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Streszczenie
Zastosowano symulacje komputerow metod dynamiki molekularnej (MD) celem okrelenia zmian struktury i waciwoci szka boro-krzemianowego, uywanego do immobilizacji odpadów radioaktywnych, a spowodowanych wprowadzeniem Ca i Cs jako skadników
popiou ze spalania odpadów szpitalnych.
Dane dostarczone przez symulacj MD dobrze odpowiadaj wspóczesnej wiedzy o strukturze szka i koreluj z wynikami bada eksperymentalnych dotycz cych ich waciwoci termicznych oraz krystalizacji. Wyznaczone wartoci wspóczynników dyfuzji i energii aktywacji dyfuzji skadników w strukturze szka dobrze zgadzaj si z danymi eksperymentalnymi. Symulacja komputerowa uatwia interpretacj wyników eksperymentów. Dane jakich dostarcza uyta metoda s na tyle szczegóowe, e mona na ich podstawie przewidywa efekty wprowadzenia do szka odpadów dla immobilizacji skadników szkodliwych.
Sowa kluczowe: dynamika molekularna, symulacja struktury szka, szka boro-krzemianowe, witrykacja odpadów

MOLECULAR DYNAMIC MODELING (MD) IN DESIGNING RADIOACTIVE WASTE VITRIFICATION
Molecular dynamic (MD) modeling was applied for determination of the changes in the structure and properties of borosilicate nuclear
waste glass, resulting from the incorporation of Ca and Cs, which are the components of hospital waste incineration ash.
Results of the modeling, including diffusion coefcients and diffusion activation energy of the components in the glass structure, correspond well to the actual knowledge of the borosilicate glass structure and correlate accurately with experimental data on their thermal
properties and crystallization. Results of the MD modeling are accurate enough to use them for the interpretation of the results of an
experimental investigation of waste glass and predict the effect of incorporation of the components of waste for their immobilization.
Keywords: Molecular dynamic modeling, Glass structure simulation, Borosilicate glass, Waste vitrication

Wstp
Immobilizacja substancji szkodliwych, przez zamykanie
ich w strukturze szka boro-krzemianowego, stosowana jest
z powodzeniem od ok. 40 lat w USA, Japonii oraz przez wiele krajów Europy. Przydatno do tego celu szka wynika ze
szczególnych waciwoci jego struktury amorcznej, która
dziki swej elastycznoci moe zmienia konguracj elementów skadowych, przyjmuj c znaczn ilo dodatkowych
skadników, takich jak zawarte w rónego rodzaju odpadach.
Skad chemiczny szkie moe podlega zmianom w do
szerokim zakresie. Pomidzy wi b szka a wprowadzonymi skadnikami tworz si trwae wi zania, co w po czeniu ze stabilnoci samej wi by boro-krzemianowej nadaje szku odporno chemiczn , zabezpieczaj c zamknite
w niej substancje szkodliwe przez dugi czas, odpowiadaj cy okresom geologicznym [1-6].
Proces zabezpieczania odpadów opisywan metod odbywa si kilkustopniowo. Najpierw, szko wytapia si, frytuje,
rozdrabnia, a nastpnie miesza z odpadem i stapia w moliwie niskiej temperaturze. W kolejnym etapie szko wlewa

si do stalowych pojemników, zestala, odpra i kieruje na
miejsce skadowania [3].
Szka boro-krzemianowe s pierwszymi szkami, jakie
zostay zastosowane do witrykacji i immobilizacji odpadów radioaktywnych, jak równie toksycznych. Zwi zane
jest to z atwoci , z jak przyjmuj do swej struktury wiele rónych rodzajów odpadów oraz dobr zdolnoci szkotwórcz . Omawiane szka, charakteryzuj si równie wystarczaj c odpornoci chemiczn , mechaniczn , odpornoci na dziaanie promieniowania jonizuj cego oraz stabilnoci termiczn .
Gównym skadnikiem omawianych szkie jest dwutlenek
krzemu SiO2, ponadto cechuje je wysoka zawarto tlenków B2O3, Al2O3 oraz Na2O. Tlenki SiO2, B2O3 i Al2O3 posiadaj ce silne wi zania kowalencyjne, tworz tetraedry SiO4,
AlO4 i BO4, które stanowi podstaw szkieletu strukturalnego szkie boro-krzemianowych, jako skadniki wi botwórcze. Tetraedry te po czone s ze sob poprzez wspólne
tleny mostkowe (bridging oxigens - BO), co powoduje powstanie spolimeryzowanej sieci przestrzennej. Nie jest ona
tak regularna, jak w przypadku krystalicznego SiO2, np. k t
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tworz cy wi zanie Si-O-Si moe waha si w przedziale od
120o do 180o, podczas gdy w krystalicznym kwarcu jest on
stay i wynosi 109o28’. Z drugiej jednak strony dugo wi zania Si-O pozostaje w obu przypadkach taka sama i wynosi 1,62 Å [3,7-9].
Alkalia, metale przejciowe oraz cikie jony, wprowadzone do tych szkie staj si modykatorami struktury
szkie boro-krzemianowych i powoduj zrywanie mostków
tlenowych  cz cych czworociany wi by, a w konsekwencji jej czciow depolimeryzacj i osabienie. Modykatory posiadaj zwykle liczb koordynacyjn powyej 5 i tworz sabsze wi zania z tlenem ni skadniki wi botwórcze.
Ich wprowadzenie do struktury szka powoduje zachwianie
równowagi adunkowej tetraedrów, co prowadzi do pkania
wi za Si-O-Si i powstawania tzw. tlenów niemostkowych
(non-bridging oxygens - NBO) oraz jonów SiO- zlokalizowanych w pobliu jonu modykatora [3,7,8].
Obecno tlenku boru B2O3 powoduje zmniejszenie
wspóczynnika rozszerzalnoci termicznej oraz poprawia
znacznie odporno chemiczn szka. W wysokich temperaturach (> 600oC) bor d y do obnienia liczby koordynacyjnej z 4 do 3, co zmienia jego funkcj w strukturze i wpyw
na waciwoci szka (anomalia boranowa). Ponadto, bor
zmniejsza lepko szka w wysokich temperaturach, natomiast w niskich temperaturach obserwowany jest efekt odwrotny, co jest korzystne z punktu widzenia procesu witrykacji szka [3, 7, 8].
Kolejnym wanym skadnikiem szka jest Al2O3; tlenek
ten powoduje popraw odpornoci chemicznej i mechanicznej, przy jednoczesnym obnieniu zdolnoci do odmieszania skadników. Jako skadnik buduj cy wi b tworzy tetraedry AlO4. Alkalia lokalizuj ce si w pobliu tetraedrów AlO4
kompensuj ich ujemny adunek co sprawia, e te kationy
alkaliów staj si trudno wymywalne [3].
Ca2+, jako kation tlenku modykuj cego, tworzy silniejsze ni Na+ wi zania z tlenem przez co zwiksza efektywnie wspóczynnik sprystoci szka i znacznie podnosi wytrzymao mechaniczn wi by na rozerwanie. Jednake,
dodanie zbyt duej iloci CaO, moe powodowa zwikszenie kruchoci materiau. Jednoczenie, wprowadzanie
tlenku wapnia kosztem Na2O podnosi odporno szkie na
dziaanie wody.
Podjto badania nad wykorzystaniem szka boro-krzemianowego z ukadu SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O, stosowanego
powszechnie w energetyce j drowej, do unieszkodliwiania
przez witrykacj popiou z Krakowskiej Spalarni Odpadów
Szpitalnych zanieczyszczonych dodatkiem radioaktywnego izotopu 127Cs. Izotop ten naley do pierwiastków radioaktywnych najczciej wystpuj cych w krajowych odpadach palnych, przekazywanych do Zakadu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w wierku celem ich magazynowania. Gównymi skadnikami popiou s SiO2, CaO
i Al2O3. Wzita do bada próbka miaa nastpuj cy skad:
CaO – 39,9, SiO2 – 22,2, Al2O3 – 13,5, Fe2O3 – 7,72, SO3
– 4,52, TiO2 – 3,02, P2O5 – 2,56, Cr2O3 – 0,89, ZnO – 0,68,
Na2O – 0,61, BaO – 0,54, NiO – 0,36, Cl – 0,24, K2O – 0,13,
CuO – 0,13, MnO – 0,11 [% mas.]. Do popiou dodawano
5% mas. Cs2O w postaci CsCO3 symuluj cego obecnoci
127
Cs. Badania miay na celu okrelenie wpywu popiou wprowadzonego do szka na wybrane jego waciwoci, zwaszcza na wymywalno przez wod skadników jako miary stop-
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nia ich immobilizacji. Prace zmierzaj do zst pienia obecnej procedury unieszkodliwiania odpadów palnych (papier,
lignina, guma, plastik itp.), polegaj cej na ich prasowaniu,
umieszczaniu w beczkach stalowych i zalewaniu cementem
lub mas bitumiczn , przez nowoczesn technologi spalania i witrykacji powstaego popiou.
Badania eksperymentalne prowadzone w tym kierunku
uzupeniono prób wykorzystania symulacji komputerowej
zmian struktury szka wywoanych wprowadzeniem do niego popiou i wynikaj cych st d zmian jego waciwoci. Uzyskane t drog dane s pomocne dla interpretacji i werykacji wyników eksperymentalnych i powinny by uyteczne
w projektowaniu procesu witrykacji odpadów, a przynajmniej
ukierunkowa i ograniczy czasochonne eksperymenty.
Wykorzystano w tym celu metod dynamiki molekularnej (MD) stosowan obecnie do otrzymywania statystycznych obrazów struktury szkie o rónym skadzie. W pracy
skoncentrowano si na wpywie wprowadzenia CaO i Cs2O
na zmian struktury i waciwoci uytego szka boro-krzemianowego. Inne istotne skadniki wprowadzane przez popió, to jest SiO2 i Al2O3, znajduj si ju bowiem w strukturze tego szka peni c funkcj wie botwórcz .

Dynamika molekularna
Dynamika molekularna (MD) jest technik symulacji komputerowych, w której ewolucja czasowa ukadu oddziauj cych ze sob atomów jest wynikiem rozwi zania klasycznych równa ruchu. Dla kadego z N rozpatrywanych atomów speniona jest druga zasada dynamiki Newtona:
Fi = mi ai

(1)

gdzie: Fi jest si dziaaj c na i-ty atom, wynikaj c ze wzajemnego oddziaywania atomów w ukadzie, mi jest jego
mas , natomiast ai jest przyspieszeniem. Przyjmuj c, e
przyspieszenie ai dane jest zalenoci :

ai =

d 2 ri
dt 2

(2)

gdzie ri jest wektorem opisuj cym pooenie i-tego atomu.
Znaj c zatem pocz tkowe pooenia oraz prdkoci atomów
moemy wyznaczy ewolucj czasow ukadu [10].
Gówn trudnoci symulacji komputerowych jest odpowiednie wybranie modelu zycznego opisuj cego badany
problem. W przypadku dynamiki molekularnej problem ten
sprowadza si do waciwego opisu si dziaaj cych na poszczególne atomy ukadu, czyli do wyznaczenia Fi . W tym
celu rozpatruje si funkcj pooe atomów V(r1,r2,…,rn) reprezentuj c energi potencjaln atomów w okrelonej konguracji. Pozwala to na wyznaczenie Fi zgodnie z zalenoci :
Fi = -∇riV(r1,...,rn)

(3)

Zatem, maj c dane pocz tkowe pooenia, prdkoci
oraz potencja opisuj cy oddziaywania pomidzy atomami,
moemy wyznaczy pooenie i prdko ukadu atomów
w dowolnej interesuj cej nas chwili [10].
Dobór odpowiedniego potencjau nie jest zagadnieniem
trywialnym. Istnieje obecnie wiele opisanych i udokumentowanych form potencjau oddziaywania pomidzy atomami.
Najprostsze z nich uwzgldniaj tylko oddziaywania pomi-
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dzy okrelonymi parami atomów, np. Si-O, Si-Al itp., zakadaj c, e s to oddziaywania niezalene. Niemniej jednak,
w przypadku wystpowania wi za , które s np. silnie kierunkowe, podejcie takie jest niewystarczaj ce i uwzgldnia si dodatkowo oddziaywania nie tylko pomidzy parami atomów, ale równie pomidzy grup trzech atomów,
jak np. O-Si-O.
Typowe symulacje dynamiki molekularnej s przeprowadzane na ukadach zawieraj cych od setek do milionów
atomów oraz w przedziale czasowym od kilku pikosekund
do setek nanosekund.

Wyznaczanie wspóczynników dyfuzji
Ogromn zalet symulacji dynamiki molekularnej jest
moliwo ledzenia ruchu poszczególnych atomów. Pozwala to na wyznaczenie redniego kwadratowego przemieszczenia (MSD), które wyraa si wzorem:
MSD =

n
n
2
2
2
1 n
⎡⎣ xi (t ) − xi (0)⎤⎦ + ∑ ⎡⎣ y i (t ) − y i (0)⎤⎦ + ∑ ⎡⎣ zi (t ) − zi (0)⎤⎦
∑
n i =1
i =1
i =1

(4)
Wyznaczenie wartoci wielkoci MSD daje moliwo
okrelenia wspóczynnika dyfuzji zgodnie z relacj Nernsta – Einsteina:

D=

MSD
6t

(5)

gdzie t odpowiada czasowi obserwacji. Nastpnie, do wyznaczenia wartoci energii aktywacji E wykorzystuje si
zaleno Arrheniusa, okrelon wzorem:
⎛ −ΔE ⎞
D = D0 exp ⎜
⎝ RT ⎠⎟

(6)

Metodyka symulacji
Wykonano symulacje dla czterech modelowych rodzajów
szkie o skadach tlenkowych podanych w Tabeli 1. Szko 1
jest przykadem szka boro-krzemianowego. Stosowane jest
ono jako matryca dla immobilizacji odpadów, która moe
przyjmowa do swego skadu znaczne iloci popioów. Szko
2 ma skad tlenkowy zbliony do Szka 1. Do jego struktury wprowadzono dodatkowo CaO. Tlenek wapnia jest gównym skadnikiem popioów. Pozostae tlenki, takie jak SiO2,
Al2O3, s ju obecne w strukturze szka. Najczciej wystpuj cym radionuklidem wystpuj cym w niskoaktywnych odpadach radioaktywnych jest 137Cs. Aby zbada jego wpyw
na struktur modelowych szkie dodano po 5% mas. Cs do
Szka1 i 2 otrzymuj c odpowiednio Szko 3 i 4.
Tabela 1. Skady tlenkowe badanych szkie.
Table 1. Oxide composition of the studied glasses.

Skadnik

Udzia masowy [% mas.]
Szko 1

Szko 2

Szko 3

Szko 4

SiO2

56

48,5

56

48,5

B2O3

13

7,5

15

7,5

Al2O3

8

8

8

8

Na2O

21

18

16

18

CaO

-

18

-

13

Cs2O

-

-

5

5

Symulacje dynamiki molekularnej wykonano przy uyciu
programu LAMMPS [1] dla ukadów zawieraj cych po 4000
atomów, ograniczonych w niewielkiej przestrzeni periodycznymi warunkami brzegowymi.
Oddziaywania pomidzy atomami zostay opisane przy
uyciu potencjau zaproponowanego przez Borna-MayeraHugginsa [2-4]. W tym modelu, kadej parze atomów i-j,
znajduj cych si w odlegoci rij od siebie, przypisano energi potencjaln w postaci:

⎛ − rij ⎞
qi q j
V (rij ) = Aij ⎜
⎟ + 4πε r
ρ
⎝ ij ⎠
0 ij

(7)

gdzie: Aij oraz ρij s parametrami wyznaczonymi eksperymentalnie oraz pochodz cymi z oblicze teoretycznych metod ab initio. Ich wartoci zostay wyznaczone w pracach
[2-4] oraz zebrane w Tabeli 2. Pierwszy czon potencjau Borna-Mayera-Hugginsa reprezentuje krótkozasigowe oddziaywanie odpychaj ce, natomiast drugi skadnik opisuje oddziaywanie kulombowskie.
Tabela 2. Wartoci parametrów uytych dla wyliczenia potencjau
Borna-Mayera-Hugginsa [2-4].
Table 2. Values of parameters used to calculate the Born-MayerHuggins potential [2-4].
Para atomów

Aij [eV]

ρij [Å]

Si-Si

876,0

0,29

Si-O

1045,1

0,328

Si-B

353,5

0,29

Si-Al

956,5

0,29

Si-Na

903,6

0,29

Si-Ca

4000,5

0,29

O-O

369,3

0,35

B-O

848,9

0,29

Al-O

1725,3

0,29

Na-O

2996,3

0,316

Ca-O

8973,4

0,29

Cs-O

7911,25

0,29

B-B

126,8

0,29

B-Al

394,5

0,29

B-Na

392,6

0,29

B-Ca

4143,9

0,29

Al-Al

1039,7

0,29

Al-Na

971,4

0,29

Al-Ca

4326,3

0,29

Na-Na

882,4

0,29

Na-Ca

9777,2

0,29

Ca-Ca

17897,5

0,29

W celu uwzgldnienia kowalencyjnego charakteru wi za , pomidzy tlenem a atomami wi botwórczymi, wprowadzony zosta dodatkowy czon opisuj cy oddziaywania
pomidzy trzema atomami w postaci zaproponowanej przez
Stillingera i Webera [2-4]:

⎛ γ ij
γ ik ⎞
V2 (rij , rik ,θ jik ) = λ exp ⎜
+
⎟ ⋅ cos θ jik − cos θ0
⎝ rij − rc rik − rc ⎠

(

)

2

(8)
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gdzie: rij i rik s odlegociami odpowiednio pomidzy jonami i-j oraz i-k, a jik jest k tem pomidzy nimi. Pozostae parametry, wystpuj ce we wzorze, zostay dobrane eksperymentalnie na podstawie danych literaturowych [2-4] i przedstawione w Tabeli 3.
Tabela 3. Wartoci parametrów zastosowanych do obliczenia potencjau Stillingera-Webera [11-13].
Table 3. Values of parameters used to calculate the Stillinger-Weber potential [11-13].
Parametr

O-Si-O

Si-O-Si

O-B-O

O-Al-O

λ [eV]

149,8

6,2

11985,0

149,8

γij = γik [Å]

2,6

2,0

2,27

2,6

θ0

109,47O

160,0O

109,47O

109,47O

Wyjciowym ukadem do symulacji szkie metod MD
bya struktura krystobalitu z przypadkowo rozmieszczonymi grupami B2O3, Al2O3, Na2O oraz CaO. Krok czasowy symulacji zosta ustalony na 2 fs. Tak zamodelowana struktura szka bya podgrzewana do 10000K, a nastpnie przetrzymywana w tej temperaturze przez kolejne 100000 kroków, co odpowiada czasowi 2·10-10 s. Atomy poddane dziaaniu wysokiej temperatury, zaczynay si gwatownie przemieszcza w ukadzie, co powodowao ich cakowite wymieszanie, w wyniku czego nastpowao zupene zatarcie informacji o strukturze pocz tkowej. Nastpnie ukad atomów by
schadzany do 2000K z prdkoci 5·10-14 K/s i w tej temperaturze by przetrzymywany przez czas 3·10-11 s, w celu
jego relaksacji. Nastpnie, szko byo schadzane do temperatury 300K z prdkoci 5·10-13 K/s, gdzie w fazie ko cowej symulacji zostao poddawane relaksacji przez okres
2·10-11 s. Przykadowy wynik symulacji struktury dla Szka 4
przedstawiono na Rys. 1.

atomy organizuj si wokó siebie tworz c lokaln struktur. Ze wzgldu na moliwo wyznaczenia funkcji RDF eksperymentalnie, przy uyciu dyfrakcji promieniowania X lub
neutronów, otrzymujemy moliwo bezporedniego porównania wyników symulacji z danymi eksperymentalnymi. Na
Rys. 2-5 przedstawione s radialne funkcje rozkadu symulowanych szkie.

Rys. 2. Radialna funkcja rozkadu (RDF) dla Szka 1.
Fig. 2. Radial distribution function (RDF) for Szko 1.

Rys. 3. Radialna funkcja rozkadu (RDF) dla Szka 2.
Fig. 3. Radial distribution function (RDF) for Szko 2.

Rys. 1. Obraz struktury Szka 4 otrzymany w wyniku symulacji.
Fig. 1. Simulated image of the Szko 4 structure.

Wyniki bada
Podstawow wielkoci otrzyman w toku przeprowadzonych symulacji dynamiki molekularnej jest radialna funkcja rozkadu (RDF). Funkcja ta jest proporcjonalna do rozkadu gstoci prawdopodobie stwa znalezienia dwóch atomów w odlegoci r + r od siebie [1], zatem opisuje ona jak
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Rys. 4. Radialna funkcja rozkadu (RDF) dla Szka 3.
Fig. 4. Radial distribution function (RDF) for Szko 3.
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Radialna funkcja rozkadu zawiera skumulowan informacj o rozkadzie oraz rozmieszczeniu atomów w poszczególnych strefach koordynacyjnych. W celu uzyskania bardziej szczegóowych informacji, dotycz cych struktury badanych materiaów, wyznaczono tzw. czciowe funkcje rozkadu (PDF). Podaj one rozkad prawdopodobie stwa znalezienia cile okrelonego rodzaju atomów z odlegoci od
wybranego atomu centralnego. Ze wzgldu na dominuj c
rol tlenu, jako mostka  cz cego struktur szkie, najbardziej istotne z punktu widzenia opisu struktury, wydaj si
funkcje PDF pomidzy atomami tlenu a atomami Si, B, Al
oraz atomami modykatorów (Na, Ca, Cs).
Czciowe funkcje rozkadu (PDF) Si-O, B-O, Al-O, NaO, Ca-O oraz Cs-O badanych szkie zostay przedstawione na Rys. 6-9.
Rys. 5. Radialna funkcja rozkadu (RDF) dla Szka 4.
Fig. 5. Radial distribution function (RDF) for Szko 4.

Porównanie funkcji RDF nie wykazuje znacz cych rónic
pomidzy badanymi szkami, co wskazuje na ich znaczne
podobie stwo strukturalne. W obu przypadkach najbardziej
intensywny pik, odpowiadaj cy pierwszej stree koordynacyjnej, znajduje si w odlegoci okoo 1,6 Å, co odpowiada
dugoci wi za pomidzy atomami Si, Al, B a atomem tlenu. Pik ten jest nieznacznie wszy dla Szka 1, w porównaniu z pozostaymi, co moe wiadczy o nieco wikszym
uporz dkowaniu atomów w pierwszej stree koordynacyjnej.

Rys. 7. Czciowe funkcje rozkadu (PDF) par atomów Si-O, B-O,
Al-O, Na-O, Ca-O dla Szka 2.
Fig. 7. Partial distribution functions (PDF) of atom pairs of Si-O, B-O,
Al-O, Na-O, Ca-O for Szko 2.

Rys. 6. Czciowe funkcje rozkadu (PDF) par atomów Si-O, B-O,
Al-O, Na-O dla Szka 1.
Fig. 6. Partial distribution functions (PDF) of atom pairs of Si-O, B-O,
Al-O, Na-O for Szko 1.

Obserwuje si wyra ne rónice pomidzy funkcjami PDF
wyznaczonymi dla par Si, B, Al i O oraz Ca, Na, Cs i O. Atomy wi botwórcze (Si, B, Al) charakteryzuje pierwszy, w ski pik funkcji PDF, w porównaniu ze znacznie szerszym pikiem dla atomów modykuj cych (Na, Ca, Cs). W Tabeli 4
zestawiono szerokoci poówkowe oraz pooenia maksimów
pierwszych pików funkcji PDF dla badanych szkie, okrelaj ce dugoci wi za z tlenem.
Wprowadzenie atomów Ca powoduje tylko nieznaczne
zmiany w ksztacie piku funkcji PDF dla tlenków wi botwórczych, obserwowane jako niewielkie poszerzenie piku dla
pary Si-O, co moe by wynikiem zmiany konguracji atomów w najbliszym otoczeniu atomów krzemu. Nie zaobser-
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Rys. 8. Czciowe funkcje rozkadu (PDF) par atomów Si-O, B-O,
Al-O, Na-O, Cs-O dla Szka 3.
Fig. 8. Partial distribution functions (PDF) of atom pairs of Si-O, B-O,
Al-O, Na-O, Cs-O for Szko 3.

wowano natomiast wpywu wprowadzania Ca na atomy boru
i glinu. Znacznie wiksze zmiany zauwaalne s w przypadku pików PDF dla tlenków modykatorów. Pik pochodz cy
od pary Ca-O jest wyra nie wszy anieli pik dla Na-O, co
sugeruje znacznie wiksze uporz dkowanie w najbliszym
otoczeniu Ca w porównaniu do pary Na-O. Wprowadzanie
Ca powoduje zwenie piku Na-O, prowadz c tym samym
do zwikszenia uporz dkowania otoczenia atomu sodu. Podobnie jak Ca zachowuj si atomy Cs. Powoduj one równie zmniejszenie szerokoci piku dla Na–O. W przypadku
jednoczesnego wprowadzania Ca i Cs obserwuje si najwiksze uporz dkowanie otoczenia Na-O, a szeroko piku
PDF dla pary Na-O staje si porównywalna z szerokoci
Cs-O, która jest tylko nieznacznie wiksza od Ca-O. W efek-

Rys. 9. Czciowe funkcje rozkadu (PDF) par atomów Si-O, B-O,
Al-O, Na-O, Ca-O, Cs-O dla Szka 4.
Fig. 9. Partial distribution functions (PDF) of atom pairs of Si-O, B-O,
Al-O, Na-O, Ca-O, Cs-O for Szko 4.

cie mona zaobserwowa zwikszon zdolno do krystalizacji w przypadku wprowadzania Ca i/lub Cs do struktury.
Kolejnym interesuj cym parametrem opisuj cym struktur badanych szkie jest dugo wi zania pomidzy atomami wi botwórczymi a tlenem oraz atomami modykatora
a tlenem. Wap i cez sw obecnoci powoduj nieznaczne
skrócenie dugoci wi zania Si-O oraz Na-O, z kolei wi zanie B-O ulega wydueniu w przypadku wprowadzania Ca.
Nie obserwuje si natomiast wikszego wpywu zarówno Ca
i Cs na dugo wi zania Al-O.
W Tabeli 5 zestawiono wyznaczone rednie liczby koordynacyjne atomów Si, B i Al w stosunku do tlenu. Krzem
w szkach wystpuje w koordynacji 4 wzgldem tlenu, w pewnych przypadkach (niektóre szka fosforanowe) wynosi ona
6. W przypadku badanego szka wprowadzenie Ca i/lub Cs

Tabela 4. Szerokoci poówkowe oraz pooenia maksimów piku funkcji PDF.
Table 4. Half width and positions of peak maximum of the PDF function.
Szeroko
poówkowa [Å]

Si-O

8

Dugo wi zania [Å]

Szko 1

Szko 2

Szko 3

Szko 4

Szko 1

Szko 2

Szko 3

Szko 4

0,057

0,065

0,062

0,070

1,599

1,596

1,609

1,593

B-O

0,084

0,085

0,086

0,086

1,458

1,471

1,412

1,476

Al-O

0,059

0,058

0,064

0,065

1,777

1,778

1,783

1,780

Na-O

0,240

0,201

0,208

0,182

3,050

2,998

3,016

2,916

Ca-O

-

0,143

-

0,146

-

2,823

-

2,804

Cs-O

-

-

0,182

0,182

-

-

3,113

3,004
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powoduje nieznaczny wzrost redniej liczby koordynacyjnej
Si do O. Bor moe wystpowa w koordynacji 3 lub 4. W wyjciowym Szkle 1 obserwuje si, e okoo 79% atomów B jest
w koordynacji 4, podczas gdy 21% w koordynacji 3. Wprowadzanie Ca przyczynia si do wzrostu liczby koordynacyjnej boru, którego 84% atomów znajduje si w koordynacji
4. Z kolei Cs prowadzi do obnienia liczby koordynacyjne
B-O, wówczas 52% atomów boru znajduje si w koordynacji 4, a 48% w koordynacji 3. W przypadku jednoczesnego
wystpowania Ca i Cs obserwowany jest znacz cy wzrost
liczby koordynacyjnej do osi gnicia stanu, w którym 92%
atomów boru znajduje si w koordynacji 4 do tlenu. Nie obserwuje si natomiast wikszego wpywu podstawiania Ca
i Cs na liczb koordynacyjn Al.
Rys. 11. Czciowa funkcja rozkadu (PDF) par Na-Si, Na-Al, Na-B
dla Szka 2.
Fig. 11. Partial distribution functions (PDF) of Na-Si, Na-Al, Na-B
pairs for Szko 2.

Rys. 10. Czciowa funkcja rozkadu (PDF) par Na-Si, Na-Al, Na-B
dla Szka 1.
Fig. 10. Partial distribution functions (PDF) of Na-Si, Na-Al, Na-B
pairs for Szko 1.
Tabela 5. rednie liczby koordynacyjne atomów Si, Al i B.
Table 5. Mean coordination numbers of Si, Al and B atoms.

Rys. 12. Czciowa funkcja rozkadu (PDF) par Na-Si, Na-Al, Na-B
dla Szka 3.
Fig. 12. Partial distribution functions (PDF) of Na-Si, Na-Al, Na-B
pairs for Szko 3.

Liczba koordynacyjna
Szko 1

Szko 2

Szko 3

Szko 4

Si-O

4.07

4.13

4.10

4.17

B-O

3.79

3.84

3.52

3.92

Al-O

4.23

4.24

4.27

4.28

Rys. 10 przedstawia rozkad atomów Na w pobliu atomów wi botwórczych dla Szka 1. Wyznaczone przebiegi
funkcji PDF s do siebie zblione, a wysoko pierwszego
piku jest bezporednio zwi zana z lokalnym wzbogaceniem
otoczenia atomów Si, B, Al kationami Na+. Jak mona zaobserwowa, atomy sodu w pierwszej kolejnoci lokuj si
w pobliu atomów B. Nie wida natomiast znacz cych rónic

pomidzy odlegociami Na-Si oraz Na-Al. Porównuj c wysoko pików, mona wywnioskowa, e najwicej atomów sodu
grupuje si w pobliu atomów B, nastpnie Si, a najmniej wokó
atomów Al. Wprowadzanie Ca (Rys. 11) do struktury szka powoduje, e atomy Na bardziej preferuj otoczenie Si w porównaniu z B. W przypadku Szka 3 (Rys. 12) atomy sodu preferuj obsadzenie podobne jak w przypadku Szka 1. Najwicej Na lokuje si w pobliu B oraz Si, natomiast znacznie
mniej w s siedztwie Al. W obecnoci Ca cez, podobnie jak
sód, wyra nie preferuje otoczenie Si; zmniejsza si znacz co wkad B, który jest porównywalny z Al (Rys. 13).

Tabela 6. rednie dugoci wizania tlenów mostkowych (BO) i niemostkowych (NBO).
Table 6. Mean bond length of bridging (BO) and non-bridging oxygens (NBO).
Dugo wi zania [Å]
Szko 1

Szko 2

Szko 3

Szko 4

BO

NBO

BO

NBO

BO

NBO

BO

NBO

Si-O

1,664

1,547

1,656

1,545

1,656

1,554

1,657

1,551

B-O

1,482

1,280

1,487

1,394

1,490

1,419

1,495

1,411

Al-O

1,818

1,755

1,816

1,795

1,818

1,757

1,810

1,787
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Rys. 13. Czciowa funkcja rozkadu (PDF) par Na-Si, Na-Al, Na-B
dla Szka 4.
Fig. 13. Partial distribution functions (PDF) of Na-Si, Na-Al, Na-B
pairs for Szko 4.

Rys. 16. Czciowa funkcja rozkadu (PDF) par Cs-Si, Cs-Al, Cs-B
dla Szka 3.
Fig. 16. Partial distribution functions (PDF) of Cs-Si, Cs-Al, Cs-B
pairs for Szko 3.

Rys. 14. Czciowa funkcja rozkadu (PDF) par Ca-Si, Ca-Al, Ca-B
dla Szka 2.
Fig. 14. Partial distribution functions (PDF) of Ca-Si, Ca-Al, Ca-B
pairs for Szko 2.

Rys. 17. Czciowa funkcja rozkadu (PDF) par Cs-Si, Cs-Al, Cs-B
dla Szka 4.
Fig. 17. Partial distribution functions (PDF) of Cs-Si, Cs-Al, Cs-B
pairs for Szko 4.

Rys. 15. Czciowa funkcja rozkadu (PDF) par Ca-Si, Ca-Al, Ca-B
dla Szka 4.
Fig. 15. Partial distribution functions (PDF) of Ca-Si, Ca-Al, Ca-B
pairs for Szko 4.
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Rys. 14 i 15 przedstawiaj funkcje PDF dla par Ca-Si,
Ca-Al, Ca-B dla Szka 2 i 4. W obu przypadkach najwicej
atomów Ca lokuje si w pobliu B, a nastpnie Si. W przypadku Szka 4 rónice pomidzy Si i Al praktycznie si zacieraj . W szkle nie zawieraj cym Ca cez najchtniej lokuje
si w pobliu Si (Rys. 16), nieco mniej go wystpuje w pobliu B. Nie obserwuje si praktycznie wystpowania Cs
w bliskim s siedztwie glinu. W Szkle 4, zawieraj cym Ca,
cez najchtniej wybiera otoczenie B (Rys. 17) przy wyra nie
mniejszej czstoci wystpowania wokó Si. Podobnie jak
w poprzednim przypadku wpyw Al na Cs jest bardzo may.
Kolejn wan wielkoci opisuj c struktur szkie jest
ilo i rozmieszczenie tzw. tlenów mostkowych (BO) i niemostkowych (NBO). Przez tleny mostkowe rozumie si te
wszystkie atomy O, które w pierwszej stree koordynacyjnej maj wicej ni jeden atom wi botwórczy. W przypadku Szka 1 wyznaczony udzia tlenów BO wynosi 99,17%,
natomiast dla Szka 2 udzia ten spada do wartoci 97,64%.
Dla pierwszego szka 68% tlenów NBO jest zwi zane z krzemem, 26% z glinem i 5% z borem, natomiast w przypadku
drugiego szka udziay te wynosz odpowiednio 80%, 13%
i 5% dla Si, Al i B. Jak zatem mona zauway wzrost za-
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wartoci Ca powoduje wzrost iloci tlenów niemostkowych.
Naley zwróci uwag, e nowo powstae tleny niemostkowe lokuj si gównie w pobliu atomów krzemu. Obecno cezu powoduje niewielki spadek liczby tlenów BO do
98,56% (Szko 3) w porównaniu ze Szkem 1. W przypadku, gdy w szkle obecny jest Cs oraz Ca (Szko 4) udzia tlenów BO jest najniszy i wynosi 90,32%, z czego 53,22%
jest zlokalizowanych w pobliu Si, 25,36% w okolicy boru
oraz 21,43% przy Al.
Tabela 6 zawiera rednie dugoci wi za tlenów mostkowych i niemostkowych w stosunku do atomów Si, B i Al.
Na podstawie danych zawartych w Tabeli 6 mona stwierdzi, e tleny typu NBO lokuj si bliej atomów wi botwórczych ni tleny BO. Obserwacja ta jest spójna z wczeniejszymi obliczeniami teoretycznymi oraz badaniami dyfrakcji
neutronowej [13]. Rónica ta jest jeszcze wiksza, gdy do
struktury szka zostan wprowadzone dodatkowo atomy Ca.

Rezultaty symulacji komputerowej a dane
eksperymentalne

Energia aktywacji dyfuzji
Przeprowadzone badania dynamiki molekularnej pozwoliy na wyznaczenie temperaturowych zalenoci wspóczynników dyfuzji poszczególnych skadników szkie. Zalenoci
te zostay wykorzystane do wyznaczenia energii aktywacji
dyfuzji ( E) poszczególnych atomów. Jest ona miar staej
szybkoci dyfuzji z równania Arrheniusa. Na Rys. 18 przedstawiono zaleno logarytmu naturalnego wspóczynników
dyfuzji sodu od odwrotnoci temperatury dla Szka 1.

Rys. 18. Przykadowa zalenoci Arrheniusa dla wspóczynników
dyfuzji sodu w Szkle 1.
Fig. 18. An example of Arrhenius plot in the case of diffusion coefcients of sodium in Szko 1.
Tabela 7. Energie aktywacji dyfuzji skadników szkie.
Table 7. Activation energies of diffusion of glass components.

Skadnik

Otrzymane temperaturowe zalenoci wspóczynników
dyfuzji pozwoliy na wyznaczenie energii aktywacji dyfuzji
poszczególnych skadników szkie. S one zgodne z wiedz o strukturze szkie. Najwysz energi aktywacji cechuj si atomy buduj ce wi b szka (Si, B, Al oraz O). Zdecydowanie nisz energi aktywacji posiadaj atomy modykatorów Na, Ca i Cs. Najnisz energi aktywacji cechuje si Na; jest wic najatwiej i najszybciej dyfunduj cym
skadnikiem. Wystpowanie Ca przyczynia si do znacznego spadku E wszystkich skadników szkie, prowadz c do
uatwienia ich dyfuzji. Podobny efekt wywoany jest wprowadzaniem Cs. Jednoczesne wprowadzanie Ca i Cs prowadzi do najniszych wartoci energii aktywacji wszystkich
skadników. Moe si to przyczyni do zwikszenia zdolnoci do krystalizacji, take do obnienia odpornoci chemicznej takich szkie.

Energia aktywacji E [eV]
Szko 1

Szko 2

Szko 3

Szko 4

Si

3,177

2,781

3,237

3,513

B

3,194

2,830

3,855

3,354

Al

3,249

2,820

3,812

3,390

Na

1,981

1,705

2,287

2,167

Ca

2,471

2,291

-

-

Cs

-

1,654

-

2,116

O

2,678

2,944

3,507

3,517

Symulacja komputerowa pokazuje, e rozmieszczenie skadników w szkle nie jest jednorodne.
Odnotowuje si istnienie wyra nych preferencji w rozmieszczeniu pierwiastków modykatorów, co odpowiada
znanemu zjawisku uporz dkowania redniego zasigu i istnieniu domen (klasterów) róni cych si skadem chemicznym. Na ma tendencje do lokowania si wokó atomów B,
w nieco mniejszym stopniu wokó Si, a najmniej chtnie lokuje si wokó Al. Obecno Ca w strukturze powoduje, e
Na towarzyszy gównie Si, gdy Ca lokuje si wokó B. Cs
najchtniej zajmuje pozycje wokó Si, nie ma go natomiast
w pobliu Al. W obecnoci Ca, Cs lokuje si, wobec wyra nie mniejszej czstoci jego wystpowania, wokó Si.
Widma w rodkowej podczerwieni badanych szkie potwierdzaj pokazane przez symulacje MD tendencje do
tworzenia domen charakterystycznych dla uporz dkowania
redniego zasigu i istotn rol Ca w tym procesie. Widma
szka bazowego charakteryzuj si pasmami pochodz cymi
od wi by krzemionkowej, a w szczególnoci intensywnym
pasmem drga mostków tlenowych Si-O-Si, okoo 1000 cm-1
i okoo 720 cm-1, pasmem 1407 cm-1 od grup [BO3] oraz pasmem okoo 470 cm-1, zwi zanym z kationami modykatorami 458 cm-1. Wprowadzenie Cs2O wywouje przemieszczenie si gównego pasma do 1017 cm-1 i pasma modykatorów do 455,9 cm-1; oznacza to, e obecno Cs zwiksza stopie organizacji struktury.
Wprowadzenie Ca powoduje, przesuniecie pasma wi za Si-O-Si do 1021 cm-1 i pojawienie si pasma 946 cm-1,
które jest charakterystyczne dla szkie wapniowych, krzemianowych, a take wapniowych i glinianowych. Wskazuje to na
powstanie w szkle domen z udziaem Si, Al i Ca. Przesuniecie si pasma [BO3] do 1422 cm-1 moe by interpretowane
jako efekt powstawania grup [BO4]. Nastpuje te przesuniecie do 471 cm-1 pasma pochodz cego od modykatorów.
Zmiany te wskazuj na wzrost stopnia organizacji struktury
szka zgodny ze wskazaniami symulacji MD.
Rozmieszczenie kationów modykatorów w strukturze
znajduje swoje odbicie w skonnoci do krystalizacji szkie
i rodzaju powstaj cych faz krystalicznych. Szka bezwapniowe trudno krystalizuj i tworzy si w nich wysokotemperaturowa odmiana kwarcu stabilizowana obecnoci domieszek Na i Al, w szkle powstaje te faza o strukturze nefeli-
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nu KNa3[AlSiO4]4. Wprowadzenie CaO radykalnie zwiksza
skonno do krystalizacji, która prowadzi do powstawania
krzemianu sodowo wapniowego Na4Ca4[Si6O18] i wolastonitu Ca[SiO3], co koreluje z preferencjami w rozmieszczeniu
kationów modykatorów pokazanymi przez symulacj MD.
Symulacja komputerowa pozwala przewidywa ilo tlenów niemostkowych (NBO), jak równie odnie je do poszczególnych pierwiastków wi botwórczych. Pokazaa, e
szko bazowe boro-krzemianowe z Na jako modykatorem,
zastosowane w badaniach, posiada znikom ilo tlenów
niemostkowych. S one zwi zane gównie z tlenami koordynuj cymi Si, mniejsza ich cze zwi zana jest z Al. Znajduje to uzasadnienie w wiedzy o strukturze takiego szka.
Wprowadzenie Ca jako modykatora zwiksza liczb NBO.
S to prawie w caoci tleny zwi zane z Si. Cs wprowadzony wraz z Ca sprawia, e procent NBO towarzysz cych Si
relatywnie maleje na korzy tlenów zwi zanych z Al i B.
Jak stwierdzono, wprowadzenie CaO do szka bazowego zmienia znacznie jego waciwoci termiczne. Podnosi
on temperatur pynicia szka. Wydueniu ulega przez to
zakres topienia szka, co oznacza wolniejszy spadek jego
lepkoci z temperatur w porównaniu z bazowym szkem
boro-krzemianowym sodowym. Wobec niewielkiego wzrostu ogólnej liczby zerwanych mostków tlenowych (NBO) wywoanego wprowadzeniem CaO, jak to pokazuje symulacja
MD, efekt ten tumaczy mona znaczn zmian organizacji struktury szka pod wpywem Ca2+ i powstawaniem domen zawieraj cych ten kation.  czy si on dwoma wi zaniami z s siednimi tlenami niemostkowymi, które jako bardziej kowalencyjne s silniejsze w porównaniu z wi zaniami
Na–O i trudniej zrywalne ze wzrostem temperatury. Jednowartociowy Cs, podobnie jak Na, obnia temperatur topnienia szka i skraca zakres topnienia.
Wartoci wspóczynników dyfuzji i energia aktywacji dyfuzji wyznaczone symulacj MD dobrze koreluj z wymywalnoci danego skadnika przez wod. Na podstawie danych zawartych w [14] porównano warto energii aktywacji
dyfuzji sodu ze znormalizowanym wspóczynnikiem wymywalnoci (NLNa) sodu, wyznaczonym eksperymentalnie dla
symulowanych szkie. Otrzymany wynik zamieszczono na
Rys. 19. Analogiczne zalenoci obserwuje si dla Ca i Cs.

Wartoci znormalizowanej wymywalnoci skadników
(NLi) wyznaczone eksperymentalnie dobrze koreluj z wyliczonymi wartociami wspóczynników dyfuzji Di. Pokazuj one, e wprowadzenie Ca do szka boro-krzemianowego
sodowego znacz co zwiksza wymywalno Cs. W szkle
wolnym od wapnia DCs wynosi 2,55·10-10, wprowadzenie Ca
zwiksza go do 1,34·10-9 cm2/s. Wspóczynnik dyfuzji Na
w szkle bezwapniowym jest nieco wikszy ni Cs. Wynosz
one odpowiednio 6,99·10-11 i 7,19·10-9 cm2/s . Wymywalno
Na jest nieco wiksza ni Cs stosownie do tych wartoci.

Podsumowanie
Badania przedstawione w pracy pokazuj uyteczno
symulacji komputerowej metod dynamiki molekularnej (MD)
dla okrelenia zmian struktury szka i jej waciwoci wywoanych wprowadzeniem do niej nowych skadników chemicznych. Pokazano to na przykadzie szka boro-krzemianowego
uywanego do immobilizacji odpadów promieniotwórczych,
do którego wprowadzono tytuem eksperymentu Ca oraz Cs,
jako skadniki charakterystyczne odpadu.
Symulacja MD pozwolia uzyska obraz struktury szka
i jej zmian spowodowanych wprowadzonymi domieszkami.
Pokazaa rónice w rozmieszczeniu skadników polegaj ce
na rónej liczbie modykatorów lokuj cych si w s siedztwie poszczególnych skadników wi botwórczych. Daje to
obraz uporz dkowania redniego zasigu i jego zmian wywoan wprowadzeniem nowego skadnika, w tym przypadku
Ca. Okrelony zosta procent tlenów mostkowych i niemostkowych oraz wzrost tego ostatniego spowodowany wprowadzonymi domieszkami.
Symulacja umoliwia wyliczenie wartoci wspóczynników dyfuzji (Di) poszczególnych skadników szka oraz energii aktywacji dyfuzji ( Ei) i ledzi ich zmiany wywoane wprowadzonymi nowymi skadnikami (Ca, Cs).
Dane dostarczone przez symulacj MD dobrze odpowiadaj wspóczesnej wiedzy o strukturze szka i koreluj
z wynikami bada eksperymentalnych dotycz cych ich waciwoci termicznych - krystalizacji. Wyznaczone wartoci
Di i Ei dobrze zgadzaj si z wymywalnoci przez wod
skadników ze szka i mona j przewidywa na ich podstawie. Zwraca uwag czuo przyjtej metody, która pokazuje zmiany strukturalne wywoane ju niewielkimi zmianami skadu chemicznego, takimi jak wprowadzenie do szka
5,0% mas. Cs2O.
Symulacja komputerowa uatwia interpretacj wyników
eksperymentów. S one na tyle szczegóowe, e mona na
ich podstawie optymalizowa skady chemiczne szkie oraz
przewidywa efekty wprowadzenia do szka odpadów dla
immobilizacji skadników szkodliwych.

Podzikowanie
Praca zostaa wykonana w ramach projektu badawczego nr 3 T08D 046 30 nansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego.
Rys. 19. Zaleno znormalizowanego wspóczynnika wymywalnoci sodu (NLNa) od energii aktywacji dyfuzji sodu dla badanych szkie.
Fig. 19. Normalized leaching coefcient of sodium (NLNa) as a function of activation energy of sodium diffusion for the studied glasses.
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