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Wstp
Margle s skaami osadowymi pochodzenia morskiego
oraz jeziornego wystpujce w trzeciorzdowych utworach
kredowych i jurajskich. Stanowi one skay przejciowe
midzy skaami wapiennymi i ilastymi. Gównym skadnikiem
wglanowym margli jest kalcyt, któremu towarzyszy dolomit
i syderyt [1]. Obecny w marglach kalcyt jest pochodzenia
organicznego lub chemicznego i moe tworzy warstewki na
ziarnach lub agregatach mineraów ilastych bd konkrecje
kalcytowe. Sporód mineraów ilastych bywaj obecne: kaolinit, illit, smektyty i chloryty tworzce odrbne fazy lub zrosty
pakietowe o rozmaitym wyksztaceniu. Czstym skadnikiem
autogenicznym margli jest glaukonit stowarzyszony z pirytem. Napotyka si w nich równie zeolity, których obecno
wskazuje na udzia materiau piroklastycznego w pierwotnym
osadzie. Czsto w marglach wystpuje domieszka frakcji
piaszczystej reprezentowanej przez ziarna kwarcu, skaleni,
mik oraz mineraów cikich. Margle maj barw od jasno- do
ciemnoszarej, brunatnej, a take zielonkaw od glaukonitu.
Substancja organiczna zabarwia je na ciemno [2]. Wykazuj uawicenie i niekiedy cios pytowy, tekstur bezadn,
okruchow lub mieszan [3,4]. Margle s cennym surowcem
wykorzystywanym przez przemys cementowy.
W dotychczasowych badaniach stosunkowo mao uwagi
powicono substancji ilastej zawartej w marglach, a szczególnie jej uziarnieniu. Stwierdzono wczeniej [5], e obecno nawet stosunkowo niewielkiej zawartoci substancji
ilastej w wapieniach a take marglach powoduje znaczny
wzrost powierzchni waciwej, której wartoci dla czystych
wapieni s bardzo mae. wiadczy to o duej drobnoziarnistoci substancji ilastej. Obserwacje mikrostruktury margli
i wapieni marglistych wskazuj, e skupienia drobnoziarnistej substancji ilastej s czsto otoczone warstewkami
kalcytowymi. Wiadomo dobrze, e kalcyt stosunkowo atwo
rozkada si pod wpywem kwasu solnego. W zwizku z tym
obróbka chemiczna naturalnych margli na drodze trawienia
HCl powinna prowadzi do usunicia otoczek kalcytowych,
a tym samym umoliwi pozyskanie substancji, której ziarna w znacznej czci mog mie wymiary nanometryczne.
Znaczenie nanoczstek ilastych systematycznie wzrasta
w rónych dziedzinach nanotechnologii. Dlatego te celem
niniejszej pracy byo zbadanie moliwoci wykorzystania

naturalnych margli do wytwarzania nanoczstek ilastych na
drodze obróbki chemicznej przy pomocy kwasu solnego.

Przedmiot bada
Przedmiotem bada byy reprezentatywne próbki margli
z terenu poudniowej Polski, a mianowicie:
A – ze zoa w Rejowcu na Lubelszczynie,
B – ze zoa w Folwarku k.Opola.
Zoa te maj due znaczenie przemysowe i s wykorzystywane gównie przez przemys cementowy; a mianowicie
zoe w Rejowcu przez cementownie lubelskie, a zoe
w Folwarku przez cementowni Górade (rejon Opola).
Próbki powyszych margli charakteryzuj si zrónicowan zawartoci CaCO3 a zatem odwrotn te zawartoci
substancji ilastej.

Metodyka badawcza
Badano próbki powyszych margli w stanie naturalnym
oraz po obróbce chemicznej na drodze trawienia 9%-owym
roztworem kwasu solnego w temperaturze otoczenia w
czasie do ok.5 min. Przeprowadzono pomiary skadu ziarnowego, gstoci helowej, powierzchni waciwej metod
BET, a ponadto dyfraktometryczne badania rentgenowskie,
analiz termiczn oraz badania morfologii ziaren i mikrostruktury.
Pomiary skadu ziarnowego
Skad ziarnowy próbek w zakresie zawartoci procentowej
ziaren o rozmiarach powyej 100 Pm wykonano metod analizy
sitowej na mokro. Skad ziarnowy w zakresie 100-0,1 Pm wyznaczono natomiast za pomoc analizatora rentgenowskiego
Sedigraph 5100 produkcji ameryka skiej ﬁrmy Micromeritics.
Przygotowano zawiesiny z badanych próbek uywajc wody
destylowanej w charakterze cieczy sedymentacyjnej. Dla poprawy dyspersji próbek wykorzystano sond ultradwikow.
Wyniki przedstawiono w postaci wydruków komputerowych
obejmujcych dane tabelaryczne oraz wykresy krzywych
kumulacyjnych i krzywych populacyjnych skadu ziarnowego.
Ponadto wyliczone zostay dane charakterystyczne dla skadu
ziarnowego w postaci mediany i mody oraz skumulowanej

MATERIA£Y CERAMICZNE 3/2006 • tom LVIII

107

NAUKA, TECHNOLOGIA

sujc dyfraktometr Philips X’PERT PRO. Zastosowano
promieniowanie CuKα. Napicie lampy wynosio 40 kV, za
prd anodowy 30 mA. Pomiary wykonano w zakresie któw
ugicia 5-30 24 CuKα. Do interpretacji dyfraktogramów rentgenowskich wykorzystano karty ICDD zawarte w bazie danych stanowicej element oprogramowania dyfraktometru.

powierzchni ziaren przy zaoeniach Stokesa.
Wyniki przedstawiono w tabeli 1 oraz na rysunkach 1a,
1b, 2a i 2b.
Pomiary gstoci helowej
Pomiary gstoci helowej wykonano za pomoc piknometru helowego AccuPyc 1330 produkcji ameryka skiej
ﬁrmy Micromeritics. Za pomoc czystego helu wyznaczono
objtoci badanych próbek wraz z odchyleniem standardowym, a wyniki te posuyy do obliczenia gstoci. Wykonano
5 równolegych pomiarów dla kadej próbki.
Przed waciwymi pomiarami próbki byy wstpnie
suszone w suszarce w temperaturze 1050C, a nastpnie
desorbowane poprzez 10-ciokrotne przepukiwanie czystym
helem.

Analiza termiczna
Analizy DTA, TG i DTG wykonano na sproszkowanych próbkach (60mg) w tyglach platynowych przy uyciu
termoanalizatora DTA 7 Perkin Elmer ogrzewajc próbki
z szybkoci 10oC/min. w zakresie temperatur 25o-1000oC
w atmosferze powietrza.
Badania morfologii i mikrostruktury

Pomiary powierzchni waciwej

Obserwacje morfologii powierzchni próbek, ksztatu i rozmiarów
ziaren wykonano w mikroskopie elektronowym NOVA NANOSEM 200 produkcji ameryka skiej ﬁrmy FEI oraz w mikroskopie
scaningowym Jeol ISM-5400 wspópracujcym z mikroanalizatorem rentgenowskim angielskiej ﬁrmy Link ISIS seria 300.

Pomiary powierzchni waciwej wykonano za pomoc
wielofunkcyjnej aparatury do pomiaru powierzchni waciwej i porowatoci ASAP 2010 produkcji ameryka skiej
firmy Micromeritics.
Powierzchni waciMargiel ze zoa w
Próbka/ Frakcja
w SBET wyznaczono
Rejowcu
metod ﬁzycznej adsorpcji azotu w tempe- Frakcja powyej 100Pm
0
raturze ciekego azotu Frakcje
100,0
100 Pm
(77K) z równania Bru- poniej
100,0
80 Pm
nauera-Emmeta-Tel100,0
60 Pm
lera (teoria wielowar100,0
stwowej adsorpcji par).
50 Pm
100,0
Do oblicze wykorzy40 Pm
stano dane z izotermy
100,0
30 Pm
adsorpcji z zakresu
100,0
25 Pm
cinie wzgldnych
98,6
20 Pm
p/p 0 od ok. 0,06 do
95,2
15 Pm
ok. 0,20.
89,2
10 Pm
Przed pomiarem
85,5
8 Pm
powierzchnia bada80,1
6 Pm
nych próbek bya
76,1
5 Pm
poddana desorbcji
70,2
4 Pm
poprzez dziaanie
61,1
3 Pm
temperatury (105oC),
47,8
2 Pm
próni oraz przepuki39,3
1,5 Pm
wanie czystym helem.
28,4
1,0 Pm
Czas odgazowania
23,1
0,8 Pm
próbek wynosi ok. 8h.
17,3
0,6 Pm
Stan odgazowania po14,2
0,5 Pm
wierzchni kontrolowa10,7
0,4 Pm
no w trybie automa6,5
0,3 Pm
tycznym.
Dyfraktometryczne
badania rentgenowskie
Badania XRD przeprowadzono metod
proszkow Debye’aScherrera-Hulla sto-

108

Margiel ze zoa
w Rejowcu po
trawieniu HCl

Margiel ze zoa
Folwark

Margiel ze
zoa Folwark
po trawieniu
HCl

0

2,6

0

100,0

97,4

100,0

100,0

97,0

100,0

100,0

96,1

100,0

100,0

95,0

100,0

100,0

92,6

100,0

100,0

88,2

100,0

100,0

85,0

100,0

99,7

81,0

98,7

98,4

75,8

94,5

88,1

68,6

85,5

84,0

64,3

81,2

79,0

58,2

75,8

76,3

53,7

73,0

73,4

47,5

70,7

70,2

39,1

67,8

66,2

28,4

64,1

63,1

21,6

62,1

57,7

14,3

59,2

54,4

11,4

57,4

48,1

8,5

55,1

42,6

7,1

54,3

35,4

5,6

53,1

26,0

3,8

48,3
38,8

0,2 Pm

2,9

14,4

0,3

0,1 Pm

-

0,6

-

28,9

Mediana, Pm

2,14

0,65

4,37

0,32

Moda, Pm
Skumulowana
2
powierzchnia ziaren, m /g
(wg zaoenia Stokesa)
3
Gsto, g/cm

2,79

0,38

3,59

0,26

1,840

5,159

1,304

3,233

2.529r0,003

-

2.693r0,004

-

Tabela 1. Skad ziarnowy margli w stanie naturalnym i po obróbce chemicznej 9%-owym HCl
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Wyniki bada
Pomiary uziarnienia i gstoci helowej

a

b
2

2

1

1
Zastpcza rednica ziaren [Pm]

Rys. 1. Krzywe kumulacyjne (a) i populacyjne (b) skadu ziarnowego marglu ze zoa w Rejowcu w stanie naturalnym
(1) i po obróbce chemicznej 9%-owym HCl (2).

Pomiary powierzchni waciwej waciwej SBET

a

b

2
2
1
Zastpcza rednica ziaren [Pm]

1
Zastpcza rednica ziaren [Pm]

Rys. 2. Krzywe kumulacyjne (a) i populacyjne (b) skadu ziarnowego marglu ze zoa Folwark w stanie naturalnym (1) i
po obróbce chemicznej 9%-owym HCl (2).

Analiza termiczna

TG

DTG
DTA

Rys. 3. Termogram (DTA, TG, DTG) marglu ze zoa
w Rejowcu w stanie naturalnym.

MATERIA£Y CERAMICZNE 3/2006 • tom LVIII

109

NAUKA, TECHNOLOGIA

Próbka

Margiel ze zoa
w Rejowcu

Margiel ze zoa w
Rejowcu po trawieniu
HCl

Margiel ze zoa
Folwark

Margiel ze zoa
Folwark po trawieniu
HCl

SBET, m2/g

55,4

71,9

18,2

54,5

Tabela 2. Powierzchnia waciwa SBET margli w stanie naturalnym i po obróbce chemicznej 9%-owym
HCl

TG

TG
DTG

DTG
DTA

DTA

Rys. 4. Termogram (DTA, TG, DTG) marglu ze zoa Folwark
w stanie naturalnym.

Rys. 5. Termogram (DTA, TG, DTG) marglu ze zoa Folwark
po obróbce chemicznej 9%-owym roztworem HCl.
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Rys. 6. Dyfraktogram rentgenowski próbek margla ze zoa w Rejowcu w stanie naturalnym (1) i po obróbce chemicznej
(2). Oznaczenia: S-mineray grupy smektytu, Q-kwarc, I-illit, Kc- kalcyt.
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Rys. 7. Dyfraktogram rentgenowski próbek margla ze zoa w Folwark w stanie naturalnym (1) i po obróbce
chemicznej (2). Oznaczenia: S-mineray grupy smektytu, Q-kwarc, I-illit, Kc- kalcyt..

Obserwacje morfologii próbek w mikroskopie elektronowym

Rys. 9. Mikrofotografia SEM próbki marglu ze zoa w
Rejowcu.

Rys. 8. Mikrofotograﬁa SEM próbki marglu ze zoa Folwark.

Omówienie wyników bada

Przeprowadzone badania pozwoliy stwierdzi, e podstawowymi skadnikami mineralnymi badanych margli s
kalcyt, mineray ilaste oraz kwarc. Ziarna wszystkich tych
skadników maj bardzo mae rozmiary. Drobnoziarniste mineray ilaste wykazuj pokrój pytkowy czsto tworzc agregaty kolumnowe i m. in. powyginane „robaki” kaolinitowe.
Ziarna kalcytu maj pokrój tabliczkowy. Powysze obserwacje zostay zilustrowane na zdjciach wykonanych
w mikroskopie skaningowym (Rys. 8,9).
Wyniki pomiarów skadu ziarnowego próbek margli w stanie
naturalnym przedstawione w tabeli 1, wiadcz o ich drobnoziarnistym charakterze. Drobniejszym uziarnieniem odznacza

si margiel ze zoa w Rejowcu w porównaniu z marglem ze
zoa Folwark. Wskazuje na to brak frakcji powyej 25 Pm oraz
wartoci mediany i mody, które wynosz odpowiednio 2,14
i 2,79 Pm. Krzywa populacyjna ma przebieg dwumodalny z
dominujcymi populacjami ziarnowymi: 25–5 Pm oraz 5–0,2
Pm przy zdecydowanie wikszym udziale tej ostatniej.
W próbce margla ze zoa Folwark wystpuje niewielka
ilo ziaren o rozmiarach powyej 100 Pm (2,6%) za wartoci
mediany i mody wynosz odpowiednio 4,37 i 3,59 Pm. Dominujce populacje ziarnowe s podobne jak w marglu ze zoa
w Rejowcu, przy czym ziaren o rozmiarach powyej 5 Pm jest
o 25% wicej w porównaniu z marglem ze zoa w Rejowcu.
Na rys. 1-2 przedstawiono wpyw obróbki chemicznej
w wyniku trawienia roztworem HCl na zmian skadu ziarnowe-
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go margli. W przypadku marglu ze zoa w Rejowcu obserwuje
si znaczny wzrost udziau frakcji o rozmiarach 5 do 0,2 Pm
(Rys 1a-1b) i zdecydowane zmniejszenie si zawartoci frakcji
w przedziale 25–5 Pm. Znajduje to odbicie w wartociach mediany i mody, które wynosz odpowiednio 0,65 i 0,38 Pm.
W przypadku marglu ze zoa Folwark (Rys. 2a-2b) zaobserwowano zanik frakcji najgrubszych tj. powyej 25 Pm, zdecydowane zmniejszenie si udziau frakcji 25-5 Pm. i pojawienie
si nowych populacji ziarnowych o rozmiarach od 0,5 do 0,2
Pm oraz poniej 0,1 Pm (ok.29%). Wartoci mediany i mody
wynosz odpowiednio 0,32 i 0,26 Pm. Znaczna zawarto frakcji
o rozmiarach poniej 0,1 Pm wskazuje na to, e margiel ze zoa
Folwark stanowi potencjalne ródo nanoczstek.
Krzywe DTA, TG i DTG (Rys. 3, 4) obu badanych margli
w stanie naturalnym maj bardzo podobny przebieg. W zakresie
temperatur 50o-1000oC widoczne s cztery efekty endotermiczne. Pierwsze trzy z nich, o maksimach w temperaturach 50o100oC, 520o-540oC oraz ok. 700oC naley wiza z obecnoci
mineraów ilastych z grupy smektytu i illitu. Pierwszy efekt
odpowiada dehydratacji, pozostae dehydroksylacji, czwarty
za, którego ekstremum zarejestrowano w zakresie temperatur
750o-850oC, odpowiada dekarbonatyzacji kalcytu CaCO3. Temu
ostatniemu towarzyszy znaczny ubytek masy (31,0% dla marglu
ze zoa Folwark oraz ok. 2-krotnie mniejszy wynoszcy ok.
16% w przypadku marglu ze zoa w Rejowcu).
Analiza rentgenograﬁczna potwierdzia obecno powyszych mineraów w próbkach margli. Warto pierwszych
niskoktowych reﬂeksów wynosi ok.15 Å i ok.10 Å co odpowiada odpowiednio (Ca,Mg) smektytowi oraz illitowi Margiel ze zoa w Rejowcu zawiera wicej mineraów ilastych
w porównaniu do marglu ze zoa Folwark, ten ostatni za jest
bogatszy w kwarc. Reﬂeksy rentgenowskie s nieco „rozmyte”
w zakresie niskoktowym, co potwierdza wczeniejsze stwierdzenie dotyczce drobnoziarnistoci substancji ilastej.
Badania rentgenograﬁczne próbek margli poddanych
uprzednio obróbce chemicznej 9%-owym roztworem HCl potwierdziy jedynie obecno mineraów ilastych oraz kwarcu
i jednoczenie wykazay praktyczny brak kalcytu. Na Rys.
6-7 przedstawiono dyfraktogramy rentgenowskie obu margli
w stanie naturalnym i po ich obróbce chemicznej. Pewne
rozmycie reﬂeksów obserwowane w zakresie niskoktowym
dla próbek obrabianych chemicznie, potwierdza wyniki bada
ich skadu ziarnowego i wiadczy o czciowym lub cakowitym rozpadzie agregatów mineraów ilastych spojonych
uprzednio spoiwem kalcytowym.
Termogramy wykonane dla marglu Folwark po obróbce
chemicznej przedstawione na Rys. 5 wykazuj na krzywej
DTA dwa efekty egzotermiczne z maksimami odpowiadajcymi temperaturom 300o i 400oC, które naley przypisa
spaleniu substancji organicznej i prawdopodobnie utlenieniu
Fe2+ do Fe3+ (taki przebieg reakcji potwierdza czerwono-brunatna barwa próbki po ogrzewaniu w aparaturze) jak równie
dwa efekty endotermiczne z maksimami odpowiadajcymi
temperaturom 545o i 885oC. Pierwszy z nich odpowiada
dehydroksylacji mineraów ilastych, natomiast drugi - bardzo
sabo zaznaczony - dekarbonatyzacji pozostaoci kalcytowej. Temu ostatniemu towarzyszy ubytek masy w iloci
zaledwie 0,6%, zatem próbka marglu po obróbce chemicznej
zawieraa znikome jedynie iloci kalcytu.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania wykazay, e obie reprezentatywne próbki margli charakteryzuj si – zgodnie
z oczekiwaniem - duym udziaem drobnoziarnistych frakcji
ilastych. Ksztat ziaren znacznie odbiega od izometrycznego
o czym wiadczy wielokrotnie wysza warto powierzchni
waciwej SBET w porównaniu do skumulowanej powierzchni
ziaren obliczonej na podstawie zaoe Stokesa. Stwierdzono zgodnie z przyjtymi na wstpie zaoeniami, e dla
uzyskania najbardziej drobnoziarnistych frakcji ziarnowych
o wymiarach nanometrycznych, niezbdne jest usunicie
spoiwa kalcytowego ze skupie substancji ilastej. W peni
efektywna okazaa metoda obróbki chemicznej na drodze
trawienia próbek 9%-owym roztworem kwasu solnego
w temperaturze otoczenia. Spowodowao to w przypadku
obu badanych margli znaczne zmniejszenie wymiarów ziaren
i wzrost powierzchni waciwej. Zmiany te byy szczególnie
due w przypadku marglu ze zoa Folwark. Badania rentgenowskie i termiczne wykazay praktyczny zanik kalcytu.
Stwierdzono równoczenie, e sumaryczna zawarto frakcji
ilastych nie decyduje o zawartoci frakcji nanometrycznych.
Mianowicie margiel z Rejowca, odznaczajcy si wiksz
w porównaniu do marglu z Folwarku zawartoci substancji
ilastej, daje po obróbce chemicznej mniejsz ilo nanoczstek. W zwizku z tym naley uzna, e o zawartoci
nanoczstek decyduje charakter kopaliny zwizany z genez
zoa. W konsekwencji odpowiedni dobór surowca wymaga
starannych bada . W przypadku badanych margli bardziej
odpowiedni jest margiel z Folwarku.
Metoda obróbki chemicznej na drodze trawienia kwasem
solnym jest stosunkowo prostym zabiegiem technologicznym.
Stanowi korzystn perspektyw pozyskiwania nanoczstek
z pospolitych ska osadowych jakimi s margle.
Jak dobrze wiadomo w wielu dziedzinach nanotechnologii powany problem stanowi zagadnienie pozyskiwania
nanoczstek, które s trudne do uzyskania metodami konwencjonalnymi, na przykad na drodze mielenia. Szczególnie
cenne s nanoczstki ilaste ze wzgldu na mae wymiary
i korzystny ksztat. Umoliwiaj one nadawanie unikalnych
waciwoci wielu materiaom. Dlatego te podjte w niniejszej pracy badania bd kontynuowane.

Podzikowanie
Praca zostaa wykonana w ramach projektu badawczego
nr 3 T08D 048 28 ﬁnansowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyszego i Nauki
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