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Streszczenie
Hydroksysodality o ogólnej formule Na6+x[AlSiO4]6(OH)x·nH2O (gdzie: 0  x  2, 0 < n  8) są pochodnymi sodalitów; zaliczane są do
klatrasilów albo zeolitów. Hydroksysodality ze wzglĊdu na budowĊ krystalogra¿czną są interesujące z punktu widzenia zastosowaĔ w procesach separacyjnych jako membrany do oddzielania maáych molekuá, np. amoniaku czy wody z mieszanin gazowych lub ciekáych. Celem pracy byáo otrzymywanie metodą hydrotermalną z udziaáem mikrofal hydroksysodalitu w postaci drobnego proszku, który mógáby byü
potencjalnie zastosowany do otrzymywania mikroporowatych membran hydroksysodalitowych. Próby syntezy proszku hydroksysodalitu
przeprowadzano z roztworów wodnych o skáadzie: 1 g Si : 0,26 g Al : 16,4 g Na : 128,9 g H2O, na bazie szkáa wodnego sodowego, glinianu
sodu, wodorotlenku sodu oraz wody redestylowanej (produkty krajowe), w reaktorze teÀonowym i suszarce mikrofalowej. Stosowano moc
mikrofal w zakresie 70-200 W, a czas syntezy 30, 45 i 60 minut. Wynikiem tych prób byáo otrzymanie serii proszków, które poddawano
charakterystyce strukturalnej metodami dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), spektroskopii w podczerwieni (IR) oraz skaningowej mikroskopii
elektronowej (SEM). W pracy wykazano moĪliwoĞü otrzymania drobnego proszku hydroksysodalitu o aglomeratach o wielkoĞci ok. 2 ȝm
(SEM) i wielkoĞci krystalitów ok. 50 nm (XRD) przy zastosowaniu mocy mikrofal 150 W w czasie 60 min. Wyniki pracy posáuĪą do przeprowadzenia prób otrzymania na wiĊkszą skalĊ proszków hydroksysodalitowych celem wytworzenia z ich udziaáem mikroporowatych warstw
membranowych na noĞnikach ceramicznych metodą „seeding and secondary growth”, przeznaczonych do zastosowaĔ w procesach odwadniania alkoholi np. izopropanolu czy etanolu.
Sáowa kluczowe: hydroksysodalit, metoda hydrotermalna, mikrofale, membrana mikroporowata, odwadnianie alkoholi

CHARACTERIZATION OF HYDROXYSODALITE POWDERS OBTAINED
BY THE MICROWAVE HYDROTHERMAL METHOD
Hydroxysodalites having the general formula of Na6+x [AlSiO4]6 (OH)x nH2O (where 0  x  2, 0 < n  8) are derivatives of sodalites,
and belong to the group of clathrasils or zeolites. In terms of crystallographic structure, hydroxysodalites are interesting from the point of
view of their application as a material for membranes used in processes of small molecule separation, eg. ammonia or water from gaseous or liquid mixtures. The aim of the work was to obtain ¿ne powders of hydroxysodalite by the microwave hydrothermal method. The
powders were synthesized from aqueous solutions having the composition of 1 g Si : 0,26 g Al : 16,4 g Na : 128,9 g H2O made on the
basis of soda-water-glass, sodium aluminate, sodium hydroxide and redistilled water, using a TeÀon reactor and a microwave dryer (as
a source of microwaves). The power of microwaves within the range of 70-200 W and the times of 30, 45, and 60 minutes were applied.
The obtained series of powders were characterized by the XRD, IR and SEM methods. The possibility of obtaining hydroxysodalite powder
with the size of agglomerates reaching approx. 2 ȝm (SEM) and the size of crystallites of approx. 50 nm (XRD), using 150-W microwave
power for 60 min was shown. The results of the work will be used to develop a greater-scale production of hydroxysodalite powders for
microporous membrane layers on ceramic supports designed for use in processes of alcohol dehydration, e.g. propan-1-ol or ethanol, and
manufactured by the seeding and secondary growth hydrothermal method.
Keywords: Hydroxysodalite, Hydrothermal method, Microwaves, Microporous membrane, Alcohol dehydration

1. WstĊp
Hydroksysodality o ogólnej formule Na6+x[AlSiO4]6(OH)
x·nH2O, gdzie 0  x  2, 0 < n  8, są pochodnymi sodalitów i zaliczane są do klatrasilów albo zeolitów. W grupie hydroksysodalitów wyróĪniane są odmiany niezasadowe (ang. nonbasic hydrosodalites), gdzie x = 0 i n  8, np.:
Na6[AlSiO4]6·8H2O i Na6[AlSiO4]6·4H2O, oraz odmiany za-

sadowe (ang. basic hydrosodalite, hydroxysodalite hydrate), gdzie x = 2 i n  4, np.: Na8[AlSiO4]6(OH)2·2H2O,
Na 8 [AlSiO 4 ] 6 (OH) 2 [1]. Engelhardt i in. [2] wykazali,
Īe początkowym produktem powszechnie znanych
procesów hydrotermalnych są hydroksysodality typu
Na8[AlSiO4]6(OH)2·2H2O, które nastĊpnie podczas przemywania, w drodze wymiany NaOH na H2O, ulegają transformacji na odmiany niezasadowe.
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Struktury hydroksysodalitów zbudowane są z regularnych
komór typu ȕ (kubooktaedrów), które áącząc siĊ ze sobą tworzą trójwymiarową sieü poáączonych cztero- i szeĞcioczáonowych pierĞcieni tetraedrów glino- i krzemotlenowych. Poáączenia z szeĞcioczáonowych pierĞcieni decydują o istnieniu
w sieci krystalogra¿cznej okien o Ğrednicy ~0,26 nm, które
są interesujące z punktu widzenia zastosowaĔ hydroksysodalitów w procesach separacyjnych do oddzielania maáych
molekuá, np. amoniaku czy wody z mieszanin gazowych lub
ciekáych. Potencjalnym zastosowaniem hydrosodalitów jest
produkcja membran do procesów odwadniania [3]. Kaptejin i in. wykazali, Īe takie membrany mogáyby pracowaü
w Ğrodowisku o pH z zakresu 2,9-13,7 oraz temperaturach
do ok. 400°C [4, 5].
Celem prezentowanej pracy byáo otrzymywanie metodą
hydrotermalną z udziaáem mikrofal hydroksydodalitu w postaci drobnego proszku, który nastĊpnie mógáby byü zastosowany do otrzymywania mikroporowatych membran hydroksysodalitowych na noĞnikach ceramicznych.

2. Preparowanie proszków hydroksysodalitu
z wykorzystaniem mikrofal
Mikrofale naleĪą do fal elektromagnetycznych o dáugoĞci
0,01-1 m i czĊstotliwoĞci w zakresie 0,3-30 GHz. W widmie
fal elektromagnetycznych mikrofale zajmują pozycjĊ w obszarze od fal podczerwonych do radiowych. Mikrofale silnie
oddziaáywają na materiaáy o budowie dipolowej, w związku
z czym są dobrym narzĊdziem do wykorzystania w procesach krystalizacji zeolitów z roztworów wodnych.
Zalety stosowania ogrzewania mikrofalowego w stosunku do konwencjonalnego to miĊdzy innymi wysokie szybkoĞci ogrzewania materiaáu, ciągáe ogrzewanie materiaáu
w caáej objĊtoĞci, ogrzewanie selektywne bez efektu „Ğciany” (mikrofale przenikają przez Ğcianki naczyĔ, w których
prowadzone są syntezy, ale absorbowane są przez roztwory syntezowe) [6].
SyntezĊ hydrotermalną w niniejszej pracy przeprowadzono wyáącznie z uĪyciem ciepáa generowanego mikrofalami
o mocy w zakresie 75-200 W w czasie 30, 45 oraz 60 min.
Zastosowano do tego celu suszarkĊ mikrofalową (Plazma-

Rys. 1. Schemat suszarki mikrofalowej wykorzystanej do syntez.
Fig. 1. Schema of microwave dryer used to syntheses.
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tronika, Rys. 1), która wyposaĪona byáa w dwa generatory
mikrofalowe o mocy wyjĞciowej 2x 10-600 W oraz czĊstotliwoĞci 2450 MHz ± 25 MHz.
Skáadnikami wyjĞciowymi do wytworzenia proszków hydroksysodalitowych byáy roztwory wodne szkáa sodowego (moduá molowy 1,79, ZCh „Rudniki” S.A.), glinianu sodu
(moduá molowy 1,8, ZCh „Záotniki” S.A.) oraz wodorotlenku sodu (cz. 98%, POCH) i woda redestylowana. Roztwór
syntezowy, z którego wytwarzano proszki hydroksysodalitu
przygotowywano wedáug procedury ogólnej opisanej przez
S. Khajavi i in. [3] z mody¿kacją zastosowanych odczynników
i proporcji Si/Al. Schemat syntezy przedstawiono na Rys. 2.
Roztwór syntezowy przygotowano z poáączonych roztworów glinianu i krzemianu sodu. Roztwór glinianu przygotowano nastĊpująco: I) rozpuszczano NaOH w wodzie redestylowanej – skáadniki mieszano (mieszadáo magnetyczne, obroty 200 obr/min) w temperaturze otoczenia przez 5 min, II)
roztwór glinianu sodu wlewano do przygotowanego roztworu wodorotlenku sodu i mieszano przez 10 min (mieszadáo
magnetyczne, 200 obr/min) w temperaturze otoczenia. Roztwór krzemianu przygotowano w podobny sposób - rozpuszczono NaOH w wodzie redestylowanej, a nastĊpnie roztwór
szkáa wodnego wlewano do wczeĞniej przygotowanego roztworu wodorotlenku sodu. Po przygotowaniu obu roztworów
glinianu i krzemianu áączono je ze sobą w taki sposób, Īe do
roztworu krzemianu wlewano powoli roztwór glinianu przy
jednoczesnym mieszaniu. Po poáączeniu powstaáą mieszaninĊ homogenizowano (mieszanie przy 500-1000 obr/min)
przez 0,5 h lub 2 h, w temperaturze otoczenia. W konsekwencji otrzymano roztwór syntezowy (klarowny) o nastĊpującym stosunku wagowym: 1 g Si : 0,26 g Al : 16,4 g Na :
128,9 g H2O, co odpowiada stosunkowi molowemu 5SiO2 :
0,7Al2O3 : 50Na2O : 1005H2O (stosunek molowy Si/Al = 3,7).
Roztwór syntezowy przelewano do reaktora teÀonowego, który szczelnie zamykano i umieszczano w suszarce
mikrofalowej (Rys. 1), a nastĊpnie poddawano obróbce hy-

Rys. 2. Schemat procesu wytwarzania proszków hydroksysodalitowych.
Fig. 2. Schema of hydroxysodalite powders production.
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drotermalnej za pomocą mikrofal. Po zakoĔczonej syntezie otrzymano produkt w postaci proszku, który poddawano
kilkukrotnemu przepáukiwaniu wodą redestylowaną do momentu osiągniĊcia neutralnego odczynu wody, a nastĊpnie
suszeniu w temperaturze 100°C przez 5 h.

minut. Na Rys. 4a i 4b zobrazowano zmiany w skáadzie fazowym proszków syntezowanych przy zastosowaniu róĪnych mocy mikrofal: 70, 100, 120 i 150 W, przy zachowaniu
staáego czasu syntezy wynoszącego 60 min.
Dodatkowo dla wybranych proszków hydroksysodalitowych przeprowadzono pomiary widm w podczerwieni
(IR) (Rys. 5) oraz badania mikrostrukturalne metodą SEM
(Rys. 6).
Badania spektroskopowe w Ğrodkowej podczerwieni wykonano w zakresie 4000-400 cm-1 za pomocą próĪniowego
spektrometru fourierowskiego Bruker VERTEX 70v. Pomiary wykonano techniką transmisyjną, stosując pastylki z KBr
(Merck). Widma rejestrowane byáy w skali absorbancji ze
zdolnoĞcią rozdzielczą 2 cm-1, mierząc 256 skanów.

3. Charakterystyka proszków
Otrzymane proszki hydroksysodalitowe badano metodą
dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) (Rys. 3a i 3b oraz Rys. 4a
i 4b), przy uĪyciu dyfraktometru X’Pert PRO MPD (PANalytical), celem oznaczenia skáadu fazowego. Na Rys. 3a i 3b
przedstawiono zmiany skáadu fazowego proszków wytworzonych przy zastosowaniu staáej maksymalnej mocy mikrofal
wynoszącej 200 W i zmiennym czasie syntezy: 30, 45 i 60
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Rys. 3. Dyfraktogramy proszków wytworzonych przy zastosowaniu staáej mocy mikrofal (200 W); a) skáad fazowy proszków w zaleĪnoĞci od
czasu syntezy, b) zestawienie fragmentu dyfraktogramów obrazujące powstawanie faz hydroksysodalitu w funkcji czasu syntezy; S – hydroksysodalit (Na6(AlSiO4)6·8H2O), A – uwodniony glinokrzemian sodu (Na8(AlSi4)6(OH)2·4H2O i/lub Na6(AlSiO4)6·4H2O), C – hydroksykankrynit.
Fig. 3. Diffraction patters of powders obtained by using constant-power microwaves (200 W); a) phase composition of powders depending on synthesis time, b) set of fragments of diffraction patterns illustrating the formation of hydroxysodalite phases versus synthesis
time; S – hydroxysodalite (Na6(AlSiO4)6·8H2O), A – sodium aluminium silicate hydrate (Na8(AlSi4)6(OH)2·4H2O and/or Na6(AlSiO4)6·4H2O),
C – hydroxycancrinite.
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Rys. 4. Dyfraktogramy proszków wytworzonych przy róĪnych wartoĞciach mocy mikrofal (70–150 W), przy staáym czasie syntezy (60 minut); a) Zmiany skáadu fazowego proszków w zaleĪnoĞci od zastosowanej mocy mikrofal, b) Zestawienie fragmentu dyfraktogramów obrazujące powstawanie faz hydroksysodalitu w zaleĪnoĞci od zastosowanej mocy mikrofal; S – hydroksysodalit: Na6(AlSiO4)6·8H2O, A – uwodniony glinokrzemian sodu: Na8(AlSi4)6(OH)2·4H2O i/lub Na6(AlSiO4)6·4H2O, C – hydroksykankrynit.
Fig. 4. Diffraction patterns of powders obtained by using microwaves of different power values (70-150 W), at constant synthesis time (60
min.); a) changes in phase composition of powders depending on the microwave power applied, b) set of fragments of diffraction patterns
illustrating the formation of hydroxysodalite phases depending on the microwave power applied; S – hydroxysodalite: Na6(AlSiO4)6·8H2O,
A – sodium aluminium silicate hydrate Na8(AlSi4)6(OH)2·4H2O and/or Na6(AlSiO4)6·4H2O, C – hydroxycancrinite.

AnalizĊ mikrostruktury proszków wykonano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) JXC
8030 (Jeol).

4. Dyskusja wyników i wnioski
4.1. Badania XRD
Na Rys. 3a i 3b przedstawiono dyfraktogramy rentgenowskie próbek otrzymywanych przy maksymalnej mocy
mikrofal równej 200 W i róĪnych czasach syntezy, wynoszących 30, 45 i 60 minut. Na podstawie dyfraktogramów
moĪna wnioskowaü, Īe wraz ze zmianą czasu syntezy nastĊpuje transformacja faz. W przypadku próbki otrzymanej
w czasie 30 min., na wybranym fragmencie dyfraktogramu
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(Rys. 3b), uwidocznione są charakterystyczne reÀeksy w zakresie kątowym 2ș 34,5°–34,7°, Ğwiadczące o wystĊpowaniu
w próbce uwodnionego glinokrzemianu sodu o wzorze Na8[AlSi4]6(OH)2·4H2O lub Na6[AlSi4]6·4H2O, którego charakterystyczne reÀeksy są zbliĪone do reÀeksów hydroksysodalitu. Na dyfraktogramie próbki otrzymanej w czasie 45 min.
widoczne są dwa nakáadające siĊ reÀeksy o maksimach:
pierwszym w zakresie kątowym 2ș 34,5°–34,7° (podobnie
jak próbce syntezowanej przez 30 min.) i drugim w pozycji
35,02°, Ğwiadczącym o obecnoĞci w próbce hydroksysodalitu
o wzorze Na6[AlSiO4]6·8H2O. Natomiast w przypadku próbki trzeciej, syntezowanej 60 min., na fragmencie dyfraktogramu widoczny jest pojedynczy reÀeks w pozycji 35,02°,
który Ğwiadczy o obecnoĞci w próbce tylko hydroksysodalitu Na6[AlSiO4]6·8H2O.
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Rys. 5. Widma z zakresu Ğrodkowej podczerwieni próbek syntezowanych przy róĪnej mocy mikrofal w czasie 60 minut.
Fig. 5. IR spectra of samples synthesized by using different
power microwaves for 60 minutes.

Podobną tendencjĊ zaobserwowano w przypadku próbek syntezowanych przy róĪnych mocach mikrofal w zakresie 70–150 W (Rys. 4a i 4b) przy zachowaniu staáego czasu syntezy wynoszącego 60 minut. Wraz ze wzrostem mocy
mikrofal w próbkach stopniowo pojawiaá siĊ hydroksysodalit Na6[AlSiO4]6·8H2O. Na wybranym fragmencie dyfraktogramu (Rys. 4b) próbki syntezowanej przy udziale najniĪszej
mocy (70 W) widoczny jest jeden reÀeks w zakresie kątowym 2ș 34,5°–34,7°. W przypadku próbek syntezowanych
przy mocach 100 W i 120 W obserwowane są dwa piki, natomiast na analizowanym fragmencie dyfraktogramu próbki uzyskanej przy mocy 150 W widoczny jest tylko reÀeks
w pozycji 35,02°.
Ponadto w badaniach rentgenogra¿cznych, w przypadku wszystkich próbek, stwierdzono obecnoĞü, oprócz w/w
faz, niewielkiej iloĞci hydroksykankrynitu.

4.2. Badania IR
Na Rys. 5. przedstawiono zestawienie widm z zakresu
Ğrodkowej podczerwieni wybranych próbek syntezowanych
przy róĪnej mocy mikrofal (120, 150 i 200 W) i w staáym czasie 60 min. Powtarzające siĊ na widmach pasma w zakresie 1200–400 cm-1 są związane z asymetrycznymi drganiami rozciągającymi Si-O(Si,Al) realizowanymi w glinokrzemianowym szkielecie hydroksysodalitu, pasma związane
z drganiami rozciągającymi grup wĊglanowych C-O (CO3)
lokujące siĊ w zakresie 1500–1400 cm-1 oraz pasma przy
ok. 1650 cm-1, związane z drganiami zginającymi wystĊpującymi w molekuáach wody.
W zakresie 800–500 cm-1 wystĊpują pasma związane z drganiami pseudosieciowymi charakterystycznymi dla
ponadtetraedrycznych jednostek strukturalnych utworzonych w przestrzennym szkielecie glinokrzemianowym (tj.
4- i 6-czáonowe pierĞcienie tetraedrów tworzące komory sodalitowe typu ȕ) [7, 8]. ObecnoĞü pasm w tym zakresie Ğwiad-

czy o powstaniu szkieletu zeolitowego, w którym wystĊpują
charakterystyczne drgania pierĞcieniowe. Wzrost intensywnoĞci tych pasm moĪe byü wskaĨnikiem obecnoĞci i rozrostu fazy hydroksysodalitu.
ObecnoĞü pasma przy ok. 718 cm-1, pochodzącego od
symetrycznych drgaĔ rozciągających realizowanych w mostkach Si-O-Al oznacza, Īe w powstaáych fazach glinokrzemianowych stosunek Si/Al osiąga maksymalną wartoĞü i wynosi 1. Dodatkowo potwierdza to stosunkowo niska pozycja
pasma pochodzącego od drgaĔ asymetrycznych Si-O(Al),
tj. 983 cm-1. W przypadku wystĊpowania wiązania Si-O(Si)
(jak np. w czystej krzemionce) pasmo to wystĊpuje przy ok.
1100 cm-1. Prowadzi to do wniosku, Īe otrzymane fazy to hydrosodalit, w którym Si/Al = 1, lub glinokrzemian o takim samym stosunku molowym kationów tetraedrycznych.
Na prezentowanych widmach nie obserwuje siĊ poszerzenia szerokoĞci poáówkowej pasma gáównego związanego z asymetrycznymi drganiami rozciągającymi Si-O(Al), tj.
przy ok. 983 cm-1, nawet przy zastosowaniu najniĪszej mocy
mikrofal. ĝwiadczy to o braku lub niewielkich iloĞciach fazy
amor¿cznej. Daje siĊ równieĪ zauwaĪyü przesuwanie pozycji tego pasma w stronĊ niĪszych liczb falowych, co moĪna táumaczyü wzrostem udziaáu tetraedrów AlO4 w stosunku
do SiO4 w powstających glinokrzemianach [8] i tym samym
wzrostem udziaáu hydroksysodalitu w badanych próbkach
wraz ze wzrostem zastosowanej mocy mikrofal.
Porównując widma prezentowanych próbek moĪna zauwaĪyü takĪe spadek intensywnoĞci pasm wĊglanowych
wraz ze wzrostem mocy mikrofal, podobnie jak spadek intensywnoĞci pasm pochodzących od molekularnej wody.

4.3. Badania SEM
Wyniki badaĔ mikrostrukturalnych dla wybranych próbek
syntezowanych przy udziale róĪnych mocy mikrofal, wynoszących 70, 120 oraz 150 W, w staáym czasie 60 min., przedstawiono na Rys. 6a, 6b i 6c. Wyniki tych badaĔ wskazują na
zaglomeryzowaną budowĊ proszków. Próbka proszku syntezowana przy mocy 150 W, charakteryzowaáa siĊ obecnoĞcią kulistych aglomeratów o Ğrednicy ok. 10 ȝm, które byáy
utworzone z wydáuĪonych form krystalicznych. Próbki proszku wytworzone przy udziale mocy 120 W charakteryzowaáy
siĊ podobną budową, ale Ğrednica aglomeratów byáa mniejsza i wynosiáa ok. 3 ȝm. W przypadku próbki proszku otrzymanej przy mocy 150 W aglomeraty o Ğrednicy ok. 2 ȝm zbudowane byáy z izometrycznych form krystalicznych o Ğredniej wielkoĞci ok. 50 nm (XRD).
Dla porównania, w pracy opisywanej przez Khajavi i in.
[3], gdzie proszki hydroksysodalitów preparowano metodą
hydrotermalną z uĪyciem ogrzewania konwencjonalnego,
Ğrednice aglomeratów i krystalitów wynosiáy odpowiednio
8 ȝm i 500 nm. Natomiast w przypadku pracy opisywanej
przez Julbe i in. [9], przy zastosowaniu ogrzewania mikrofalowego otrzymano aglomeraty o Ğrednicy do ok. 0,7 ȝm przy
wielkoĞci krystalitów ok. 50 nm (ale pod warunkiem zmniejszenia zawartoĞci wody w roztworze syntezowym).
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Rys. 6. Mikrostruktura wybranych proszków wytwarzanych przy róĪnych wartoĞciach mocy mikrofal; a) próbka proszku syntezowana przy
mocy mikrofal 70 W, w czasie 60 min, b) próbka proszku syntezowana przy mocy mikrofal 120 W, w czasie 60 min, c) próbka proszku syntezowana przy mocy mikrofal 150W, w czasie 60 min.
Fig. 6. Microstructure of selected powders obtained by using different power microwaves: 70, 120 and 150 W for 60 minutes; a) powder synthesized by using 70-W microwaves for 60 minutes, b) powder synthesized by using 120-W power microwaves for 60 minutes,
c) powder synthesized by using 150-W power microwaves for 60 minutes.

5. Wnioski
W pracy wykazano moĪliwoĞü otrzymania drobnych
proszków hydroksysodalitu na drodze hydrotermalnej za
pomocą mikrofalowego ogrzewania roztworów wodnych
o skáadzie 1 g Si : 0,26 g Al : 16,4 g Na : 128,9 g H2O, sporządzonych na bazie poáączonych roztworów szkáa wodne-
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go sodowego, glinianu sodu i wodorotlenku sodu wyáącznie
pochodzenia krajowego.
Optymalnymi parametrami syntezy, tj. czas syntezy i moc
mikrofal, które wydają siĊ wystarczające do otrzymania jednorodnych pod wzglĊdem fazowym proszków hydroksysodalitowych są wartoĞci 60 min i 150 W. Potwierdzeniem są
otrzymane wyniki badaĔ XRD i IR.

CHARAKTERYSTYKA PROSZKÓW HYDROKSYSODALITOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ HYDROTERMALNĄ Z UDZIAàEM MIKROFAL

Wyniki pracy posáuĪą do przeprowadzenia prób otrzymywania na wiĊkszą skalĊ proszków hydroksysodalitowych celem wytworzenia z ich udziaáem mikroporowatych
warstw membranowych na noĞnikach ceramicznych metodą seeding and secondary growth, przeznaczonych do zastosowaĔ w procesach odwadniania alkoholi np. izopropanolu czy etanolu.
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