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Wprowadzenie
Zeolity to grupa tektoglinokrzemianów o unikalnych
waciwociach zyko-chemicznych, dziki którym maj one
bardzo liczne i wane zastosowania. Waciwoci te wynikaj
wprost z ich specycznej budowy, charakteryzujcej si
istnieniem w przestrzennym glinokrzemianowym szkielecie
kanaów i komór o cile okrelonych wymiarach molekularnych. Jeeli dodamy do tego trwao termiczn, odporno
chemiczn, bardzo dobre waciwoci katalityczne oraz sitowo molekularne, a przede wszystkim zdolnoci sorpcyjne
oraz jonowymienne, to nie dziwi fakt, e zeolity s niezwykle
istotnymi materiaami w rónorakich zastosowaniach technologii chemicznej, a ich znaczenie cigle wzrasta.
Jedn z waniejszych dziedzin wykorzystania zeolitów
jest uycie ich w procesach immobilizacji (unieruchamiania)
kationów metali cikich. Metale te maj zazwyczaj szkodliwy
wpyw na organizm ludzki i rodowisko naturalne, a stale rosnca ich ilo w naszym otoczeniu staje si coraz wikszym
problemem. Immobilizacja metali cikich, ma na celu ich
sta dezaktywacj i unieszkodliwienie, które w przypadku
zeolitów polega na trwaym zwizaniu ich w przestrzennej
strukturze glinokrzemianowej.
Najszerzej rozpowszechnionym w przyrodzie mineraem
z grupy zeolitów i zarazem najczciej wykorzystywanym jest
klinoptilolit. Krystalizuje on w ukadzie jednoskonym o grupie
przestrzennej C2/m i parametrach komórki elementarnej:
a=1,766 nm; b=1,726 nm; c=0,720 nm; =116,4°. Najczciej
podawany wzór klinoptilolitu ma posta (K2,Na2,Ca)3[Al6Si30O
.
72] 24H2O [1÷3]. Jest to jednak wzór wyidealizowany, bowiem
klinoptilolit moe zawiera w swej strukturze równie inne
kationy wymienne, takie jak Fe3+, Mn2+, Ba2+, Sr2+ i Mg2+,
w rónych stosunkach molowych. Stosunek Si/Al moe
waha si w granicach 4,20÷5,25. Natomiast zawarto
wody w komórce elementarnej wynosi 17÷24 czsteczek
[2]. Klinoptilolit w podziale opartym o wtórne jednostki strukturalne (SBU) zaliczany jest do grupy zeolitów o zoonym
kompleksie tetraedrów, oznaczanym jako „4–4=1” i typie

szkieletu heulandytu (HEU) [1]. Klinoptilolit posiada unikalne waciwoci sorpcyjne i jonowymienne, co w poczeniu
z atwym sposobie pozyskania decyduje o powszechnym
jego wykorzystaniu w wielu dziedzinach.
Immobilizacja kationów metali cikich w strukturze
zeolitów nastpuje w wyniku procesu sorpcji. Proces ten
obejmuje kilka mechanizmów, poród których – w przypadku
zeolitów – dominuj: wymiana jonowa i chemisorpcja [2, 4,
5]. Wymiana jonowa to proces wymiany ruchliwych jonów,
stosunkowo sabo zwizanych w strukturze za pomoc si
Van der Waalsa, na inne jony. Zeolity w roztworach wodnych
atwo wymieniaj kationy metali alkalicznych na kationy
metali cikich lub ziem alkalicznych. Jest to odwracalny i równowagowy proces zachodzcy midzy zeolitem
a roztworem. Wymiana jonowa zwizana jest z obecnoci
nieskompensowanego adunku ujemnego, który powstaje
na skutek heterowalentnych podstawie Si4+ przez Al3+
w pozycjach tetraedrycznych, jak równie dziki obecnoci
zewntrznych grup funkcyjnych. Natomiast chemisorpcja
jest zwizana z tworzeniem silnych wiza o charakterze
kowalencyjnym, z pewnym udziaem wizania jonowego.
Jony w tym przypadku tworz wizania chemiczne z grupami
funkcyjnymi (gównie OH-) i na niecigociach sieci. W przeciwie stwie do wymiany jonowej, usunicie zaadsorbowanej
w ten sposób czsteczki lub jonu ze szkieletu nie jest proste
– najczciej potrzebna jest wysoka temperatura.
Struktura krystaliczna klinoptilolitu charakteryzuje si
wystpowaniem warstw tetraedrów oddzielonych systemem
kanaów (okna tych kanaów s piercieniami 8-bocznymi
(rednica 0,4/0,55 nm) i 10-bocznymi (rednica 0,44/0,72
nm) [2]). Ich wielko pozwala na stosunkowo atwe przemieszczanie si kationów wymiennych w dwóch kierunkach
[2], a maksymalna pojemno jonowymienna wynosi 2,6÷2,8
meq/g [6, 7]. Wyprowadzono wiele szeregów selektywnoci
zarówno minerau nie poddawanego obróbce wstpnej, jak
i jego formy sodowej. Szeroko przeanalizowana wybiórczo
wzgldem jonów metali cikich pozwolia na stwierdzenie,

MATERIA£Y CERAMICZNE 2/2008 • tom LX

71

NAUKA, TECHNOLOGIA

e mona w klinoptilolicie immobilizowa m.in.: Cu2+, Cd2+,
Zn2+, Pb2+, Co2+, Mn2+, Ni2+, Cr3+ [6÷16].
Ze wzgldu na moliwo trwaego unieruchomienia
metali cikich w osnowie mineralnej, potencjaln aplikacj
wykorzystanego w procesie sorpcji klinoptilolitu moe by
jego zastosowanie jako skadnika materiaów budowlanych.
Zeolitonone tufy mona wykorzysta jako dodatek do cementu lub przy produkcji klinkieru portlandzkiego [5, 17].
W mieszaninie z cementem peni one rol dodatku pucolanowego, wpywajc korzystnie na odporno chemiczn,
w tym odporno na dziaanie alkaliów [10, 17, 18], oraz
mrozoodporno. Równoczenie w obecnoci kationów
metali cikich staj si czynnikiem immobilizujcym.
W niniejszej pracy przedstawiono moliwo wykorzystania zeolitu do otrzymywania autoklawizowanych tworzyw
budowlanych. Z jednej strony w materiaach tych nastpowaoby ostateczne unieruchomianie 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 klinoptilolitu, w którym przeprowadzono sorpcj kationów Cd2+,
Cr3+, Pb2+ i Ag+. Przeanalizowano wpyw wymienionych jonów
na podstawowe wasnoci uytkowe próbek otrzymanych
w warunkach hydrotermalnych z mieszaniny klinoptilolitu
i CaO w rónych stosunkach masowych. Okrelono równie
skuteczno immobilizacji kationów metali w zeolicie wprowadzanym do mineralnej osnowy.

wykazay [19÷21], e dominujcymi skadnikami kopaliny
s montmorylonit i klinoptilolit. rednia zawarto zeolitu
wynosia okoo 10%.
Próbki wyjciowego surowca poddano w pierwszej kolejnoci procesowi wzbogacania, który mia na celu otrzymanie
materiau o jak najwikszej zawartoci czystego klinoptilolitu.
Proces skada si z dwóch etapów: pierwszy to cztery cykle
10-krotnego rozdzielania sedymentacyjnego; drugi polega
na wydzieleniu i przemyciu frakcji 63÷250 m. Proces taki,
wykorzystywany na skal laboratoryjn, charakteryzuje si
bardzo wysok efektywnoci – moliwe jest uzyskanie koncentratu o zawartoci przekraczajcej 90% czystego klinoptilolitu, co potwierdzaj pomiary widm w zakresie rodkowej
podczerwieni i rentgenowska analiza fazowa [19, 20].
Aby polepszy waciwoci jonowymienne zeolitu,
poddano go procesowi obróbki wstpnej, polegajcej na
przeksztaceniu w jednorodn form sodow [2÷4, 8]. Form
t wykorzystano nastpnie do immobilizacji metali cikich.
W grupie analizowanych kationów znalazy si zarówno
takie, dla których w procesie sorpcji przewaa mechanizm
wymiany jonowej (Pb2+, Cd2+) oraz takie, dla których dominuje chemisorpcja (Ag+, Cr3+) [22]. Jony Ag+, Pb2+, Cd2+ i Cr3+
wprowadzono do szkieletu zeolitu wykorzystujc wodne roztwory ich soli, odpowiednio AgNO3, Pb(NO3)2, Cd(NO3)2.4H2O
i Cr(NO3)3.9H2O; wszystkie o steniu 11 mM/dm3.
Otrzymywanie autoklawizowanych tworzyw
budowlanych

Badania
Metody
Badania spektroskopowe w rodkowej podczerwieni wykonano w zakresie 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 4 cm-1,
mierzc 256 skanów.
Rentgenowsk analiz fazow wykonano metod licznikow na dyfraktometrze Philips X-ray difractometer X’Pert
system (promieniowanie CuK ). Zakres rejestracji dyfraktogramów to 3÷60° (2 ), przy szybkoci rejestracji wynoszcej
0,05° (2 )/2 s. Do opracowania zarejestrowanych dyfraktogramów zastosowano karty identykacyjne ICDD.
Analiz mikrostruktury materiaów autoklawizowanych
i jej dokumentacj fotograficzn wykonano za pomoc
elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) FEI Nova
NanoSEM 200. Pomiary wykonano w wysokiej próni. Próbki
napylano gratem. Stosowano powikszenia od 1 000 do
30 000 ×.
Stenia badanych pierwiastków oznaczono metod
absorpcyjnej spektroskopii atomowej na spektrometrze
Philips PU 9100X. W celu okrelenia ste wykorzystano
analityczn metod krzywej kalibracji.
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
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Tworzywa na bazie klinoptilolitu otrzymano w wyniku
bezporedniej reakcji z tlenkiem wapnia w warunkach hydrotermalnych. Materiaami wyjciowymi do przygotowania
próbek by klinoptilolit i czysty tlenek wapnia CaO penicy
rol spoiwa. Na bazie kadej z przygotowanych wczeniej
form zeolitu (forma sodowa oraz klinoptilolit z wprowadzonymi jonami metali cikich: Ag+, Pb2+, Cd2+ i Cr3+) sporzdzono
po 3 zestawy surowcowe rónice si zawartoci CaO,
wynoszc 6, 9 i 12% masowych. Uformowano szecienne
próbki o wymiarach 20×20×20 mm. Próbki umieszczono
w autoklawie laboratoryjnym i poddano dziaaniu cinieniu
pary wodnej nasyconej w temperaturze 180°C przez 10
godz.

Wyniki i dyskusja
W celu okrelenia przydatnoci otrzymanych materiaów
w potencjalnych zastosowaniach konstrukcyjnych przeprowadzono badania wytrzymaociowe. Okrelono równie
gsto pozorn kompozytów (rys. 1), aby wykluczy jej
ewentualny wpyw na badania wytrzymaociowe. Wszystkie wartoci gstoci s do siebie zblione, a niewielkie
rónice mieszcz si w granicach bdu. Na tej podstawie
mona stwierdzi, e zagszczenie próbek jest jednorodne,
a otrzymane materiay, stanowi próbki powtarzalne. rednia
warto gstoci pozornej wynosi okoo 1,35 g/cm3.
Wyniki wytrzymaoci na ciskanie przedstawiono na
rys. 2. Zaobserwowano wyrany wpyw zawartoci tlenku
wapnia (CaO) na wytrzymao na ciskanie otrzymanych
w procesie autoklawizacji materiaów. Wszystkie próbki
wykazuj wzrost wytrzymaoci ze zwikszajcym si udziaem CaO w mieszaninie surowcowej. Porównujc wyniki
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otrzymane dla próbek na bazie klinoptilolitu, do którego wprowadzono jony
metali cikich, z próbkami odniesienia
(forma sodowa), nie mona stwierdzi
wyranego wpywu rodzaju kationów
wprowadzonych do klinoptilolitu na
wytrzymao otrzymanych materiaów,
z wyjtkiem jonów Cr3+, w przypadku,
których obserwowana jest wyranie
mniejsza wytrzymao.
Wytrzymaoci na ciskanie wszystkich próbek przekraczaj 15 MPa, co
stanowi warto stosunkowo wysok
i pozwala na stwierdzenie, e klinoptilolit moe by wykorzystany do
produkcji konstrukcyjnych materiaów
budowlanych, w wyniku reakcji z CaO
w warunkach hydrotermalnych.
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Rys. 1. Gsto pozorna próbek po autoklawizacji w zalenoci od zawartoci
CaO

Badania spektroskopowe w podczerwieni

Wytrzymao na ciskanie [MPa]

 drgania grup wglanowych – zakres 1400÷1500cm-1.
Pierwsze dwie grupy pasm s zwizane w dominujcy
Na rys. 3 zestawiono widma badanych materiaów
sposób z drganiami glinokrzemianowego szkieletu klinoptiz zakresu rodkowej podczerwieni. Porównujc widma milolitu, ale nie mona wykluczy ich zwizku z obecnoci faz
dzy sob mona zauway ich wyrane podobie stwo. Dopowstajcych w procesie autoklawizacji.
strzegalne rónice ujawniaj si dopiero przy dokadniejszej
Trzecia grupa to pasma zwizane z drganiami grup
analizie widm w poszczególnych zakresach. Wystpujce na
OH- i wody zeolitowej, pojawiajce si odpowiednio w zawidmach pasma mona podzieli na 4 grupy. Kada z nich
kresie 3700÷3200 cm-1 i przy okoo 1635 cm-1. W zakresie
jest zwizana z rónymi rodzajami drga realizowanych w
wyszych liczb falowych wyranie obserwowane s dwa
strukturze otrzymanych materiaów:
maksima, zwizane z drganiami rozcigajcymi wizania
 drgania wewntrzne wiza Si-O(Si) i Si-O(Al), zaO–H. Pierwsze z nich, wystpujce przy 3621 cm-1, naley
chodzce w tetraedrach lub mostkach glino- i krzemowiza z drganiami grup OH- rozmieszczonych w sposób
tlenowych (w zalenoci od przyjtego sposobu opisu
uporzdkowany w strukturze. Drugie maksimum, o wikszej
jednostek podstawowych struktury) – zakres 1200÷450
szerokoci poówkowej, zwizane jest z drganiami realizowacm-1;
nymi w czsteczkach wody, jak i grup OH- rozmieszczonych
 drgania pseudosieciowe, pochodzce od ponad-tetraw sposób przypadkowy w szkielecie zeolitu i produktach
edrycznych jednostek strukturalnych (piercieni zbudohydratacji. Intensywno pasma przy okoo 3440 cm -1
wanych z tetraedrów krzemo- i glinotlenowych) – zakres
systematycznie ronie ze wzrostem zawartoci CaO. Po600÷800 cm-1;
równujc oba pasma zwizane z drganiami rozcigajcymi
 drgania zwizane z obecnoci w strukturze grup OH- i
grup hydroksylowych wida, e o ile w przypadku materiaów
wody zeolitowej – zakres 1600÷3700 cm-1;
z najnisz zawartoci tlenku wapnia (6%) intensywnoci
bezwzgldne obu pasm s porównywalne, o tyle w przypadku udziau
4 0 ,0
CaO wynoszcym 9%, a tym bardziej
12 %, intensywno pasma pooonego
3 5 ,0
przy niszych liczbach falowych jest
dominujca. Oznacza to moe, e
0
3 0 ,0
dua zawarto CaO wpywa na wzrost
Ag (I)
udziau grup OH - rozmieszczonych
2 5 ,0
P b (II)
w sposób statystyczny w strukturach
C d (II)
otrzymanych materiaów. Bez wtpienia
2 0 ,0
C r(III)
wie si to ze wzrostem zawartoci
produktów hydratacji wytwarzajcych
1 5 ,0
si w trakcie autoklawizacji (faza
C-S-H), których struktury charaktery1 0 ,0
zuj si duym stopniem nieuporzd6
9
12
kowania.
Z aw arto  C aO [% ]
Obecno na widmach pasm zwizanych z drganiami grup wglanowych
Rys. 2. Wytrzymao na ciskanie próbek otrzymanych w procesie autoklawizacji
([CO3]2-) zwizana jest z reakcj atmow zalenoci od zawartoci CaO
sferycznego dwutlenku wgla z pro-
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11A – krystalicznego produktu
hydratacji w warunkach hydrotermalnych. Nie zarejestrowano
pików zwizanych z obecnoci
Ca(OH)2, co moe wiadczy
o cakowitym przereagowaniu
tlenku wapnia z klinoptilolitem.
Na rentgenogramach nie zaobserwowano zmian wywoanych
dodatkiem kationów metali cikich, w porównaniu z wynikami
dla materiaów na bazie formy
sodowej klinoptilolitu (oznaczonymi jako „0”). Brak jest równie
rónic spowodowanych zmiennym dodatkiem CaO.
Skaningowa mikroskopia
elektronowa
Obserwacje przeamów
otrzymanych materiaów w elektronowym mikroskopie skaningowym ujawniaj zblion do
siebie mikrostruktur, typow
dla autoklawizowanych materiaów budowlanych. Wyranie
widoczne s ziarna klinoptilolitu otoczone i zespolone faz
C-S-H oraz lokalnie krystalizujce charakterystyczne pytkowe
skupienia tobermorytu. Obecno opisanych produktów ma
bardzo istotny wpyw na wasnoci otrzymywanych materiaów
i oznacza, e w wyniku omawianego procesu moliwe jest
otrzymanie faz wpywajcych
bezporednio na wytrzymao
tworzywa.
Na zdjciach próbek odniesienia (próbek zawierajcych
Na-klinoptilolit) wida, e tobermoryt wystpuje w niewielkich
Rys. 3. Widma w podczerwieni próbek otrzymanych w procesie autoklawizacji
ilociach, faz dominujc jest
natomiast zwarta C-S-H (rys.
5). Moe to wskazywa na zbyt
duktami hydratacji. Dodatek tlenku wapnia powoduje wzrost
ma
ilo
CaO
wprowadzonego
do zestawu surowcowego,
intensywnoci integralnej pasm w zakresie 1400÷1500
-1
bd
zbyt
krótki
czas
autoklawizacji.
Obserwacje te zgadzaj
cm poczony z widocznym rozdzieleniem na dwa pasma
si
z
wynikami
rentgenowskiej
analizy
fazowej. Z obserwacji
skadowe. Jest to najbardziej widoczne w przypadku widm
SEM
wynika
take
do
oczywisty
fakt,
e próbki o mniejszej
próbek zawierajcych 12% CaO. Oznacza to z jednej strony
zawartoci
wapna
odznaczaj
si
mniejsz
zawartoci
oczywisty wzrost udziau grup wglanowych w otrzymanych
produktów
hydratacji.
Jest
to
prawdopodobnie
przyczyn
materiaach, a z drugiej moe by przyczyn zmiany symetrii
ich
niszej
wytrzymaoci.
tych grup przy znacznym ich udziale w strukturach otrzymaNa rys. 6÷9 przedstawiono zdjcia próbek zawierajcych
nych materiaów.
klinoptilolit z wprowadzonymi kationami metali cikich, które
wyranie wpywaj na mikrostruktur i stopie uporzdkowaRentgenowska analiza fazowa
nia fazy C-S-H. W przypadku materiaów na bazie zeolitu,
Na rys. 4 przedstawiono rentgenogramy próbek
do którego wprowadzono jony Pb2+ i Cr3+ tobermoryt nie
z 12%-ow zawartoci CaO. Zidentykowane fazy to przede
wystpuje,
a faza C-S-H tworzy zwarte skupienia, stanowice
wszystkim klinoptilolit i towarzyszcy mu kwarc. Mona rówdo
jednolit,
gbczast mas. Mona przypuszcza, e
nie rozpozna sabe re eksy pochodzce od tobermorytu
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Rys. 4. Rentgenogramy próbek z 12%-ow zawartoci CaO,
otrzymanych w procesie autoklawizacji

a)

destylowan. W okrelonych odstpach czasu
(po 8 godzinach oraz po 1, 3, 7, 14 i 30 dobach)
pobierano 20% objtoci roztworu do analizy,
a jego ubytek uzupeniano wod destylowan.
Do oznaczenia ste poszczególnych jonów wykorzystano absorpcyjn spektroskopi atomow
(ASA), stosujc metod krzywej kalibracji. Wyniki
zestawiono w tabeli 1.
Jony sodu maj znaczn tendencj do wymywania si z materiau. Biorc pod uwag, e
w próbce znajduj si równie kationy wapnia
mona zakada, e bdzie tu dochodzio do
zamiany jonów w strukturze zeolitu.
Wymywalno jonów srebra, oowiu i kadmu
jest bardzo maa. Oznaczone stenia s na
tym samym poziomie jak w próbce odniesienia
– wodzie destylowanej.
W przypadku jonów Cr 3+ obserwowane
jest ich ugowanie z materiau. Generalnie
w procesie sorpcji kationów Cr3+ na klinoptilolicie chemisorpcja dominuje nad mechanizmem
b)

Rys. 5. Mikrostruktura próbki odniesienia z 12% zawartoci CaO:
a) lad krzemianowego szkieletu radiolarii z upakowan, zwart faz C-S-H na powierzchni (pow. 1000×);
b) pytki tobermorytu w kontakcie z faz C-S-H (pow. 30000×)
jony Cr3+ tworz roztwór stay w fazie C-S-H, powodujc jej
stabilizacj i tym samym hamowanie tworzenia si krystalicznej fazy tobermorytu. Równie jony Pb2+ i Cd2+ hamuj
proces porzdkowania struktury C-S-H w warunkach hydrotermalnych [23, 24].
Ciekawym faktem jest korzystny wpyw jonów Ag+ na
mikrostruktur, objawiajcy si wystpowaniem wikszych
ni w pozostaych przypadkach iloci tobermorytu.
Badanie stopnia immobilizacji
Kolejnym etapem bada byo okrelenie stopnia immobilizacji wybranych kationów metali. W tym celu umieszczono
fragmenty próbek w zlewkach polietylenowych i zalano wod

wymiany jonowej, jednake moliwe jest, e znaczna cz
kationów ulega sorpcji powierzchniowej, czyli nie zostaa
wbudowana w struktur zeolitu, lecz wytrcia si w postaci
wodorotlenku chromu(III), który w okrelonym zakresie pH
stanowi faz rozpuszczaln. Stawiana hipoteza niestety nie
znajduje potwierdzenia w badaniach rentgenogracznych,
prawdopodobnie ze wzgldu na bardzo nieznaczny udzia
wymienionej fazy.
Przeprowadzone badania wykazuj, e klinoptilolit
moe potencjalnie reagowa z wiksz iloci CaO ni 12%
masowych z zestawie surowcowym, a co za tym idzie z wytworzeniem wikszych iloci produktów hydratacji, których
obecno odpowiedzialna jest za waciwoci wytrzymaociowe materiau. W zwizku z tym wykonano dodatkowo
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a)

b)

Rys. 6. Mikrostruktura próbki z Ag+ z 12% zawartoci CaO: a) zespoy pytek tobermorytu w kontakcie
z wóknist i zwart faz C-S-H (pow. 3000×); b) krysztay tobermorytu (pow. 10000×)

a)

b)

Rys. 7. Mikrostruktura próbki z Pb2+: a) z 6% zawartoci CaO – lad radiolarii z faz C-S-H na powierzchni (pow.
2000×); b) z 12% zawartoci CaO (pow. 12000×)
próbki o zwikszonej zawartoci CaO. Miao to na celu
znalezienie takiego udziau, przy którym wytrzymao na
ciskanie osiga maksimum. Próbki o zmiennej w zakresie
6÷30% zawartoci CaO wykonano w oparciu o wczeniej
opisan procedur, wykorzystujc jedynie form sodow
klinoptilolitu. Wyniki pomiarów wytrzymaoci na ciskanie
zilustrowano na rys. 10.
Podwyszenie zawartoci CaO w mieszaninie surowcowej powoduje wzrost wytrzymaoci na ciskanie, a do
osignicia maksimum przy 20%, wynoszcego ponad 40
MPa. Póniejszy spadek spowodowany jest pojawieniem si
nieprzereagowanego wodorotlenku wapnia, który widoczny
by na przeamach próbek. Potwierdzaj to równie badania
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rentgenograczne i spektroskopowe. Przy zawartoci powyej 20% CaO zaobserwowano pojawienie si re eksów od
Ca(OH)2 (rys. 11) na rentgenogramie i pasm przypisanych
grupom OH- z wodorotlenku na widmach w podczerwieni
(rys. 12). Równoczenie, ze wzrostem stenia CaO
w próbkach wyranie maleje (relatywnie) zawarto klinoptilolitu i kwarcu.
Na rys. 12 przedstawiono zestawienie widm w podczerwieni próbek z rón zawartoci CaO. Jak ju wspomniano,
pasmo pojawiajce si przy okoo 3622 cm-1 zwizane jest
z drganiami grup OH- rozmieszczonych w sposób uporzdkowany w strukturze materiau. Wzrost zawartoci CaO powoduje spadek jego intensywnoci integralnej, do niemale jego
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a)

b)

Rys. 8. Mikrostruktura próbki z Cd2+ z 12% zawartoci CaO: a) faza C-S-H (pow. 3000×); b) kuliste zespoy zwartej
fazy C-S-H (pow. 6000×)

a)

b)

Rys. 9. Mikrostruktura próbki z Cr3+ z 12% zawartoci CaO a) faz C-S-H (pow. 3000×); b) faza C-S-H (pow.
10000×)
zaniku przy 15% zawartoci tlenku. Z kolei od 20% zawartoci CaO pojawia si pasmo przy nieco wyszych liczbach
falowych (3643 cm-1), a wyrany wzrost jego intensywnoci
przy 25%-owej zawartoci CaO wiadczy o pojawieniu si
nieprzereagowanego wodorotlenku wapnia.
W miar wzrostu zawartoci CaO, obserwowany jest
równie wzrost intensywnoci pasma przy okoo 1430 cm-1,
przyporzdkowanego drganiom grup wglanowych. Fakt ten
mona powiza z poprzedni obserwacj. Pojawienie si
wglanów w materiale spowodowane jest rekcj wodorotlenku wapnia z atmosferycznym dwutlenkiem wgla.
Dokonujc szczegóowych obserwacji widma mona
zauway, e równoczenie wzrasta intensywno pasma

przy 675 cm-1 [25÷27]. Pasmo to dominuje pod wzgldem
intensywnoci wród pasm zwizanych z drganiami pseudosieciowymi poczwszy od 15%-owej zawartoci tlenku wapnia. Prawdopodobnym wytumaczeniem jest podstawianie si
kationów wapnia w pozycjach jonowymiennych w strukturze
klinoptilolitu. Jest to powód, dla którego jony sodu s uwalniane z materiau podczas bada stopnia immobilizacji.
Równie obserwacje mikroskopowe wskazuj na istotne
zmiany wraz ze wzrostem zawartoci CaO w wyjciowym
materiale. Zwraca uwag wyksztacenie si wikszej iloci
tobermorytu (rys. 13).
Dalsze badania nad zastosowaniem klinoptilolitu do
produkcji autoklawizowanych materiaów budowlanych po-
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< 0,05
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Cr3+

9

< 0,05
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5,25

8,35

9,45

10,50

11,30

13,75

6,70

8,35

13,25

13,80

15,50

18,95

7,80

11,05

14,35

16,55

17,25

19,55

Tab. 1. Stenia poszczególnych kationów w roztworach pobieranych po okrelonym czasie wymywania [mg/
dm3]

Podsumowanie i wnioski

4 5 ,0

Wytrzymao na ciskanie [MPa]

winny uwzgldni wyrany, pozytywny
wpyw na uzyskane wyniki, szczególnie
wytrzymaociowe, wzrostu zawartoci
CaO w mieszaninie surowcowej do
20%. Obecne badania maj charakter wstpny i skupiaj si jedynie na
parametrach wytrzymaociowych.
Sprawdzi naley równie jak zmiana
innych parametrów rzutuje na waciwoci wytrzymaociowe, na przykad
cinienie prasowania czy wyduenie
czasu autoklawizacji.

4 0 ,0
3 5 ,0
3 0 ,0
2 5 ,0
2 0 ,0
1 5 ,0
1 0 ,0
0
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20

25

30

35

Zaw arto  C aO [%]
Przeprowadzone badania w poszczególnych etapach bada pozwalaj
wycign nastpujce wnioski:
Rys. 10. Wytrzymao na ciskanie próbek otrzymanych w procesie autoklawizacji
1. Klinoptilolit jest obiecujcym maw zalenoci od zawartoci CaO
teriaem do produkcji materiaów
budowlanych o dobrych wasnoautoklawizacji materiaów. Wszystkie próbki wykazuj
ciach uytkowych, w wyniku reakcji z CaO w warunkach
wzrost wytrzymaoci ze zwikszajcym si udziaem
hydrotermalnych.
CaO w mieszaninie surowcowej, co prawdopodobnie ma
2. Badania stopnia immobilizacji otrzymanych tworzyw
zwizek z wyksztaceniem si wikszej iloci produktów
wykazay, e wymywalno srebra, oowiu i kadmu jest
hydratacji. Maksimum wytrzymaoci, wynoszce ponad
zaniedbywalna.
40 MPa osignito przy 20%-owym dodatku CaO. Powy3. Próbki otrzymane podczas procesu autoklawizacji cechuje
ej tej wartoci obserwowany jest jej spadek, spowodostosunkowo niska gsto pozorna okoo 1350 kg/m3.
wany pojawieniem si nieprzereagowanego wodorotlenku
4. Na widmach IR otrzymanych materiaów mona stwierdzi
wapnia. Wpyw wprowadzonych do struktury klinoptilolitu
zmiany wywoane wzrostem zawartoci CaO. Zmiany te
jonów metali cikich na wytrzymao na ciskanie jest
dotycz pasm zwizanych z drganiami grup hydroksylonieznaczny. Jedynie w przypadku jonów Cr3+, zaobserwych (3200÷3650 cm-1) oraz wglanowych (1400÷1500
wowano
spadek wytrzymaoci.
cm-1). Modykacji ulega równie intensywno pasma
6.
Obserwacje
przeamów otrzymanych materiaów w elekprzy 675 cm-1, zwizanego z pseudosieciowymi drganiami
tronowym mikroskopie skaningowym ujawniaj zblion
piercieniowymi.
do siebie mikrostruktur, typow dla autoklawizowanych
5. Zawarto tlenku wapnia (CaO) ma wyrany wpyw na
materiaów budowlanych. Wprowadzone do struktury
wytrzymao na ciskanie otrzymanych w procesie
zeolitu kationy metali cikich wpywaj na mikrostruktur
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Rys. 11. Rentgenogramy próbek kompozytów z form sodow klinoptilolitu z rón zawartoci CaO

Rys. 13. Mikrostruktura próbki z 20% zawartoci CaO: a) wóknista faza C-S-H (w centrum)
i tobermoryt (po lewej) (pow. 8000×); b) tobermoryt
(pow. 30000×)

fazy C-S-H. Jony Pb2+, Cd2+i Cr3+ hamuj porzdkowanie
struktury C-S-H w warunkach hydrotermalnych. Wpyw
jonów Ag+ na mikrostruktur jest raczej pozytywny.
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