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K–F, F Linde – trudne do identyfikacji zeolity potasowe powsta³e przy wykorzystaniu procedur „a”, „b” i „c”
oraz roztworów KOH i KCl jako reagentów.
Faujasyt – otrzymany po zastosowaniu procedury „d”
(3–8 miesiêcy).
Eksperymenty z u¿yciem NaOH i NaCl odznacza³y siê
zdecydowanie wiêksz¹ wydajnoœci¹, ni¿ analogiczne (w
tych samych warunkach) reakcje ze zwi¹zkami potasu.
U¿ycie pieca mikrofalowego pozwoli³o na skrócenie
czasu reakcji z kilkudziesiêciu godzin do czasu rzêdu kil-

kudziesiêciu minut. Synteza zeolitów w wyniku zatê¿ania
roztworu poprzez ewaporacjê otwiera natomiast drogê do
taniej i masowej transformacji popio³ów i utylitarnego
wykorzystania prowadzonych badañ. Podobn¹ mo¿liwoœæ
daje synteza niskotemperaturowa. Zró¿nicowany jest jednak¿e czas reakcji: kilka dni dla metody ewaporacyjnej i
kilka miesiêcy dla niskotemperaturowej syntezy poprzez
depozycjê w roztworze.
Powy¿sze wyniki pozwalaj¹ przewidywaæ zastosowanie popio³ów lotnych jako substratów do taniej syntezy
niskogatunkowych sorbentów o szerokich zastosowaniach.

Analiza rozk³adu gruboœci cz¹stek illitowych metod¹ rentgenowsk¹ oraz
za pomoc¹ obserwacji w HRTEM jako sposób poznania mechanizmu
illityzacji smektytu
Teresa Dudek*, Jan Œrodoñ*
Przedmiotem badañ s¹ mieszanopakietowe minera³y
ilaste typu illit/smektyt (I/S) wystêpuj¹ce powszechnie w
ska³ach osadowych skorupy ziemskiej. I/S nale¿y do grupy
glinokrzemianów warstwowych zbudowanych z tzw.
pakietów, czyli zespo³ów jednej lub dwóch warstw tetraedrycznych (g³ównie Si i Al w konfiguracji tetraedrycznej z
atomami tlenu) oraz jednej warstwy oktaedrycznej
(g³ównie Al, Mg, Fe w konfiguracji oktaedrycznej z atomami tlenu i grupami OH). I/S sk³ada siê z pakietów illitowych i smektytowych, bardzo podobnych pod wzglêdem
strukturalnym, a ró¿ni¹cych siê g³ównie wartoœci¹ ³adunku
pakietu. Ró¿nice te wynikaj¹ z ró¿nic w sk³adzie chemicznym pakietów. Wysoki ³adunek na powierzchni pakietów
illitowych powoduje trwa³e wi¹zanie kationów K w przestrzeniach miêdzypakietowych, dziêki czemu illity tworz¹
struktury stabilne. Smektyt charakteryzuje siê niskim
³adunkiem i tworzy struktury labilne podatne na pêcznienie
pod wp³ywem H2O lub cz¹stek organicznych. W strukturze
I/S wyró¿nia siê tzw. cz¹stki fundamentalne, czyli pojedyncze pakiety smektytowe oraz na trwale przez K
zwi¹zane cz¹stki illitowe.
W czasie diagenezy (czyli na tym etapie cyklu geologicznego, który powoduje przeobra¿enie luŸnego osadu w
ska³ê) wraz ze wzrastaj¹c¹ g³êbokoœci¹ pogrzebania osadów i temperatur¹ nastêpuje przeobra¿enie smektytu w
illit. Proces ten, nazywany illityzacj¹ smektytu, odbywa siê
równie¿ w œrodowiskach hydrotermalnych i jest zwi¹zany
z oddzia³ywaniem gor¹cych roztworów na ska³y ilaste.
Poznanie mechanizmu illityzacji smektytu w ska³ach ilastych basenów sedymentacyjnych jest bardzo wa¿ne ze
wzglêdu na powszechnoœæ tego procesu oraz na jego
zwi¹zek z generacj¹ i migracj¹ ropy naftowej i gazu ziem-

*Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk,
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków

338

nego. Jednym ze sposobów wgl¹du w mechanizm tej reakcji jest badanie diagenetycznej ewolucji rozk³adu gruboœci
cz¹stek fundamentalnych I/S.
Jednym z celów badañ by³o porównanie dwóch metod
analizy rozk³adu gruboœci cz¹stek fundamentalnych: metody rentgenowskiej (analiza kszta³u refleksów rtg pozwala
na odzyskanie informacji o rozk³adzie gruboœci kryszta³ów) oraz bezpoœrednich obserwacji w mikroskopie elektronowym wysokiej rozdzielczoœci (HRTEM). Badaniom
tym poddano frakcjê ilast¹ wydzielon¹ z ³upków mioceñskich pochodz¹cych z wierceñ zlokalizowanych na terenie zapadliska przedkarpackiego. Badania rozk³adu
wielkoœci cz¹stek fundamentalnych wymagaj¹ specjalnego
przygotowania próbek, polegaj¹cego na nasyceniu ich
polimerem o nazwie poliwinylopirolidon (PVP). Metoda ta
pozwala na rozbicie minera³u mieszanopakietowego I/S na
cz¹stki fundamentalne illitu i w konsekwencji na pomiar
rozk³adu gruboœci tych cz¹stek obiema metodami.
Na podstawie teoretycznego modelowania dyfraktogramów rentgenowskich za pomoc¹ rozk³adów uzyskanych obiema metodami wykazano, ¿e badania
mikroskopowe, poprzez niedoszacowanie grubszych
cz¹stek, daj¹ mniej dok³adne wyniki ni¿ metoda rentgenowska. Stwierdzono równie¿, ¿e rozk³ady we wszystkich
badanych próbkach i³owców maj¹ kszta³t asymptotyczny,
co wskazuje na obecnoœæ przynajmniej dwóch generacji
cz¹stek illitowych: tych, które tworz¹ I/S ulegaj¹cy diagenetycznej illityzacji oraz tzw. illit dyskretny, bêd¹cy
sk³adnikiem detrytycznym (tzn. powsta³ym poza badanym
basenem) i/lub diagenetycznym. Na podstawie rentgenowskiej analizy rozk³adu gruboœci cz¹stek illitowych opracowano model mechanizmu illityzacji smektytu w ³upkach,
który w badanym profilu miocenu z zapadliska przedkarpackiego polega na stopniowym rozpuszczaniu cz¹stek
smektytowych oraz wzroœcie detrytycznych dwupakietowych cz¹stek illitowych.

