MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 2, (2011), 407-412

www.ptcer.pl/mccm

Fosforanowe materiay ceramiczne do
immobilizacji kadmu w rodowisku glebowym
IRENA WACAWSKA, MAGDALENA SZUMERA
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki, KCS, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
e-mail: mszumera@agh.edu.pl

Streszczenie
Jedn z technik zapobiegajcych wczaniu si pierwiastków toksycznych, zawartych w zanieczyszczonych glebach, w dalszy obieg
rodowiska jest stosowana w warunkach in situ metoda unieruchamiania ich w postaci nierozpuszczalnych fosforanów. Celem prezentowanej pracy s badania nad wykorzystaniem szkie fosforanowych i otrzymanych na ich bazie materiaów szko-krystalicznych, dziaajcych jako noniki skadników pokarmowych rolin, do równoczesnego wizania kadmu w posta nierozpuszczalnych fosforanów. Przebieg reakcji pomidzy szkem z ukadu P2O5-K2O-CaO-MgO a roztworem azotanu kadmu w obecnoci kwasu cytrynowego, symulujcego warunki naturalnego rodowiska glebowego, analizowano przy uyciu atomowej spektroskopii emisyjnej (ICP-AES) oraz mikroskopii
elektronowej (SEM) poczonej z analiz skadu chemicznego w mikroobszarach (EDS). Wykazano, e zarówno szko fosforanowe, jak
i przekrystalizowana jego posta w formie fosforanu potasu ulegajc rozpuszczeniu w rodowisku zawierajcym jony kadmu wi go
w nierozpuszczalny fosforan kadmu. Obecno kwasu cytrynowego, symulujcego warunki rodowiska glebowego a równoczenie wykazujcego zdolno kompleksowania jonów Cd2+, hamuje nieco proces immobilizacji kadmu.
Sowa kluczowe: rodowisko glebowe, neutralizacja skae , immobilizacja kadmu, szka fosforanowe

PHOSPHATE CERAMIC MATERIALS FOR IMMOBILISATION OF CADMIUM IN THE SOIL ENVIRONMENT
One of techniques for preventing the recirculation of toxic elements contained in contaminated soils in the environment is a method of
restraining them in the form of insoluble phosphates used in in-situ conditions. The aim of this work was to study application of phosphate
glasses and relevant glass-crystalline materials acting as carriers of plant nutrients for the simultaneous binding of cadmium in the form of
insoluble phosphates. The reaction between glass from the P2O5-K2O-CaO-MgO system and a solution of cadmium nitrate in the presence of citric acid simulating conditions of the natural soil environment was analyzed by using atomic emission spectroscopy (ICP-AES) and
electron microscopy (SEM) combined with the analysis of chemical composition in microareas (EDS). It was shown that both the phosphate glass and materials recrystallizing to the form of potassium phosphate dissolved in medium containing cadmium ions, binding them in
insoluble cadmium phosphate. The presence of citric acid, simulating the conditions of the soil environment and demonstrating the ability
of complexing Cd2+ ions, slightly inhibits the process of cadmium immobilization.
Keywords: Soil environment, Pollution neutralization, Immobilization of cadmium, Phosphate glasses

1. Wprowadzenie
Degradacja chemiczna gleb stanowi wany problem
wspóczesnego rolnictwa zarówno ze wzgldu na wielko produkcji ywnoci, jak i zdrowie konsumentów. Do
powszechnych objawów degradacji chemicznej gleb naley zaliczy oprócz nadmiernego stenia soli w roztworach
glebowych i niedoboru skadników pokarmowych rolin akumulacj w wierzchnich warstwach glebowych pierwiastków
toksycznych, do których nale m.in. Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Cr,
emitowanych gównie przez przemys, a take w wyniku stosowania preparatów ochrony rolin i nawozów mineralnych
oraz osadów ciekowych stosowanych do uyniania gleb.
Ekologiczne zagroenie zwizane z koncentracj pierwiastków toksycznych w górnych poziomach gleb wynika
nie tylko z atwego ich przyswajania przez roliny; wie si
równie z przyswajaniem tych pierwiastków przez mikroorga-

nizmy i mezofaun, które stanowi wane ogniwo ich przemieszczania si w a cuchu tro cznym [1]. Kadm jest pierwiastkiem szczególnie mobilnym w rodowisku glebowym
i hamujcym aktywno rónych procesów biologicznych. Fizjologiczny efekt nadmiaru kadmu wie si z zaburzeniami
procesów fotosyntezy, transpiracji i przemian zwizków azotowych oraz ze zmianami przepuszczalnoci bon komórkowych i struktury DNA [2]. atwe przyswajanie kadmu przez
roliny jest przyczyn szybkiego wizania go do a cucha
pokarmowego, co zwizane jest z ryzykiem umiejscowienia
go w organizmie czowieka, gdzie podlega dugookresowej
akumulacji w organach speniajcych wane funkcje (wtroba, nerki, koci). Dopuszczaln zawarto kadmu w glebach uytkowych ustalono na poziomie 0,75–1,50 mg·kg-1
s.m. w zalenoci od rodzaju gleby [3], ale ze wzgldu na
jego szczególnie atwe przyswajanie przez roliny, rozwaa
si obnienie tych granic.
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Jedn z technik zapobiegajcych wczaniu si pierwiastków toksycznych zawartych w glebach, w dalszy obieg rodowiska, jest stosowana w warunkach in situ metoda unieruchamiania ich w postaci nierozpuszczalnych fosforanów
[4, 5, 6-8]. Wykorzystywane w tym celu, jako ródo fosforu,
syntetyczne nawozy fosforowe stanowi dodatkowe ródo
pierwiastków toksycznych lokalizowanych w glebie (Cd, Cu,
Ni, Pb, Zn) [9]. Pochodz one z surowców uytych do produkcji tego rodzaju nawozów; ich ródem jest take technologiczny proces wytwarzania nawozów. Z przeprowadzonych bada [9] wynika, e po uwzgldnieniu rednich iloci
tych pierwiastków w nawozach fosforanowych i w glebach,
nawoenie przy ich uyciu najbardziej zwiksza w glebie
zawarto kadmu.
Obiecujc grup materiaów wicych pierwiastki toksyczne ze rodowiska glebowego mog stanowi biochemicznie aktywne szka fosforanowe dziaajce równoczenie jako nawozy mineralne o kontrolowanej szybkoci rozpuszczania [10], które ze wzgldu na sposób wytwarzania
nie stanowi dodatkowego róda pierwiastków toksycznych.
Celem prezentowanej pracy s badania nad moliwoci wykorzystania szkie fosforanowych z ukadu P2O5-K2OCaO-MgO i otrzymanych z nich materiaów szko-krystalicznych, dziaajcych jako noniki skadników pokarmowych rolin (P, K, Ca, Mg) do równoczesnego wizania kadmu w posta nierozpuszczalnych fosforanów.

2. Materia i metody bada
W badaniach uyto szko fosforanowe, którego skad chemiczny oparto na fosforanie potasu z dodatkiem CaO, MgO
i SiO2, jako regulatorów szybkoci rozpuszczania. Jego skad
tlenkowy przedstawia si nastpujco: P2O5 – 57, K2O – 28,
CaO – 7, MgO – 5, SiO2 – 3 [ % mas.]. Szko otrzymano metod tradycyjnego topienia w temperaturze 1200°C mieszaniny czystych surowców odczynnikowych – SiO2, (NH4)2PO4,
K2CO3, CaCO3 i MgO. Uzyskany materia rozdrobniono do
uziarnienia 0,1–0,3 mm. Materia szko-krystaliczny w postaci polifosforanu potasu otrzymano w wyniku ogrzewania rozdrobnionego szka bazowego w temperaturze 550oC
przez okres 5 godzin.

Rys. 1. Obraz SEM szka fosforanowego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 przez okres 5 godzin (powikszenie 100x).
Fig. 1. SEM image of phosphate glass incubated in the Cd(NO3)2
solution for 5 hours (100x mag.).
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W celu zbadania moliwoci wizania jonów kadmu
w nierozpuszczaln posta otrzymane materiay inkubowano w roztworze soli kadmu zachowujc sta warto jego
pH = 7 (1 g materiau / 100 ml 0,05 M Cd(NO3)2) przez róny okres czasu.
Podobny eksperyment przeprowadzono w obecnoci
2 % roztworu kwasu cytrynowego, uywanego w chemii rolnej jako czynnika symulujcego oddziaywanie rodowiska
glebowego [11].
Przesczone po upywie odpowiednich okresów czasowych roztwory poddano analizie chemicznej stosujc metod atomowej spektroskopii emisyjnej w indukcyjnie wzbudzonej plazmie (ICP-AES). Sta pozostao roztworów badano
przy uyciu metod mikroskopowych (SEM-EDS).

3. Wyniki bada i dyskusja
3.1. Immobilizacja Cd przy uyciu szka
fosforanowego
Przebieg reakcji jonów kadmu Cd2+ z jonami fosforanowymi PO43- powstaymi w wyniku rozpuszczeniu szka fosforanowego w roztworze Cd(NO3)2 przedstawiono w Tabeli 1.
Otrzymane wyniki wskazuj, e najbardziej efektywny
proces usuwania jonów kadmu z roztworu, wyraajcy si
~90 % obnieniem ich stenia w roztworze, nastpuje w poTabela 1. Zmiany skadu chemicznego mieszaniny Cd(NO3)2 i szka
fosforanowego w funkcji czasu reakcji.
Table 1. Changes in chemical composition of the mixture of Cd(NO3)2
and phosphate glass as a function of reaction time.
Skad chemiczny [mg/l]

Czas
[h]

pH

Cd

Ca

Mg

P

Si

0

7

4468,0

0,116

0,00

0,00

0,00

2

7

375,1

8,954

3,40

0,50

2,70

5

7

375,2

10,730

4,25

0,00

4,50

48

7

472,9

14,220

5,51

0,00

7,40

96

7

494,6

9,523

3,43

0,00

5,90

Rys. 2. Obraz SEM szka fosforanowego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 przez okres 5 godzin (powikszenie 3000x).
Fig. 2. SEM image of phosphate glass incubated in the Cd(NO3)2
solution for 5 hours (3000x mag.).
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cztkowym okresie reakcji, ju po upywie 2 godzin. Taki stan
utrzymuje si wraz z dalszym wyduaniem czasu inkubacji
szka. Równoczenie wzrasta ilo pozostaych pierwiastków
uwalnianych ze struktury szka. Nieobecno jonów fosforanowych w roztworze Cd(NO3)2 wskazuje na poczenie ich
z kadmem w nierozpuszczaln posta fosforanu. Przedstawione na Rys. 1 i 2 fotogra e SEM ziaren szka po upywie
5 godzin przetrzymywania go roztworze Cd(NO3)2 obrazuj
pojawienie si na ich powierzchni nowych zwizków.
Zgodnie z analiz EDS (Rys. 3 i 4) osad pojawiajcy si
na powierzchni ziaren inkubowanego szka zawiera ~68 %
at. O, ~15 % at. Cd, ~11 % at. P i ~1 % at. Ca. Skad osadu,
w którym stosunek udziaów atomowych Cd/P 1,36, wskazuje na tworzenie si niestechiometrycznego fosforanu kadmu typu Cd3(PO4)2, dla którego Cd/P = 1,50.

Rys. 5. Obraz SEM szka fosforanowego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 przez okres 48 godzin (powikszenie 100).
Fig. 5. SEM image of phosphate glass incubated in the Cd(NO3)2
solution for 48 hours (100x mag.).

Rys. 3. Analiza EDS w pkt. 1 Rys. 2. powierzchni szka fosforanowego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 przez okres 5 h.
Fig. 3. EDS analysis of phosphate glass surface incubated in the
Cd(NO3)2 solution for 5 hours; point 1 Fig. 2.

Rys. 6. Obraz SEM szka fosforanowego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 przez okres 48 godzin (powikszenie 800x).
Fig. 6. SEM image of phosphate glass incubated in the Cd(NO3)2
solution for 48 hours (800x mag.).

Rys. 4. Analiza EDS w pkt. 2 Rys. 2. powierzchni szka fosforanowego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 przez okres 5 h.
Fig. 4. EDS analysis of phosphate glass surface incubated in the
Cd(NO3)2 solution for 5 hours; point 2 Fig. 2.

Wyduenie czasu przetrzymywania szka w roztworze jonów Cd2+ zwiksza ilo powstajcego na powierzchni jego
ziaren osadu (Rys. 5 i 6), natomiast nie wpywa na posta
tworzcego si fosforanu (Rys. 7 i 8).
Uzyskane wyniki (Tabela 2) wskazuj, e w obecnoci
kwasu cytrynowego, symulujcego warunki rodowiska glebowego, zwiksza si szybko uwalniania poszczególnych
skadników szka (Ca, Mg, P, Si). Obecno kwasu w rodowisku reakcji nie zmienia efektywnoci usuwania jonów
Cd2+ z roztworu (~90 %) w pocztkowym okresie rozpuszczania szka (Tabela 2). Wyduenie czasu inkubacji szka

Rys. 7. Analiza EDS w pkt. 1 Rys. 6. powierzchni szka fosforanowego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 przez okres 48 godzin.
Fig. 7. EDS analysis of phosphate glass surface incubated in the
Cd(NO3)2 solution for 48 hours; point 1 Fig. 6.
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Rys. 8. Analiza EDS w pkt. 4 Rys. 6 powierzchni szka fosforanowego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 przez okres 48 godzin.
Fig. 8. EDS analysis of phosphate glass surface incubated in the
Cd(NO3)2 solution for 48 hours; point 4 Fig. 6.
Tabela 2. Zmiany skadu chemicznego mieszaniny Cd(NO3)2, kwasu
cytrynowego i szka fosforanowego w funkcji czasu reakcji.
Table 2. Changes in chemical composition of the mixture of Cd(NO3)2,
citric acid and phosphate glass as a function of reaction time.
Skad chemiczny [mg/l]

Czas
[h]

pH

Cd

Ca

Mg

P

Si

0

7

4885,0

0,239

0,010

0,00

0,10

2

7

397,0

1,995

3,870

62,27

6,20

5

7

335,0

3,287

10,560

271,60

18,80

48

7

828,0

108,700

59,600

1176,00

53,70

96

7

1243,0

117,900

72,210

2148,00

55,80

Tabela 3. Zmiany skadu chemicznego mieszaniny Cd(NO3)2 i materiau szko-krystalicznego na bazie szka fosforanowego.
Table 3. Changes in chemical composition of the mixture of Cd(NO3)2
and glass-crystalline material formed on the basis of phosphate
glass.
Skad chemiczny [mg/l]

Czas
[h]

pH

Cd

Ca

Mg

P

Si

0

7

4530,0

0,414

0,040

0,00

0,60

2

7

3850,0

4,071

1,080

0,00

0,30

5

7

3949,0

4,498

3,170

21,01

1,80

24

7

2067,0

6,185

10,240

0,00

4,50

48

7

2171,0

11,690

24,990

1,78

5,40

96

7

1520,0

13,550

33,120

0,09

5,90

zwiksza jednak ilo jonów Cd2+ w roztworze co wskazuje, e tworzce si w pocztkowym okresie reakcji zwizki
s rozpuszczalne.
Z bada mikroskopowych wynika, e powstajcy na powierzchni ziaren szka, inkubowanego w roztworze jonów
Cd2+ w obecnoci kwasu cytrynowego osad (Rys. 9) zawiera
w swym skadzie oprócz atomów O, P, Cd, Ca, Mg i K równie due iloci C (~50 % at.) (Rys. 10), wskazujce na tworzenie si mniej trwaych soli kwasu cytrynowego w postaci
cytrynianów metali, których jony wystpuj w osadzie. Ilo
fosforu (~7 % at.) wchodzcego w skad tworzonego osadu
sugeruje obecno w nim równie fosforanów.
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Rys. 9. Obraz SEM szka fosforanowego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 i 2 % kwasie cytrynowym przez okres 48 godzin
(powikszenie 1600x).
Fig. 9. SEM image of phosphate glass incubated in the mixture of
Cd(NO3)2 and 2 wt. % citric acid solution for 48 hours (1600x mag.).
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Rys. 10. Analiza EDS w pkt. 2 Rys. 9 powierzchni szka fosforanowego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 i 2 % kwasie cytrynowym przez okres 48 godzin.
Fig. 10. EDS analysis of phosphate glass surface incubated in the
mixture of Cd(NO3)2 and 2 wt. % citric acid solution for 48 hours;
point 2 Fig. 9.

3.2. Immobilizacja Cd przy uyciu
fosforanowej szko-ceramiki
Rezultaty bada (Tabela 3) wykazay ponadto, e rozpuszczaniu przekrystalizowanej formy szka fosforanowego w roztworze Cd(NO3)2 towarzyszy mniej efektywne ni
w przypadku rozpuszczania szka obnienie stenia jonów
Cd2+ (~65 % ich pocztkowej zawartoci). Powstajcy na powierzchni ziaren materiau osad zawiera niestechiometryczny fosforan kadmu typu Cd3(PO4)2 (Rys. 11 i 12).
Obecno kwasu cytrynowego nie wpywa w sposób znaczcy na ilo jonów Cd2+; w produktach krystalizacji na powierzchni ziaren przekrystalizowanego materiau stwierdzono jednak obok cytrynianów pierwiastków, uwalnianych ze
struktury rozpuszczonego materiau, obecno znacznych
iloci fosforanu kadmu (Rys. 13 i 14), w którym stosunek
udziaów atomowych Cd/P ~0.70, a wic jest bliszy kwanym fosforanom typu CdHPO4 lub Cd(H2PO4)2.
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Rys. 11. Obraz SEM fosforanowego materiau szko-krystalicznego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 przez okres 96 godzin (powikszenie 400x).
Fig. 11. SEM image of the phosphate glass-crystalline material
incubated in a Cd(NO3)2 solution for 96 hours (400x).

Rys. 13. Obraz SEM przekrystalizowanego szka fosforanowego
przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2 i 2 % kwasie cytrynowym
przez okres 96 godzin (powikszenie 200x).
Fig. 13. SEM image of devitricate of the phosphate glass material
incubated in the mixture of Cd(NO3)2 and 2 wt. % citric acid solution
for 96 hours (200x mag.).

Rys. 12. Analiza EDS w pkt. 1 Rys. 11 powierzchni fosforanowego
materiau szko-krystalicznego w roztworze Cd(NO3)2 przez okres
96 godzin.
Fig. 12. EDS analysis of phosphate glass-crystalline material surface
incubated in the Cd(NO3)2 solution for 96 hours; point 1 Fig. 11.

Rys. 14. Analiza EDS w pkt. 1 Rys. 13 powierzchni przekrystalizowanego szka fosforanowego przetrzymywanego w roztworze Cd(NO3)2
i 2 % kwasie cytrynowym przez okres 96 godzin.
Fig. 14. EDS analysis of devitricate of the phosphate glass material
surface incubated in the mixture of Cd(NO3)2 and 2 wt. % citric acid
solution for 96 hours: point 1 Fig. 13.

4. Podsumowanie
Szka fosforanowe oparte na fosforanie potasu i otrzymane z nich materiay szko-krystaliczne wykazuj zdolno
wizania jonów kadmu w trudno rozpuszczalne fosforany.
Wiksz efektywno w procesie immobilizacji jonów kadmu
wykazuje szko fosforanowe (obnienie stenia jonów Cd
~90 %) w porównaniu z jego krystaliczna form (obnienie
stenia jonów Cd ~65 %); przy uyciu szka fosforanowego produktem wizania Cd w nierozpuszczaln form okaza si fosforan typu Cd3(PO4)2. Obecno kwasu cytrynowego symulujcego warunki rodowiska glebowego hamuje nieco proces immobilizacji Cd przy uyciu szka (obnienie stenia jonów Cd ~75 %), nie wpywa natomiast na proces immobilizacji Cd przy uyciu krystalicznej formy polifosforanu potasu. Jako produkt krystalizacji na ziarnach szka
oraz polifosforanu potasu w obecnoci kwasu cytrynowego
zidenty kowano obecno kwanych fosforanów kadmu.

Podzikowanie
Praca zostaa wykonana w ramach projektu badawczego wasnego nr N N508 222 38 2035 nansowanego przez
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