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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki bada nad zastosowaniem naturalnych sorbentów do pochaniania anionów chromianowych(VI) z roztworów wodnych i póniejszego wykorzystania w procesie ceramizacji do otrzymywania tworzyw budowlanych. Do bada wykorzystano
naturalne sorbenty pochodzce ze zó karpackich. Sorpcj jonów CrO42- przeprowadzono na odpowiednio przygotowanych smektycie i
klinoptilolicie. Obróbka wstpna polegaa na przeksztaceniu sorbentów w jednorodne formy sodowe, a nastpnie otrzymaniu form organicznych z wykorzystaniem HDTMA. Proces mia na celu zmian adunku powierzchniowego sorbentów i tym samym przeksztacenie ich
w anionity. Tak przygotowany materia wykorzystano do pochania jonów CrO42- z wodnego roztworu chromianu(VI) sodu. Wielko sorpcji okrelono na podstawie bada spektrofotometrycznych. Sorbenty po procesie sorpcji uyto do otrzymywania nowych tworzyw budowlanych o korzystnych waciwociach wytrzymaociowych. Tworzywa te otrzymano poprzez wypalanie w temperaturach 900oC i 1100oC
szeciennych ksztatek, wykonanych z mieszaniny smektytu i klinoptilolitu w proporcjach wagowych 4:1. Wykazano take skuteczno immobilizacji jonów chromu w mineralnej osnowie. Metodami bada wykorzystanymi w niniejszej pracy byy spektroskopia w podczerwieni,
rentgenowska analiza fazowa, obserwacje w skaningowym mikroskopie elektronowym, spektrofotometria UV-VIS i badania technologiczne.
Sowa kluczowe: zeolit, smektyt, chromiany, materiay wypalane

CERAMIZATION OF NATURAL SORBENTS CONTAINING CrO42- IONS
This work presents the results of natural sorbents application for immobilization of chromates from aqueous solutions and the usage
of them to prepare building materials. For the study, the natural sorbents originated from a Polish deposit were used. Sorption of the CrO42ions was carried out on suitably prepared smectite and clinoptilolite. Pretreatment consisted in transformation of the sorbents into sodium
forms, and obtaining organic forms by using HDTMA. The process changed a surface charge of the sorbents and transformed them into
anion exchangers. These preparations were used to adsorb the CrO42- ions from an aqueous solution of sodium chromate(VI). The quantity of sorption was determined on the basis of UV-VIS spectrophotometric analysis. The sorbents after sorption were applied to obtain
building materials. The samples ware obtained by ring the cubic samples at 900°C or 1100°C. The samples were prepared from smectite
and zeolite in a weight ratio of 4:1. Immobilization effectiveness of CrO42- ions in the mineral matrix is shown. In the work, the results of IR
spectroscopy, X-ray diffraction analysis, SEM observations, spectrophotometeric analysis and technological investigations are presented.
Keywords: Zeolite, Smectite, Chromate, Fired materials

1. Wprowadzenie
Aniony nieorganiczne obejmuj szerok grup zanieczyszcze, poród których jony chromianowe(IV) stanowi
silnie toksyczne zwizki wywoujce negatywny wpyw na
organizmy ywe i rodowisko.
Jony chromianowe(VI) obecne s w glebie, wodzie i powietrzu. Zwizki chromu(VI) rozpuszczaj si dobrze zarówno w rodowisku gleb kwanych, jak i alkalicznych. Wystpuj take w postaci pocze z kwasami humusowymi
i innymi ligandami organicznymi. Chromiany dostaj si do
wód wraz ze ciekami miejskimi oraz przemysowymi, pochodzcymi gownie z galwanizerni i garbarni. Wykorzystanie zwizków chromu(VI) m.in. przy produkcji farb, emalii,
szka krysztaowego oraz w przemyle galwanicznym stanowi dodatkowe zagroenie [1].

Jedn z najwaniejszych waciwoci zeolitów i smektytów jest zdolno wymiany i zatrzymywania w swej strukturze obcych jonów. 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. Z uwagi na
obecno nieskompensowanego adunku ujemnego sieci
krystalicznej zeolity i smektyty wykazuj bardzo mae powinowactwo wzgldem anionów i funkcjonuj jako naturalne materiay kationowymienne. Zwikszenie zdolnoci wymiennej anionów wymaga mody kacji ich waciwoci po-
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wierzchniowych [2]. Traktowanie tych mineraów zwizkami
powierzchniowo czynnymi (tzw. surfaktantami) prowadzi do
zmiany zewntrznego adunku powierzchniowego z ujemnego na dodatni, co stwarza moliwo powstania pozycji
anionowymiennych. Typowym surfaktantem kationowym jest
bromek lub chlorek heksadecylotrimetyloamoniowy (HDTMA). Posiada on grup trimetyloazotow obdarzon trwaym adunkiem, która poczona jest z 16-wglowym acuchem. Czsteczki typu HDTMA po rozpuszczeniu w wodzie
hydrolizuj na kation organiczny oraz anion Cl- lub Br- [3–5].
Zuyte sorbenty 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 [6–8]. Majc na celu trwa immobilizacj niebezpiecznych jonów w matrycy mineralnej przyjto, e smektyt z dodatkiem zeolitu, wykorzystany uprzednio
w procesach sorpcyjnych, mona podda procesowi obróbki wysokotemperaturowej. Mineray ilaste s, jak wiadomo,
stosowane przy produkcji ceramicznych materiaów wypalanych czy kruszyw lekkich.
W niniejszej pracy przedstawiono moliwo wykorzystania smektytu i zeolitu mody kowanych organicznie oraz po
sorpcji jonów chromianowych(VI) do otrzymywania wypalanych tworzyw budowlanych. Zaoono, e z jednej strony w
materiaach tych nastpowa bdzie ostateczne unieruchomienie anionów w mineralnej osnowie, a z drugiej mona bdzie otrzyma tworzywa o dobrych waciwociach. Przeanalizowano wpyw dodatku jonów HDTMA+ oraz CrO42- na podstawowe wasnoci uytkowe oraz struktur próbek otrzymanych z mieszaniny smektytu (80 % mas.) i klinoptilolitu,
w wyniku wypalania w temperaturach 900°C lub 1100°C.

2. Badania
2.1. Przygotowanie próbek
Materiaem wyjciowym by iowiec klinoptilolitowo-montmoryllonitowy pobrany na obszarze jednostki skolskiej we
wschodniej czci Karpat iszowych w rejonie miejscowoci
Dylgówka. Szeroko prowadzone badania wykazay [9, 10],
e skadnikami kopaliny s mineray ilaste z grupy smektytu,
klinoptilolit (15 %) oraz inne mineray, takie jak kwarc, skalenie, illit, kaolinit, chloryt, itd., których zawarto nie przekracza 10 %.
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-krotnego 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).
Smektyt i zeolit naturalny poddano nastpnie obróbce
wstpnej. W pierwszej kolejnoci sporzdzono formy sodowe [11], które nastpnie zmody kowano przy pomocy
HDTMA-Br, wykorzystujc ilo zwizku organicznego równ 200 % CEC, czyli zakadajc powstanie podwójnej war-
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stwy jonów HDTMA na powierzchni. Tak powstae formy organiczne poddano dziaaniu roztworu Na2CrO4 o steniu
0,02 mol/dm3. Po 24 h zmierzono stenie roztworu, a pozostay osad przemyto dwukrotnie przez dekantacj niewielk iloci wody destylowanej.
Wykonano trzy serie próbek:
A – na bazie form sodowych zeolitu i smektytu naturalnego,
B – na bazie smektytu i zeolitu naturalnego mody kowanych
organicznie,
C – na bazie organo-smektytu i organo-zeolitu po sorpcji jonów CrO42-.
W kadym z przypadków, odpowiednio przygotowan form smektytu i zeolitu wysuszono do staej masy, a nastpnie zmieszano w stosunku wagowym 4:1. 20 %-owy dodatek zeolitu peni jednoczenie rol surowca schudzajcego.
Do wymieszanych skadników dodawano porcjami wod,
mieszajc mas do uzyskania jednorodnoci. Z urobionej
masy za pomoc odpowiedniej matrycy formowano ksztatki
o wymiarach 20×20×20 mm. Otrzymane próbki wysuszono
w temperaturze 80°C, a nastpnie wypalono w dwóch partiach w temperaturach 900 i 1100°C. Cakowity czas procesu wypalania wyniós 24 h, przy zastosowaniu staego przyrostu temperatury 5°/min.
Kolejn cz pracy stanowia próba odpowiedzi na pytanie, czy wizanie chromianów w ceramice budowlanej jest
wystarczajcym rozwizaniem dla trwaego ich zabezpieczenia przed uwalnianiem si do rodowiska.
W niniejszej pracy opisano badania ceramiki zawierajcej chromian sodu okrelajce wymywalno oraz wybrane
parametry uytkowe. W pierwszej kolejnoci próbki zwaono
i zmierzono oraz sprawdzono ich wytrzymao na ciskanie,
z wykorzystaniem prasy hydraulicznej i przyrostu siy obciajcej równego 0,5 MPa/s. Po badaniach wytrzymaociowych pobrano próbki do analizy spektroskopowej, rentgenogra cznej i mikroskopowej oraz do oceny wymywalnoci.
W niniejszych badaniach zastosowano metod, która okrela maksimum wyugowania [12]. W tym celu utarto po 1 g
kadej z próbek (<125 m), a nastpnie zalano wod destylowan (100 ml). Warto pH = 10 ustalono przy uyciu
NaOH. Po 5 h wytrzsania oznaczono stenie analizowanych jonów w przesczu.

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.

CERAMIZACJA SORBENTÓW NATURALNYCH ZAWIERAJCYCH JONY CrO42-

Stenia jonów chromianowych(VI) w przesczach uzyskanych po procesie sorpcji oraz w wyniku bada wymywalnoci metali cikich oznaczono kolorymetrycznie na
Spektrofotometrze UV-VIS HITACHI U-1800. Jako odczynnik kompleksujcy wykorzystano difenylokarbazyd. W celu
okrelenia ste wykorzystano analityczn metod krzywej kalibracji.

3. Wyniki i dyskusja
Zarówno mody kacja organiczna, jak i sorpcja jonów powoduje zmiany na widmach. Na Rys. 1 przedstawiono widma w zakresie rodkowej podczerwieni smektytu i zeolitu
w postaci form sodowych (A), mody kowanych przy uyciu
HDTMA-Br (B) oraz po sorpcji jonów CrO42- (C).
Zmiany na widmach spowodowane obecnoci
HDTMA+ w strukturze materiau dotycz pasm pochodzcych od grup OH- i wody strukturalnej, czyli pasm w zakresie
3050-3800 cm-1 i przy okoo 1635 cm-1. W zakresie wyszych
liczb falowych wyranie obserwowane s dwa maksima,
zwizane z drganiami rozcigajcymi wizania O–H. O ile
pierwsze z nich, przy okoo 3420 cm-1, nie ulega widocznym
mody kacjom, to intensywno szerokich pasm w zakresie
3050-3500 cm-1 wyranie maleje Dodatkowo pooenie intensywniejszego z nich zmienia si, szczególnie w przypadku smektytów, od okoo 3452 cm-1 do okoo 3422 cm-1. Obserwacje te znajduj swoje potwierdzenie w literaturze [13,
14]. Wymienione zmiany wskazuj na redukcj zawartoci
wody midzypakietowej, spowodowan gównie hydrofobizacj powierzchni i wypieraniem z przestrzeni midzywarstwowych czsteczek wody przez czsteczki HDTMA+. Proces ten kontynuowany jest podczas sorpcji anionów, std dalszy spadek intensywnoci omawianego pasma.
Drugi zakres liczb falowych, tj. 3050-2800 cm-1, w którym
zaobserwowano zmiany spowodowane przebiegiem proce-

Rys. 1. Widma w podczerwieni (MIR) zeolitu i smektytu naturalnego: A – formy sodowe, B – po modykacji organicznej, C – po procesie sorpcji jonów CrO42-.
Fig. 1. MIR Spectra of the zeolite and smectite: A – Na-forms,
B – after modication by HDTMA, C – after sorption of CrO42- ions.

su sorpcji anionów, zwizany jest cile z mody kacj powierzchni sorbentów zwizkiem organicznym. Dwa najbardziej intensywne pasma zwizane s z drganiami grup CH2,
wystpuj przy 2850 i 2918 cm-1 i przyporzdkowane s odpowiednio drganiom rozcigajcym asymetrycznym i symetrycznym. O ile pooenie pierwszego z nich nie ulega zmianie, to pasmo przy 2918 cm-1 przesuwa si w stron wyszych liczb falowych. Dokadniejsza analiza widm wskazuje, e maleje równie intensywno integralna pozostaych
pasm pochodzcych od drga symetrycznych.
Wyniki pomiaru wielkoci sorpcji posuyy do obliczenia
udziay procentowego jonów w suchej masie. Skad mas na
poszczególne serie próbek przedstawiono w Tabeli 1. Wyniki przeprowadzonych bada próbek po wypaleniu, czyli
skurczliwoci, gstoci pozornej oraz wytrzymaoci na ciskanie przedstawiono w Tabeli 2. Badania wykazay wyrany wpyw temperatury wypalania, dodatku HDTMA oraz jonów chromianowych(VI) na mierzone parametry.
Tabela 1. Skad masy na poszczególne serie próbek przed wypaleniem.
Table 1. Composition of the mixture after ring.

Seria

Ilo HDTMA+
w suchej masie
[% mas.]

Ilo
jonów CrO42[% mas.]

Ilo wody
zarobowej
[ml/100 g]

A

0

0

64,7

B

9,59

0

48,4

C

9,04

5,8

37,0

HDTMA+, jako rodek powierzchniowo czynny, dziaa na
mas jak upynniacz, zmniejszajc tym samym ilo wody
zarobowej potrzebnej do uzyskania odpowiedniej konsystencji masy. Co ciekawe, dodatek jonów chromianowych(VI)
powoduje dalsze zmniejszenie wododnoci masy. Wododno wpywa wprost na skurczliwo liniow suszenia.
Próbki z dodatkiem samego HDTMA, wypalane w 900°C,
charakteryzuj si wysz skurczliwoci wypalania ni próbki na bazie form sodowych. Skórcz ten spowodowany jest
uwalnianiem si gazów powstaych w wyniku spalania zwizku organicznego. Niewielka rónica w gstociach próbek
powoduje ponad dwukrotny wzrost parametrów wytrzymaociowych ksztatek. Warto jednak zaznaczy , e powierzchnia próbek z dodatkiem zwizku organicznego charakteryzowaa si obecnoci siatki spka (Rys. 2), na której mogo doj do kompensacji napre.
Ksztatki z dodatkiem jonów chromianowych(VI) ulegaj najniszej kontrakcji wymiarów liniowych po wypaleniu
w 900°C. Ich niska gsto moe by powodem znacznie

Rys. 2. Próbki wypalone w 900°C – seria A, B, C (od lewej).
Rys. 2. The samples red at 900°C – series A, B, C (from left).
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Tabela 2. Waciwoci zyko-mechaniczne próbek po wypaleniu.
Table 2. Physico-mechanical properties of the samples after ring.

Seria

A

B

C

416

Temp. wypalania
[°C]
900
1100
900
1100
900
1100

Skurczliwo [%]
cakowita

Gsto pozorna
[g/cm3]

Wytrzymao na ciskanie
[MPa]

7,0

20,0

1,76

31,8

–

–

–

–

liniowa suszenia liniowa wypalania
14,1

11,0

5,8

10,1

20,1

1,50

76,9

9,9

19,7

1,41

77,6

4,8

10,3

1,20

34,1

15,3

20,3

1,70

71,7

niszej wytrzymaoci na ciskanie. Podwyszenie temperatury wypalania powoduje jednak wzrost gstoci pozornej, zwizany ze stworzeniem korzystniejszych warunków
dla eliminacji porowatoci.
Brak danych dla próbek na bazie form sodowych (seria A), wypalanych w 1100°C, wynika z tego, e ulegy one
spcznieniu i znieksztaceniu. Prawdopodobn przyczyn
by rozpad mineraów ilastych z wytworzeniem duej iloci
gazów. Zjawisko to widoczne jest na zdjciach SEM (Rys.
5), ale równie potwierdzone przy uyciu nieprezentowanych tutaj bada w mikroskopie wysokotemperaturowym
oraz pomiarów DTA.
Generalnie uzyskane wartoci utrzymuj si na poziomie
komercyjnych materiaów budowlanych (zakada si, e wytrzymao mechaniczna, klasy kujca materiay jako konstrukcyjne wynosi  15 MPa). Prawdopodobne jest take polepszenie badanych waciwoci poprzez optymalizacj ska-

du wyjciowego i parametrów wytwarzania. Uzyskane wyniki
potwierdzaj take moliwo stosowania badanych surowców, jako dodatek przy produkcji materiaów wypalanych.
Rys. 3 przedstawia widma w podczerwieni próbek uzyskanych w wyniku wypalania w 900 i 1100oC. Zarówno mody kacja organiczna, jak i wprowadzenie jonów CrO42- ma
wpyw na posta widm w podczerwieni co oznacza, e mody kacja surowców wpywa na struktur uzyskiwanych materiaów.
Pasma w prezentowanym zakresie zwizane s przede
wszystkim z drganiami glinokrzemianowej struktury materiau. Dua szeroko poówkowa najbardziej intensywnego z nich – przy okoo 1085 cm-1 – sugeruje znaczcy udzia
fazy szklistej, powstaej podczas obróbki termicznej. Do
oczywiste jest, e w przypadku próbek uzyskanych w temperaturze 1100°C obserwowany jest wyrany wzrost szerokoci poówkowej pasm. Wie si to ze spadkiem intensywnoci pasm pochodzcych od kwarcu. Równoczenie na dyfraktogramach (Rys. 4) obserwowany jest spadek zawartoci kwarcu i zeolitu, które przechodz w faz ciek podczas
procesu wypalania. Wysza temperatura wypalania sprzyja
natomiast krystalizacji mulitu i tlenku elaza. Obecno fazy
mulitowej w próbkach wypalanych w wyszej temperaturze
jest jedn z przyczyn ich wyszej wytrzymaoci.
Na widmach wszystkich próbek wypalanych w 900°C zaobserwowano w zakresie pseudosieciowym pasma o nie-

Rys. 3. Widma w podczerwieni (MIR) próbek na bazie: Na-smektytu (A), organo-smentytu (B), organo-smektytu z wprowadzonymi
jonami CrO42- (C), wypalanych w 900 i 1100°C.
Fig. 3. MIR spectra of the samples based on Na-smectite (A),
smectite after HDTMA-modication (B), smectite after HDTMAmodication and sorption of CrO42- ions (C), red at 900 and 1100°C.

Rys. 4. Dyfraktogramy próbek na bazie Na-smektytu (A), organosmentytu (B), organo-smektytu z wprowadzonymi jonami CrO42- (C),
wypalanych w 900 i 1100°C.
Fig. 4. XRD patterns of the samples based on Na-smectite (A),
smectite after HDTMA-modication (B), smectite after HDTMAmodication and sorption of CrO42- ions (C), red at 900 and 1100°C.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rys. 5. Zdjcia SEM próbek na bazie Na-smektytu (A), organo-smentytu(B), organo-smektytu z wprowadzonymi jonami CrO42- (C), wypalanych w temperaturach: a), c) i e) 900°C oraz b), d) i f) 1100°C.
Fig. 5. SEM images of the samples containing Na-smectite (A), smectite after HDTMA-modication (B), smectite after HDTMA-modication
and sorption of CrO42- ions (C), red at: a), c) and e) 900°C, and b), d) and f) 1100°C.
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wielkiej intensywnoci (okoo 610 i 570 cm-1), które mog pochodzi od drga piercieniowych, a co za tym idzie obecnoci fazy zeolitowej. Mimo to re eksy pochodzce od klinoptilolitu nie zostay zidenty kowane na dyfraktogramach,
by moe ze wzgldu na ladowe iloci wymienionej fazy.
Jego ziarna mona jednak zaobserwowa na zdjciach mikroskopowych (Rys. 5). Mikrostruktura próbek wypalanych
w danej temperaturze, bez wzgldu na skadniki wyjciowe
jest podobna. Wszystkie próbki charakteryzuj si obecnoci warstwowych struktur pochodzcych od mineraów ilastych, które otaczaj ziarna klinoptilolitu. W zwizku z tym
nie stwierdzono wpywu zwizku organicznego i chromianów
na mikrostruktur próbek wypalanych w 900°C, z wyjtkiem
wspomnianej wczeniej porowatoci.
Inaczej przedstawia si sprawa w przypadku próbek wypalanych w 1100°C. Dodatek samego zwizku organicznego
sprzyja w tej temperaturze powstawaniu fazy ciekej w porównaniu z próbkami na bazie form sodowych. Na widmach
próbek z dodatkiem anionów chromianowych(VI), mona zaobserwowa zmniejszenie si szerokoci poówkowej pasm.
Dodatkowo w tym przypadku pojawiaj si pasma nieobserwowane na pozostaych widmach przy okoo 615 i 655 cm-1.
Mog one bezporednio pochodzi od powstajcych fazach
krystalicznych (mulit, krystobalit, hematyt (Rys. 4)), ale oczywicie nie mona wykluczy ewentualnej obecnoci klinoptilolitu w badanych materiaach. Przeamy omawianych próbek
(Rys. 5f) charakteryzuj si obecnoci cigej fazy szklistej
z licznymi wtrceniami fazy krystalicznej. Chrom prawdopodobnie jest czciowo rozpuszczony w fazie szklistej oraz
podstawia elazo w fazie krystalicznej (hematyt), co wykazaa analiza EDAX.
Badania stopnia immobilizacji próbek z dodatkiem jonów CrO42- wykazay, e ich ilo , która moe zosta wymyta z materiau podczas jego uytkowania jest ladowa.

4. Wnioski
Na podstawie uzyskanych wyników wycignito nastpujce wnioski:
 mieszanina smektytu i zeolitu naturalnego moe by wykorzystana do otrzymywania materiaów wypalanych,
 dodatek zwizku organicznego do mieszaniny surowcowej dziaa jak upynniacz, zmniejszajc jej wododno ,
 maksymalne uzyskane wartoci wytrzymaoci na ciskanie przekraczaj 70 MPa,
 próbki z dodatkiem HDTMA (seria B i C) odznaczaj si
nisz gstoci pozorn w stosunku do próbek na bazie surowców niemody kowanych organicznie (seria A).
Nie powoduje to jednak obnienia parametrów wytrzymaociowych,
 w stosunku do próbek na bazie organo-zeolitu i organo-smektytu (seria B), obecno jonów CrO42- w strukturze materiau (seria C) powoduje obnienie wytrzymaoci na ciskanie i dotyczy to przede wszystkim próbek
wypalanych w 900°C,
 wysza temperatura wypalania (1100°C) sprzyja formowaniu si fazy szklistej i lepszemu spieczeniu, a co za tym
idzie powoduje wzrost parametrów wytrzymaociowych,
 zarówno dodatek HDTMA, jak i jonów CrO42- ma wyrany wpyw na mikrostruktur uzyskanych materiaów,
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 w uzyskanych materiaach moliwe jest trwae unieruchomienie jonów CrO42-.

Podzikowanie
Praca nansowana ze rodków na nauk w latach
2009–2012 przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, jako projekt badawczy nr N 507 316 536.

Literatura
[1]
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]

[9]

[10]
[11]

[12]

[13]

[14]

Bezak-Mazur E.: „Elementy toksykologii rodowiskowej”, Wydawnictwo Politechniki witokrzyskiej, Kielce, (2001).
Leyva-Ramos R., Jacobo-Azuara A., Diaz-Flores P.E., Guerrero-Coronado R.M., Mendoga-Barron J. , Berber-Mendoza
M.S.: „Adsorption of chromium(VI) from aqueous solution on
a surfaktant-modi ed zeolite”, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 330, (2008), 35.
Roži M., Ivanec Šipuši D., Sekovani L., Miljani S., urkovi L., Hrenovi J.: „Sorption phenomena of modi cation of
clinoptilolite tuffs by surfactant cations”, Journal of Colloid and
Interface Science, 331, (2009), 295.
Wang S., Peng Y.: „Natural zeolites as effective adsorbents in
water and wastewater treatment”, Chemical Engineering Journal, 156, (2010), 11.
Krishna B.S., Murty D.S.R., Prakash B.S.: „Surfactan-modied clay as adsorbent of chromate”, Applied Clay Sience, 20,
(2001), 65.
Liguori B., Cassese A., Colella C.: „Safe immobilization of
Cr(III) in heat-treated zeolite tuff compacts”, J. Hazard. Mater., B137, (2006), 1206.
Stefanowicz T., Dudka M., Osiska M.: „Badanie ceramiki domieszkowanej chromianem oowiu”, Chemik, 6, (1998), 155.
Król M., Mozgawa W., Pichór W.: „Immobilizacja kationów metali cikich w materiaach wypalanych na bazie smektytu i zeolitu naturalnego”, Materiay Ceramiczne, 62, 2, (2010), 218.
Franus W.: „Studium geologiczno-mineralogiczne ska ilastych
formacji pstrych upków jednostki skolskiej”, Prace mineralogiczne nr 92, Wydawnictwo oddziau PAN, Kraków, (2002).
Wieser T.: „Zeolity – kopalny XXI wieku”, Przegld Geologiczny, 42, (1994), 477.
Mozgawa W., Król M., Bajda T.: „ Application of IR spectra in
the studies of heavy metal cations immobilization on natural
sorbents”, J. Mol. Struct., 924-926, (2009), 427.
Kopia B., Maolepszy J.: „Metody bada immobilizacji metali
cikich w materiaach budowlanych”, Cement Wapno Gips,
5/1994, 150.
Hongping H., Rayb F.L., Jianxi Z., Infrared study of HDTMA+
intercalated montmorillonite, Spectrochimica Acta Part A, 60,
(2004), 2853.
Xu J.W.Z., Johnston C.T., Parker P., Agnew S.F., Infrared study
of water sorption on Na-, Li-, Ca-, and Mg-exchanged montmorillonite, Clays and Clay Mineralogy, 48, (2000), 120.

i
Otrzymano 15 wrzenia 2010; zaakceptowano 19 padziernika 2010

