitu (Rys. 2b i 3b). wiadczy to
o skutecznym przebiegu tego procesu.

Dyfraktometryczne badania rentgenowskie
Badania XRD przeprowadzono metod proszkow
Debye’a-Scherrera-Hulla stosujc dyfraktometr Philips
X’PERT PRO. Zastosowano
promieniowanie CuKα. Napicie lampy wynosio 40 kV, za
prd anodowy 30 mA. Pomiary
wykonano w zakresie 24CuKα
| 3–65o . Do interpretacji dyfraktogramów rentgenowskich
wykorzystano karty ICDD
zawarte w bazie danych stanowicej element oprogramowania dyfraktometru.
Analiza termiczna
Analizy DTA, TG i DTG
wykonano przy uyciu aparatu
7 Perkin Elmer. Próbki o masie
ok. 60 mg ogrzewano w tygielkach platynowych z szybkoci
10oC/min w zakresie temperatur 25o-1000oC w atmosferze
powietrza.

Rys. 2. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek czerwonego iu triasowego Woniki analizowanych
w stanie naturalnym (a) i po obróbce chemicznej (b).
Oznaczenia: C – kalcyt,Ch – chloryt, D – dolomit, H – hematyt, I/S – illit/smektyt, K – kaolinit,M
– mika i/lub illit, Q – kwarc, Sk – skale

Badania morfologii i mikrostruktury
Obserwacje morfologii powierzchni próbek oraz ksztatu
i rozmiarów ziaren wykonano
stosujc mikroskop elektronowy NOVA NANOSEM 200
firmy FEI oraz mikroskop
skaningowy Jeol ISM-5400
wspópracujcy z mikroanalizatorem rentgenowskim ﬁrmy
Link ISIS seria 300.

3. Wyniki bada
3a. Dyfraktometryczne badania rentgenowskie
Na podstawie bada rentgenowskich czerwonego iu
Woniki (Rys. 2a) zidentyﬁko-

Rys. 3. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek szarozielonych przerostów wystpujcych w czerwonym ile triasowym Woniki, badanych w stanie naturalnym (a) i po obróbce chemicznej (b).
Oznaczenia: C – kalcyt, Ch – chloryt, D – dolomit, H – hematyt, I/S – illit/smektyt, K – kaolinit, M
– mika i/lub illit, Q – kwarc, Sk – skale
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3b. Analiza termiczna
Analiza termiczna próbki czerwonego iu Woniki (Rys. 4) pozwolia
na zarejestrowanie nastpujcych
efektów:
– efekt endotermiczny z maksimum
w temperaturze ok. 80oC zwizany
z usuniciem wody zaadsorbowanej
na powierzchni mineraów ilastych
oraz wody midzypakietowej, którym towarzyszy ubytek masy wynoszcy 2,2%,
– efekt endotermiczny z maksimum
w temperaturze ok. 520oC zwizany z dehydroksylacj mineraów
ilastych z ubytkiem masy rzdu
2,7%,
– efekt endotermiczny w zakresie
temperatur 750o - 820oC zwizany
z dysocjacj termiczn mineraów
wglanowych i ubytkiem masy ok.
5,6%.
Cakowity ubytek masy próbki
ogrzanej do 1000oC wynosi 10,45%
za wyznaczony z niego udzia mineraów wglanowych – 12,7%.
Na krzywej DTA szarozielonych
przerostów wystpujcych w ile Woniki (Rys. 5) zarejestrowano takie same
efekty jak wyej wymienione. Ubytki
masy towarzyszce kolejnym efektom
endotermicznym stanowiy odpowiednio: 1,7; 2,5 i 7,2%. Wyznaczona na
tej podstawie zawarto wglanów
wynosi 16,3%.
3c. Obserwacje morfologii próbek
w mikroskopie elektronowym
Mikrofotograﬁe SEM
próbek iu czerwonego
Woniki i szarozielonych
przerostów w stanie naturalnym, przedstawione na
rys. 6 i 7, potwierdzaj ich
drobnoziarnisty charakter.
Mineray ilaste wykazuj
pokrój pytkowy tworzc
agregaty kolumnowe (m.
in. powyginane „robaki”
kaolinitowe). Mineray
wglanowe w postaci
pylastej spajaj ziarna
mineraów ilastych, co
potwierdza analiza EDS
wraz z map rozkadu
pierwiastków przedstawiona na rys. 8 i 9.

Rys. 4. Termogram (DTA, TG) próbki czerwonego iu Woniki

Rys 5. Termogram (DTA, TG) próbki szarozielonych przerostów wystpujcych w ile
Woniki

100 Pm

5 Pm

Rys. 6. Mikrofotograﬁe SEM próbki iu Woniki w stanie naturalnym

3d. Pomiary uziarnienia
Wyniki analiz skadu ziarnowego wyjciowych próbek
czerwonego iu Woniki i szarozielonych przerostów, przed-
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100 Pm

5 Pm

Rys. 7. Mikrofotograﬁe SEM próbki szarozielonych przerostów wystpujcych w ile Woniki w stanie
naturalnym

1

Na rys. 11a, b przedstawiono wpyw aktywacji
kwasowej 9%-owym roztworem HCl na zmian
skadu ziarnowego iów.
Analiza uziarnienia frakcji
ziarnowych charakterystycznych dla mineraów
ilastych wykazuje pewne
ich przyrosty po aktywacji
chemicznej. Ilustruj to
wykresy krzywych populacyjnych uziarnienia na
rys. 11a, b. Krzywe te maj
przebieg wielomodalny
z wyranym wzrostem
udziau ziaren o rozmia-

2

Rys. 8. Mikrofotograﬁa SEM wraz z analiz EDS (w punktach 1 i 2) oraz map rozkadu pierwiastków próbki iu Woniki
analizowanej w stanie naturalnym

stawione w tabeli 1 oraz na rysunkach 10a i b, wiadcz o ich
drobnoziarnistym charakterze. Drobniejszym uziarnieniem
odznacza si czerwony i Woniki. Wskazuje na to przebieg
krzywych: kumulacyjnej i populacyjnej. Krzywe populacyjne
wykazuj wielomodalny charakter z dominujcymi populacjami ziarnowymi: 100-10 Pm, 10-1 Pm oraz 1-0,2 Pm. W próbce
iu stwierdzono 3,3%-ow zawarto ziaren o rozmiarach
powyej 100 Pm, za w próbce przerostów zawarto tej
frakcji ziarnowej wynosi 5,3%.

rach nanometrycznych, zarejestrowanym na piku krzywej
populacyjnej. Wzrost zawartoci ziaren o rozmiarach powyej
10 Pm oraz frakcji 2-10 Pm wynosi ok. 5% w przypadku iu
czerwonego oraz ok. 2% dla przerostów. Wydaje si on by
nastpstwem aktywacji kwasowej, jakiej ulegy mineray ilaste.
W czasie reakcji mineraów ilastych z wodnym roztworem HCl,
do roztworu zostaje bowiem wyekstrahowany el krzemionkowy. Ten za moe stanowi spoiwo powodujce agregacj
ziaren mineraów ilastych. Zagadnienie to wymaga jednak
przeprowadzenia dalszych bada .
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1

2

Rys. 9. Mikrofotograﬁa SEM wraz z analiz EDS (w punktach 1 i 2) oraz map rozkadu pierwiastków próbki szarozielonych przerostów wystpujcych w ile Woniki. Analiz przeprowadzono w stanie naturalnym

Frakcja
Próbka

10 Pm

2 Pm

0,5Pm

I w stanie naturalnym

70,3

40,0

22,9

I po aktywacji kwasowej

74,8

45,9

26,1

Szarozielone przerosty w stanie naturalnym

59,9

34,0

20,4

Szarozielone przerosty po aktywacji kwasowej

62,3

35,4

21,4

Tabela 1. Udzia wybranych frakcji ziarnowych w ile Woniki i w wystpujcych
w nich szarozielonych przerostach, analizowanych w stanie naturalnym i po
aktywacji chemicznej 9%-owym roztworem HCl

W zawiesinach wodnych po przeprowadzonej aktywacji
chemicznej badanych próbek stwierdzono obecno znacznej zawartoci ziaren o rozmiarach nanometrycznych. Frakcja ta nie ulegaa sedymentacji przez duszy okres czasu
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powodujc czerwono-brunatne zabarwienie
zawiesiny w przypadku iu oraz popielato-szare zabarwienie - w odniesieniu do
przerostów.
Obecno nanofrakcji ziarnowych
potwierdza równie wzrost powierzchni
waciwej próbek po ich aktywacji 9%owym roztworem HCl. Przedstawiaj to
dane zawarte w tabeli 2.
3e. Pomiary powierzchni waciwej
SBET

Powierzchnia waciwa iu z Wonik jest wiksza
w porównaniu z jego szarozielonymi przerostami. Wzrost
powierzchni waciwej SBET próbek po trawieniu roztworem
HCl wskazuje na wzrost zawartoci nanofrakcji ziarnowych
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a

a

b

b

Rys. 10. Krzywe kumulacyjne (a) i populacyjne (b) skadu ziarnowego iu czerwonego Woniki (1) oraz wystpujcych
w nim przerostów (2), badanych w stanie naturalnym

a

w próbkach po obróbce chemicznej, co zaznacza si szczególnie w przypadku czerwonego iu.

Podsumowanie

b

Podstawowymi skadnikami mineralnymi iów wapnistych
ze zoa Woniki s mineray ilaste: illit, kaolinit, chloryt oraz
mieszano-pakietowe typu illit/smektyt. Jako mineray nieilaste
reprezentowane s: kwarc, skalenie, miki, kalcyt, dolomit oraz
hematyt wystpujcy wycznie w próbkach iu czerwonego
i nadajcy mu charakterystyczn barw. Drobnoziarnista
substancja ilasta wystpuje m.in. w formie agregatów zawierajcych spoiwo, gównie kalcytowe. Zawarto wglanów w ile
czerwonym wynosia ok. 13%, a w szarozielonych przerostach
ok. 16%. Aktywacja chemiczna próbek iów na drodze trawienia 9%-owym roztworem HCl spowodowaa rozkad spoiwa
kalcytowego i w konsekwencji wyrany wzrost zawartoci
frakcji ziarnowych o wymiarach nanometrycznych. W zwizku
z tym pospolite iy wapniste, omówione na przykadzie zoa
Woniki, mog by potencjalnym ródem nanoczstek ilastych o cennych waciwociach uytkowych.

Podzikowanie
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