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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki bada nad zastosowaniem naturalnych sorbentów do immobilizacji kationów metali cikich (Cd2+, Cr3+,
Pb2+, Zn2+ lub Ag+) i pó niejszym wykorzystaniem do otrzymywania tworzyw budowlanych. Sorpcja zostaa przeprowadzona na sodowych
formach klinoptilolitu i smektytu, pochodzcych ze zó karpackich.
Obydwa sorbenty zawierajce róne kationy metali cikich wykorzystano do otrzymywania nowych tworzyw budowlanych o dobrych
waciwociach uytkowych. Próbki otrzymano podczas wypalania w temperaturach 900°C lub 1100°C, wykorzystujc jako skadnik podstawowy smektyt, a jako skadniki schudzajce klinoptilolit lub piasek kwarcowy w iloci 20% wagowych. Stwierdzono, e temperatura
wypalania, rodzaj kationów metali cikich i rodzaj wykorzystanego surowca schudzajcego wpywa na gsto pozorn i wytrzymao
na ciskanie uzyskanych materiaów. Wartoci wytrzymaoci na ciskanie mieszcz si w zakresie 3-17 MPa. Zaobserwowano take wyra ny wpyw rodzaju kationów metali cikich wprowadzonych do struktury materiau na jego wytrzymao; ronie ona wraz ze wzrostem
stopnia utlenienia jonów. Pomimo to brak jest istotnych rónic w skadzie fazowym i mikrostrukturze. Wykazano take skuteczno immobilizacji kationów metali cikich w mineralnej osnowie.
Metodami bada wykorzystanymi w niniejszej pracy byy spektroskopia w podczerwieni, rentgenowska analiza fazowa, obserwacje
w skaningowym mikroskopie elektronowym, atomowa spektroskopia absorpcyjna i badania technologiczne.
Sowa kluczowe: zeolit, smektyt, metale cikie, immobilizacja, materiay wypalane

IMMOBILIZATION OF HEAVY METAL CATIONS WITHIN THE FIRED MATERIALS BASED
ON NATURAL SMECTITE AND ZEOLITE
The work presents results of the application of natural sorbents for immobilization of heavy metal cations (Cd2+, Cr3+, Pb2+, Zn2+ or Ag+)
performed from aqueous solutions and of usage them to prepare building materials. Sorption was conducted on sodium form of natural
clinoptilolite and smectite originated from Poland.
Both sorbents containing various heavy metal cations were applied to obtain building materials. It was demonstrated that the samples composed of 80% smectite - 20% clinoptilolite and 80% smectite - 20% sand, red at 900°C or 1100°C are safe materials with insigni cant leaching of cations. It was found that the temperature of sintering, the introduction of heavy metal ions into materials and a kind
of leaching component had the clear in uence on bulk density and compressive strength. A range of compressive strength of about 3-17
MPa was measured. The in uence of heavy metal cations on the compressive strength values was signi cant and dependent on the valence of cation immobilized. However, the cations did not modify the phase composition and the microstructure of materials. Effectiveness
of cation immobilization in the mineral matrix is shown.
In the work, the results of IR spectroscopy, X-ray diffraction analysis, SEM observations, AAS analysis and technological investigations are presented.
Keywords: Zeolite, Smectite, Heavy metal, Immobilization, Fired materials

1. Wprowadzenie
Jednym z wikszych wspóczesnych problemów ochrony rodowiska jest stay wzrost iloci metali cikich w ekosystemie. Najwikszymi zagroeniami ze strony metali cikich s wchodzenie do acucha pokarmowego i zdolno
do akumulacji w organizmie. Koniecznoci jest usuwanie
ich, szczególnie ze cieków przemysowych. Wykorzystywanych jest wiele sposobów oczyszczania cieków z metali cikich. Poród niech jednym z najbardziej atrakcyjnych
(gównie ze wzgldu na stosunkowo niskie koszty) wydaje
si by wymiana jonowa przy zastosowaniu sorbentów naturalnych, takich jak zeolity lub smektyty [1].
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Waciwoci sorpcyjne mineraów ilastych i zeolitów zwizane s z ich duym rozwiniciem powierzchni i zdolnociami do wymiany jonowej. Zarówno w przypadku zeolitów jak
i smektytów, zdolnoci jonowymienne wynikaj z obecnoci
nieskompensowanego adunku powstaego poprzez podstawienia substytucyjne w ich strukturach. Nadmiarowy adunek równowaony jest poprzez kationy lokujce si w kanaach struktury zeolitu lub jako kationy midzywarstwowe
w przypadku mineraów ilastych. Jony te maj zdolno migracji i mog by podstawiane, w tym take przez jony metali cikich. Wymiana jonowa jest procesem odwracalnym,
zwizanym z wystpowaniem sabych oddziaywa typu van
der Waalsa pomidzy sorbentem a jonem metalu.
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Zuyte sorbenty zawierajce metale cikie stanowi odpad niebezpieczny, który naley zutylizowa, zapobiegajc
tym samym wtórnemu przedostawaniu si jonów do rodowiska. Jednym z moliwych sposobów takiej utylizacji moe
by wykorzystanie zuytych sorbentów jako surowiec wtórny przy produkcji materiaów budowlanych [2–4]. Wprowadzenie jonów metali cikich do cementu prowadzi do ich
trwaego unieruchomienia w matrycy mineralnej [2]. Podobnie zeolit zawierajcy jony metali cikich moe by wykorzystany do otrzymywania nowych tworzyw poprzez reakcj
z CaO w warunkach hydrotermalnych [3]. W obu przypadkach jony metali cikich wpywaj na mikrostruktur uzyskanych materiaów, nie pogarszajc przy tym ich waciwoci
mechanicznych. Stopie immobilizacji omawianych kationów
jest zadowalajcy, z wyjtkiem jonów Cr3+, które maj tendencj do migracji z wymienionych typów materiaów. Z kolei ceramizacja szlamów zeolitowych zawierajcych kationy
Cr3+ prowadzi do ich trwaej immobilizacji w materiale o satysfakcjonujcych parametrach uytkowych [4].
Majc na celu trwa immobilizacj kationów metali cikich w matrycy mineralnej przyjto, e smektyt z dodatkiem
zeolitu, wykorzystany uprzednio w procesach sorpcyjnych,
mona podda procesowi obróbki wysokotemperaturowej.
Generalnie mineray ilaste s stosowane przy produkcji ceramicznych materiaów wypalanych czy kruszyw lekkich.
Wykorzystywanie zeolitów w przemyle materiaów budowlanych nie jest powszechne; tufy zeolitowe mog stanowi
dodatek przy produkcji klinkieru lub cementu [5, 6].
W niniejszej pracy przedstawiono moliwo wykorzystania smektytu i zeolitu do otrzymywania wypalanych tworzyw budowlanych. Zaoono, e z jednej strony w materiaach tych nastpowaoby ostateczne unieruchomienie jonów
metali cikich w mineralnej osnowie, a z drugiej mona byoby otrzyma tworzywa o dobrych waciwociach zycznych. W pracy podjto prób otrzymania tworzyw na bazie
naturalnego smektytu i klinoptilolitu pochodzcych ze zó
karpackich, na których przeprowadzono sorpcj kationów
Cd2+, Cr3+, Pb2+ lub Ag+. Przeanalizowano wpyw wymienionych jonów na podstawowe wasnoci uytkowe próbek
otrzymanych z mieszaniny smektytu (80% wag.) i klinoptilolitu lub piasku, w wyniku wypalania w temperaturach 900°C lub
1100°C. Okrelono równie skuteczno immobilizacji kationów metali w zeolicie wprowadzonym do mineralnej osnowy.

2. Badania
2.1. Przygotowanie próbek
Badanym materiaem wyjciowym by iowiec klinoptilolitowo-montmoryllonitowy pobrany na obszarze jednostki
skolskiej we wschodniej czci Karpat iszowych w rejonach
miejscowoci Dylgówka. Szeroko prowadzone badania wykazay [7, 8], e dominujcymi skadnikami kopaliny s mineray ilaste z grupy smektytu, a take klinoptilolit. redni
skad kopaliny to 75% Ca-montmorillonitu, 15% klinoptilolitu oraz 10% innych mineraów, takich jak kwarc, skalenie,
illit, kaolinit, chloryt, itd.
Próbki wyjciowego surowca poddano w pierwszej kolejnoci procesowi rozdzielania, który mia na celu otrzymanie
koncentratów o jak najwikszej zawartoci czystego smektytu i klinoptilolitu. Proces taki skada si z piciu cykli 10-krot-
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nego rozdzielania sedymentacyjnego i charakteryzuje si
bardzo wysok efektywnoci w skali laboratoryjnej – moliwe jest uzyskanie koncentratów o zawartoci przekraczajcej kolejno 90% czystego klinoptilolitu oraz 95% smektytu (okrelone metod Rietvelda).
Aby polepszy waciwoci jonowymienne sorbentów,
poddano je procesowi obróbki wstpnej, polegajcej na przeksztaceniu w jednorodne formy sodowe [9]. Formy te wykorzystano nastpnie do immobilizacji metali cikich. Jony Ag+,
Pb2+, Cd2+, Zn2+ i Cr3+ wprowadzono do struktury wykorzystujc wodne roztwory ich soli, odpowiednio: AgNO3, Pb(NO3)2,
Cd(NO3)2.4H2O, Zn(NO3)2.6H2O i Cr(NO3)3.9H2O; wszystkie o steniu 15 mM/dm3. Stenie to dobrano w oparciu
o wczeniejsze badania tak, aby nie przekraczao pojemnoci
sorpcyjnej adnego z sorbentów [9]. Klinoptilolit lub smektyt
mieszano z odpowiednim roztworem w stosunku masowym
1:5. Zawiesiny pozostawiono na 24 h, a nastpnie poddano je pukaniu w wodzie destylowanej (smektyt z zastosowaniem bony póprzepuszczalnej), suszeniu, rozdrobnieniu i homogenizacji.
Smektyt (zarówno w formie sodowej, jak i po wprowadzeniu kationów metali cikich: Ag+, Pb2+, Cd2+, Zn2+, lub
Cr3+) zosta wykorzystany do otrzymania materiaów wypalanych. Celem tej czci pracy bya próba otrzymania materiaów mogcych mie potencjalne zastosowanie np. w budownictwie, ale przede wszystkim tworzyw o duym znaczeniu
w ochronie rodowiska. Wykonano dwie serie próbek, wykorzystujc jako skadnik schudzajcy piasek lub klinoptilolit.
Rozdrobniony i wysuszony do staej masy smektyt mieszano z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu <0,5 mm lub z odpowiedni form kationow klinoptilolitu w iloci 20% wagowych. Uzyskane masy mieszano i urabiano rcznie z wod
do konsystencji umoliwiajcej uformowanie szeciennych
ksztatek (20×20×20 mm), które nastpnie wysuszono i wypalono. Ksztatki suszono w temperaturze 60-80°C przez
24 godziny i wypalano w laboratoryjnym piecu komorowym przez 24 godziny, stosujc dwie temperatury wypau:
900°C oraz 1100°C. Przyrost temperatury wynosi 5°C/min.
Temperatury i czas wypau dobrano w oparciu o parametry
wykorzystywane w procesach produkcyjnych ceramiki czerwonej oraz cegy klinkierowej.
W celu okrelenia przydatnoci otrzymanych materiaów w potencjalnych zastosowaniach konstrukcyjnych przeprowadzono badania wytrzymaociowe. Badanie wytrzymaoci na ciskanie przeprowadzono standardowo w prasie hydraulicznej, stosujc przyrost siy obciajcej równy 0,5 MPa/s Próbki poddano ciskaniu w kierunku równolegym do kierunku ich formowania, po odpowiednim przygotowaniu podstaw. Przed pomiarem wytrzymaoci na ciskanie i po wczeniejszym wysuszeniu do staej masy próbki zwaono i zmierzono, aby wyznaczy ich gsto pozorn. Ze zomu pozostaego po badaniach wytrzymaociowych pobrano materia do analizy spektroskopowej, rentgenogra cznej i mikroskopowej oraz na wymywalno metali cikich. W celu okrelenia stopnia immobilizacji metali
cikich (wymywalnoci) zastosowano metod ML okrelajc maksimum wyugowania [10]. W tym celu utarto po 1 g
wypalonych próbek (<125 m), a nastpnie kad próbk
zalano wod destylowan (100 ml). Mieszaniny zakwaszono do pH = 4 przy uyciu HNO3. Po 5 h wytrzsania oznaczono stenie analizowanych jonów w przesczu, wykorzy-
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stujc atomow spektroskopi absorpcyjn i metod krzywej kalibracji.

2.2. Metodyka
Badania spektroskopowe uzyskanych materiaów wykonano w zakresie rodkowej podczerwieni (4000-400 cm-1) na
spektrometrze fourierowskim FTS 60VM Bio-Rad. Pomiary
wykonano technik transmisyjn, wykonujc pastylki z KBr.
Widma rejestrowane byy w skali absorbancji ze zdolnoci
rozdzielcz 2 cm-1, mierzc 256 skanów.
Rentgenowsk analiz fazow wykonano metod licznikow na dyfraktometrze X’Pert Plus Philips (promieniowanie
CuK). Zakres rejestracji dyfraktogramów to 3-60° (2), przy
szybkoci rejestracji wynoszcej 0,05° (2)/2s. Do opracowania zarejestrowanych dyfraktogramów zastosowano karty identy kacyjne ICDD.
Analiz mikrostruktury uzyskanych materiaów wypalanych i jej dokumentacj fotogra czn wykonano za pomoc elektronowego mikroskopu skaningowego FEI Nova NanoSEM 200. Pomiary wykonano w wysokiej próni. Próbki napylano wglem. Stosowano powikszenia od 1000 do
30000×.
Stenia badanych pierwiastków w przesczach uzyskanych w wyniku bada wymywalnoci metali cikich
oznaczono metod absorpcyjnej spektroskopii atomowej na
spektrometrze Philips PU 9100X. W celu okrelenia ste
wykorzystano analityczn metod krzywej kalibracji.

nie wytrzymao próbek z dodatkiem zeolitu jest wysza ni
z dodatkiem piasku kwarcowego. Powodów moe by kilka. Po pierwsze ziarna klinoptilolitu odznaczaj si bardziej
niejednorodn powierzchni, std ich wysza reaktywno.
Znajduje to swoje potwierdzenie w wynikach rentgenowskiej
analizy fazowej – na dyfraktogramach nie zaobserwowano
pików pochodzcych od fazy zeolitowej, co wiadczy o cakowitej degradacji jej struktury (Rys. 4). Z drugiej strony,
zastosowanie klinioptiloitu niweluje moliwo powstania napre zwizanych z przejciem fazowym kwarcu w 573°C.
Maksymalna warto wytrzymaoci na ciskanie wynosi okoo 17 MPa, dla próbki z jonami Cr3+. Mechaniczne waciwoci otrzymanych materiaów s nieznacznie gorsze ni
analogicznych komercyjnych materiaów budowlanych (zakada si, e wytrzymao mechaniczna klasy kujca materiay jako konstrukcyjne wynosi  15 MPa). Prawdopodobne jest jednak polepszenie tych waciwoci poprzez dobór
skadu wyjciowego i parametrów wytwarzania. Pomimo, i
uzyskane wartoci nie s wysokie, mieszcz si w midzynarodowych standardach dla staych materiaów odpadowych
wykorzystywanych przy wyrównywaniu terenu (> 0,44 MPa),
sugerowanych w pracy [11].

3. Wyniki i dyskusja
Zgodnie z zaproponowanym celem pracy, podjto badania, które miay sprawdzi moliwo wykorzystania uzyskanych próbek w potencjalnych zastosowaniach konstrukcyjnych. Badania wykazay wyra ny wpyw temperatury wypalania, rodzaju wprowadzonego do struktury jonu oraz rodzaju skadnika schudzajcego na mierzone parametry.
Na Rys. 1 przedstawiono wyniki pomiaru gstoci pozornej próbek. Jej wartoci zmieniaj si w zalenoci od rodzaju
kationu wprowadzonego do struktury materiau. Szczególnie
widoczne jest to dla próbek wypalanych w 1100°C. Obserwowane rónice w duym stopniu wynikaj ze zmiennej wododnoci rónych form kationowych smektytu. Zaskakujce
jest, e podwyszenie temperatury wypalania nie spowodowao jednoznacznego wzrostu gstoci pozornej, zwizanego ze stworzeniem korzystniejszych warunków dla eliminacji porowatoci. Dla szeregu próbek zawierajcych wyjciowo klinoptilolit gsto pozorna ulega obnieniu w wyszej
temperaturze spiekania. Dodatkowo próbki z piaskiem cechuje wiksza kontrakcja wymiarów liniowych po wypaleniu
(Rys. 2). Prawdopodobn przyczyn takiego stanu jest rozpad klinoptilolitu z wydzieleniem lotnych tlenków, co moe
powodowa pcznienie próbek wypalanych w 1100°C. Taki
stan rzeczy potwierdzaj, nie prezentowane w ramach niniejszej pracy, pomiary termicznej analizy rónicowej (DTA)
i wysokotemperaturowe pomiary XRD próbek Na-klinoptilolitu, które wskazuj na rozpad jego struktury w temperaturze 900-950°C. Wartoci gstoci pozornej wahaj si w zakresie 1,2-2,1 g/cm3.
Zmienna gsto pozorna próbek prawdopodobnie rzutuje na wyniki wytrzymaoci na ciskanie (Rys. 3). General-
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a)

b)
Rys. 1. Gsto pozorna próbek wypalanych w: a) 900°C, b) 1100°C.
Fig. 1. Bulk density of the samples sintered at: a) 900°C, b) 1100°C.

Na Rys. 4 przedstawiono zestawienie rentgenogramów
badanych próbek. Zidenty kowane fazy to przede wszystkim
kwarc, krystobalit, mulit i tlenek elaza. Temperatura wypalania wpywa na skad fazowy próbek – w 1100°C powstaj
wiksze iloci krystobalitu i hematytu oraz mulit. Obecno
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Rys. 2. redni wymiar próbek z dodatkiem klinoptilolitu i jonów Cd2+,
wypalonych w 900°C (po lewej) i 1100°C (po prawej).
Fig. 2. Average dimension of the samples witch clinoptilolite and
Cd2+ sintered at 900 (left side) and 1100°C (right side).

Rys. 4. Rentgenogramy próbek na bazie Na-smektytu z dodatkiem
klinoptilolitu lub piasku w funkcji temperatury wypalania.
Fig. 4. XRD patterns of the samples based on Na-smectite added
with clinoptiloliote or quartz sand as a function of ring temperature.

a)

b)
Rys. 3. Wytrzymao na ciskanie próbek wypalanych w: a) 900°C,
b) 1100°C.
Fig. 3. Compressive strength of the samples sintered at: a) 900°C,
b) 1100°C.

fazy mulitowej w próbkach wypalanych w wyszej temperaturze jest jedn z przyczyn ich wyszej wytrzymaoci.
Na dyfraktogramach próbek z klinoptilolitem nie zaobserwowano re eksów pochodzcych od fazy zeolitowej, a piki
pochodzce od kwarcu s znacznie mniej intensywne ni
w przypadku próbek z piaskiem. Prawdopodobnie ziarna kli-

Rys. 5. Widma w podczerwieni (MIR) próbek na bazie Na-smektytu.
Fig. 5. MIR spectra of the samples based on Na-smectite.
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Rys. 6. Zdjcia SEM próbek: a) z Cr3+ i piaskiem (900°C), b) z Pb2+ i klinoptilolitem (900°C), c) z Ag+ i piaskiem (1100°C) i d) z Cr3+ i klinoptilolitem (1100°C).
Fig. 6. SEM observations of the sintered samples containing: a) Cr3+ and sand (900°C), b) Pb2+ and clinoptilolite (900°C), c) Ag+ and sand
(1100°C) and d) Cr3+ and clinoptilolite (1100°C).

noptilolitu s bardziej reaktywne ni ziarna piasku, co sprzyja zwikszeniu spójnoci midzy skadnikiem schudzjcym
a osnow, a co za tym idzie polepszeniu parametrów wytrzymaociowych.
Wprowadzenie do struktury materiau jonów metali cikich nie ma wpywu na jego skad fazowy.
Rys. 5 przedstawia widma w podczerwieni próbek z dodatkiem piasku i klinoptiloitu, uzyskanych w 900 i 1100°C.
Sorbowane metale nie zmieniaj widm w podczerwieni, co
oznacza, e nie maj one znaczcego wpywu na struktur
uzyskiwanych materiaów.
Na widmach próbek wypalonych w 900°C dominuj pasma zwizane z obecnoci w ich strukturze kwarcu (szczególnie dublet w zakresie 780-800 cm-1, bdcy w przypadku
kwarcu pasmem analitycznym). Dodatkowo, co wydaje si
oczywiste, w przypadku próbek z dodatkiem piasku pasmo
to jest bardziej intensywne. Natomiast w przypadku próbek
z klinoptilolitem zaobserwowano w zakresie pseudosieciowym pasma o niewielkiej intensywnoci (610, 570 cm-1), które mog pochodzi od drga piercieniowych, a co za tym
idzie obecnoci fazy zeolitowej. Wzrost szerokoci poówkowej najbardziej intensywnego pasma przy okoo 1087 cm-1
sugeruje znaczcy udzia fazy szklistej, powstaej podczas
obróbki termicznej.
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W przypadku próbek uzyskanych w temperaturze 1100°C
obserwowany jest wyra ny wzrost szerokoci poówkowej
pasm, wskazujcy na wzrost zawartoci fazy szklistej. Wie si to ze spadkiem intensywnoci pasm pochodzcych
od kwarcu, który to przechodzi w faz ciek podczas procesu wypalania. Jest to jeszcze bardziej widoczne na widmach próbek z klinoptilolitem.
Rysunek 6 przedstawia zdjcia mikroskopowe otrzymanych materiaów. Mikrostruktura próbek wypalanych w danej temperaturze, bez wzgldu na rodzaj skadnika schudzajcego i rodzaj wprowadzonego kationu jest podobna.
Analizujc zdjcia próbek wypalanych w 900°C
(Rys. 6a i b) zaobserwowano obecno warstwowych struktur pochodzcych od mineraów ilastych, które otaczaj ziarna kwarcu lub klinoptilolitu.
Przeomy próbek wypalanych w 1100°C (Rys. 6c i d) charakteryzuj si obecnoci cigej fazy szklistej, co oznacza
spiekanie z udziaem fazy ciekej. W próbce z Cr3+ i klinoptilolitem (Rys. 6d) ziarna zeolitu s niewidoczne, co zgodne jest z wynikiem rentgenowskiej analizy fazowej. Wzrost
zawartoci fazy szklistej potwierdza równie wnioski wycignite na podstawie analizy widm w podczerwieni i dyfraktogramów. Wikszy stopie spieczenia skutkuje take wysz wytrzymaoci tworzyw wypalanych w 1100°C, co praw-
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dopodobnie wie si ze spadkiem porowatoci, na skutek
wytworzenia si wikszych iloci fazy ciekej.
Kolejnym etapem pracy byo badanie stopnia immobilizacji, majce stwierdzi, jaka ilo danego kationu metalu
cikiego moe zosta wypukana z wypalonego materiau. Zastosowano metod ML okrelajc maksimum wyugowania [11]. W tym celu utarto po 1 g wypalonych próbek
(<125 m), a nastpnie kad próbk zalano wod destylowan (100 ml). Mieszaniny zakwaszono do pH = 4 przy
uyciu HNO3. Po 5 h wytrzsania oznaczono stenie analizowanych jonów w przesczu, wykorzystujc atomow spektroskopi absorpcyjn i metod krzywej kalibracji. Wyniki zestawiono w Tabeli 1. Stwierdzono, e obie serie materiaów
otrzymanych na bazie uytych sorbentów, tj. klinoptilolitu oraz
smektytu, trwale wi kationy metali cikich w strukturze.
Tabela 1. Stenie kationów metali cikich jako wynik badania
stopnia immobilizacji.
Table 1. Concentration of heavy metal cations in water solutions
derived from the degree of immobilisation test.
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