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Streszczenie
Przeprowadzono badania nad aktywnoci chemiczn szkliw z ukadu SiO2-P2O5-CaO-MgO-K2O modykowanych dodatkiem B, Fe
lub Cu, speniajcych rol noników mikroelementów, dla zastosowa agrotechnicznych.
Rozpuszczalno szkliw w 2% roztworze kwasu cytrynowego badano przy uyciu metod analizy chemicznej (ICP-AES, EDS) oraz
obserwacji mikroskopowych (SEM).
Wykazano, e chemiczna aktywno tego rodzaju materiaów zaley od wytrzymaoci mostków tlenowych czcych mikroelementy
ze struktur szka.
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CHEMICAL ACTIVITY OF CERAMIC GLAZES AS MICROELEMENTS CARRIERS
FOR AGROCULTURAL SCIENCE APPLICATIONS
Glazes of the SiO2-P2O5-CaO-MgO-K2O system containing B, Fe or Cu which are acting as microelements carriers for agrotechnical
applications were studied.
The solubility of the glazes in 2 mass% citric acid solution was studied by chemical analysis (ICP-AES, EDS) and SEM
observations.
It has been found that the chemical activity of this kind of materials is related to the strengths of the oxygen bridges combining these
components in the glass structure.
Keywords: Glazes, activity, chemical properties, microelements, agricultural science

Wprowadzenie
Naturalnym ródem mineralnych skadników pokarmowych rolin s wietrzejce skay i mineray o charakterze
krzemianów i glinokrzemianów, wchodzce w skad prolu
glebowego. W wyniku procesów wietrzeniowych, do roztworów glebowych przechodz i staj si przyswajalne oprócz
makroelementów take mikroelementy: B, Cu, Fe, Mn, Mo,
Zn – które to wanie w wielu uprawach staj si czynnikami
ograniczajcymi plonowanie rolin. Ich rola w gównej mierze polega na stymulujcych dziaaniach czynnoci biaek
enzymatycznych, które decyduj o wanych procesach metabolicznych zachodzcych w ywym organizmie. Nadmiar
niektórych mikroelementów w ywym organizmie wykazuje
waciwoci silnie toksyczne, std wane jest ich precyzyjne
dawkowanie. Równoczenie niektóre sporód mikroelementów wykazuj zdolno eliminacji lub hamowania dziaania
Pb, Cd i Hg (tzw. metali mierci), którymi skaonych jest
okoo 1/3 gleb w Polsce [1].
Znaczna rozpuszczalno w wodzie dostpnych obecnie
w handlu syntetycznych nawozów, zawierajcych mikroelementy powoduje nadmierny wzrost ich stenia w rodowisku
glebowym, naruszajcy jego równowag biogeochemiczn,
a równoczenie wywoujcy toksyczne dziaanie w stosunku
do uprawianych rolin [2].
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Due moliwoci w rozwizaniu tych problemów mog
stworzy szkliwa ceramiczne, zawierajce w swym skadzie
zestaw makro– i mikropierwiastków, które to skadniki s
niezbdne rolinom we waciwym ich rozwoju, a których
szybko uwalniania w rodowisku glebowym mona regulowa waciwie dobranym skadem chemicznym szkliwa.
Dodatkow zalet stanowi fakt, i tego rodzaju szkliwa ceramiczne po zasileniu rolin stanowi pozostao zgodn
pod wzgldem waciwoci i skadu ze skadnikami mineralnymi gleb, nie naruszajc równowagi biogeochemicznej
rodowiska [3].
Przedmiotem prezentowanej pracy s szkliwa z ukadu
SiO2-P2O5-K2O-MgO-CaO modykowane dodatkiem mikroelementów w postaci Cu, B oraz Fe, dziaajce jako sabo
rozpuszczalne w wodzie ale rozpuszczalne w rodowisku
glebowym noniki makro- i mikroelementów.

Materia i metody bada
Przedmiotem bada byy krzemianowo-fosforanowe
szkliwa ceramiczne modykowane dodatkiem Cu, B oraz
Fe w ilociach: 0,5 % wag., 5 % wag. oraz 10 % wag.,
wprowadzanych kosztem zmniejszajcej si iloci wapnia
(Ca) i magnezu (Mg), aczkolwiek przy staym stosunku
MgO/CaO wynoszcym 1. Skad chemiczny analizowanych
szkliw przedstawiono w tabeli 1.
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Tab. 1. Skad chemiczny analizowanych szkliw ceramicznych
Nr
„0”

SiO2

P2O5

K2O

50,00

5,00

10,00

Zawarto skadników, % wag.
MgO
CaO
17,50

17,50

CuO

B2O3

Fe2O3

-

-

-

0,5Cu

49,50

5,00

10,00

17,50

17,50

0,50

-

-

5_Cu

49,50

5,00

10,00

15,25

15,25

5,00

-

-

10_Cu

49,50

5,00

10,00

12,75

12,75

10,00

-

-

0,5_B

44,50

5,00

10,00

20,00

20,00

-

0,50

-

5_B

44,50

5,00

10,00

17,75

17,75

-

5,00

-

10_B

44,50

5,00

10,00

15,25

15,25

-

10,00

-

0,5_Fe

44,50

5,00

10,00

20,00

20,00

-

-

0,50

5_Fe

44,50

5,00

10,00

17,75

17,75

-

-

5,00

10_Fe

44,50

5,00

10,00

15,25

15,25

-

-

10,00
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Analizowane szkliwa ceramiczne uzyskano metod
topienia mieszaniny odczynnikowych surowców o stopniu
czystoci cz.d.a. – SiO2, H3PO4, K2CO3, MgO, CaCO3 oraz
CuO, B2O3 i Fe2O3. Wszystkie wytopy prowadzone byy
w tyglach platynowych, w piecu elektrycznym w temperaturze
1450oC. Stopione zestawy frytowano w wodzie.
Aktywno chemiczn materiaów rozdrobnionych do
uziarnienia 0,1-0,3 mm okrelono przy uyciu testu stosowanego w chemii rolnej, a polegajcego na oznaczeniu ich rozpuszczalnoci w 2% wodnym roztworze kwasu cytrynowego,
przy stosunku wagowym iloci szka do roztworu równym
1 : 100. Powysze warunki symuluj zykochemiczny stan
istniejcy na kontakcie roliny i otaczajcego j rodowiska glebowego [4]. W celu okrelenia iloci uwalnianych
makro- i mikroelementów stosowano metod atomowej
spektroskopii emisyjnej, w indukcyjnie wzbudzonej plazmie
– ICP-AES. Natomiast w okreleniu mechanizmu rozpuszczania analizowanych szkliw w warunkach eksperymentu
in vitro wykorzystano elektronowy mikroskop skaningowy
(SEM) - NOVA 200 NanoSEM rmy FEI - wraz z punktow
analiz chemiczn (EDS).
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Wyniki bada nad rozpuszczalnoci w kwasie cytrynowym analizowanych szkliw ceramicznych modykowanych
dodatkiem Cu, B oraz Fe przedstawiono schematycznie na
rysunku 1, obrazujcym rozpuszczalno przedstawion jako
ilo uwolnionego ze szkliwa skadnika w stosunku do jego
iloci wprowadzonej pierwotnie do struktury analizowanych
szkliw ceramicznych.
Z uzyskanych wykresów wynika, e nawet niewielka ilo
boru lub elaza (0,5% wag.) wprowadzona do struktury szkliw
krzemianowo-fosforanowych powoduje wyrany wzrost
rozpuszczalnoci zawartych w nich makroelementów (ok. 3krotny w stosunku do Ca, Mg i K; ok. 2-krotny w stosunku do
P) w porównaniu z rozpuszczalnoci skadników szkliwa „0”,
nie zawierajcego w swym skadzie mikroelementów. Daje
si jednak zauway nieco sabsze w porównaniu z borem
oddziaywanie elaza na ilo pozostaych skadników uwalnianych ze struktury badanych materiaów. Z kolei dodatek
miedzi do struktury szkliw z ukadu SiO2-P2O5-CaO-MgO-K2O
powoduje nieznaczne obnienie rozpuszczalnoci zawartych
w nich skadników. Powysze obserwacje potwierdzaj
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Rys. 1. Aktywno chemiczna krzemianowo-fosforanowych szkliw
ceramicznych modykowanych dodatkiem mikroelementów w postaci B, Fe lub Cu; w iloci 0,5 oraz 10% wag.

rezultaty mikroskopowych bada zmian powierzchni szkliw
poddanych procesowi rozpuszczania w kwasie cytrynowym.
Powierzchnia materiau „0” w wyniku 48 godzinnego oddziaywania na ni kwasu zostaa popkana i wzbogacona
w krzemionk, z której zostay uwolnione pozostae skadniki
szkliwa (Rys. 2).
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Rys. 2. Oraz SEM oraz wynik analizy EDS powierzchni szliwa „0”,
po jego przetrzymaniu w 2% roztworze kwasu cytrynowego, przez
okres 48 godzin

W wyniku wprowadzenia do struktury szkliw mikroelementów w postaci boru proces ich rozpuszczania uleg znacznej
intensykacji, widocznej w postaci bardziej skorodowanej
warstwy krzemionki (Rys. 3) na powierzchni której pojawiy
si wykrystalizowane zwizki, odpowiadajce krzemianom
wapnia i magnezu, stanowice wtórny produkt reakcji pomidzy uwolnionymi ze szkliwa skadnikami a krzemionk.
Nieznaczne obnienie rozpuszczalnoci szkie, spowodowane wprowadzeniem do ich struktury miedzi potwierdza
obraz mikroskopowy powierzchni tych szkliw wzbogaconej
w krzemionk, wic wiksze iloci magnezu i potasu,
mniejsze fosforu (Rys. 4).
Przedstawione wyniki bada wskazuj ponadto, e charakter procesu rozpuszczania badanych szkliw ceramicznych
jest podobny w obrbie tego samego typu mikroelementu
(Rys. 1). Oznacza to, e we wszystkich analizowanych
przypadkach rozpuszczalno ich maleje w miar wprowadzania do ich struktury coraz wikszych iloci Cu, B czy Fe.
Na podkrelenie zasuguje fakt, i w przypadku szkliwa „0”
najszybciej wymywanym pierwiastkiem jest fosfor, wolniej
przebiega proces uwalniania magnezu, wapnia i potasu,
a najwolniej krzemu. Natomiast modykacja skadu chemicznego materiau „0” zwizana z wprowadzeniem do jego
struktury modykatorów w postaci B, Fe lub Cu zmienia
kolejno wymywania poszczególnych pierwiastków.
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Rys. 3. Obraz SEM iwynik analizy EDS powierzchni szkliwa 0,5_B,
po jego przetrzymaniu w 2% roztworze kwasu cytrynowego, przez
okres 48 godzin; pow. 1000x

Stwierdzono, e dla grupy szkliw zwaszcza modykowanych dodatkiem B lub Fe najszybciej wymywanymi
skadnikami s makroelementy w postaci Ca, K oraz Mg,
natomiast P jest skadnikiem wykazujcym najnisz szybko rozpuszczania. Takie zachowanie si analizowanych
szkliw ceramicznych wskazuje, e kationy B, Fe i Cu tworz
z fosforem silne wizania, zwikszajc w ten sposób trwao fosforanowych elementów ich struktury i tym samym
zmniejszajc ich rozpuszczalno . Powysze zachowanie
wynika z faktu, e powinowactwo chemiczne wprowadzonych
do struktury szkliw metali do fosforu, wyraone jako rónica
jonowoci ich wiza z tlenem (B-O-P iG = 0,162; Fe-O-P
iG = 0,215; Cu-O-P iG = 0,303) jest wiksze ni powinowactwo tych metali do krzemu (B-O-Si iG = 0,048; Fe-O-Si iG =
0,101; Cu-O-Si iG = 0,189) i std wizania w fosforanowych
mostkach tlenowych s mocniejsze [5].
Zaobserwowano równie, i w przypadku rozwaanych
mikroelementów najwiksz rozpuszczalnoci charakteryzowa si bor (przekraczajc nawet 90% wag.), natomiast
najmniejsz rozpuszczalno wykazaa mied (nie przekraczajc wartoci 40% wag.) (Rys. 5).
Pozostaje to w zgodzie z wytrzymaoci mostków tlenowych czcych poszczególne mikroelementy w strukturze
rozwaanych materiaów, gdy rónica jonowoci wiza
B-O-P oraz B-O-Si jest najmniejsza w porównaniu do most-
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Rys. 5. Aktywno chemiczna krzemianowo-fosforanowych szkliw
ceramicznych modyfikowanych dodatkiem mikroelementów,
przedstawiona na przykadzie B, Fe oraz Cu (czas rozpuszczania
0,5 godz.)
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Rys. 4. Obraz SEM oraz wynik analizy EDS powierzchni szkliwa
0,5_Cu, po jego przetrzymaniu w 2% roztworze kwasu cytrynowego,
przez okres 48 godzin.

ków tlenowych typu Fe-O-P, Fe-O-Si czy Cu-O-P, Cu-O-Si,
a parametr ten [6] decyduje o wytrzymaoci poszczególnych
pocze tlenowych uwalnianych mikroelementów.
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Podsumowanie
Modykacja struktury szkliw z ukadu SiO2-P2O5-MgOCaO-K2O dodatkami niewielkiej iloci mikroelementów
w postaci B, Fe i Cu na skutek depolimeryzacji wiby krzemo-tlenowej zwiksza ich rozpuszczalno w 2% roztworze
kwasu cytrynowego, symulujcym oddziaywanie roztworów
glebowych. Wraz ze wzrostem zawartoci tych pierwiastków w strukturze rozwaanych szkliw ich rozpuszczalno
maleje, gdy pierwiastki te wobec duego powinowactwa
chemicznego do fosforu tworz z nim silne wizania chemiczne zwikszajc trwao elementów fosforanowych
w badanych materiaach i zmniejszajc tym samym ich
rozpuszczalno .
Praca zostaa snansowana z dziaalnoci statutowej
Wydziau Inynierii Materiaowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej nr 11.11.164.364 (2008 r).

MATERIA£Y CERAMICZNE, 60, 4, (2008)

171

