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Използвани съкращения
AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) – атомноабсорбционен анализ
С1 – фракция от 0.160 до 0.032 mm от клиноптилолитов материал
С2 – фракция от 0.032 до 0.016 mm от клиноптилолитов материал
С3 – фракция от 0.016 до 0.002 mm от клиноптилолитов материал
CEC (Cation Exchange Capacity) – катионообменен капацитет на
клиноптилолита
cpt-tuff – клиноптилолитова скала (стартов материал)
DTA (Differential Thermal Analysis), TGA (Thermogravimetric Analysis) –
диференциалнотермичен и термогравиметричен анализи
EDS (Energy Dispersive Spectroscopy) - енергийнодисперсионна
спектроскопия
ICP OES – (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry) –
оптическа емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
IR (Infrared spectroscopy) – инфрачервена спектроскопия
L1 – лека фракция на С1
L2 – лека фракция на С2
L2Ag – проба L2, обменена със сребърни катиони
L2NH4 – проба L2, обменена с NH4+
L2Zn – проба L2, обменена с цинкови катиони
L3 – лека фракция на С3
LA ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)
- лазерна аблация и масспектрометрия в индуктивно свързана плазма
PBU (Primary Building Units) - първични строителни единици, въведени
за описване на скелетната топология на клиноптилолита
PXRD (Powder X-ray diffraction) – прахова рентгенова дифракция
R1 – проба L1, обработена с NaOH
R2 – проба L2, обработена с NaOH
R2Ag – проба R2, обменена със сребърни катиони
R2NH4 - проба R2, обменена с NH4+
R2Zn – проба R2, обменена с цинкови катиони
R3 – проба L3, обработена с NaOH
SBU (Secondary Building Units) - вторични строителни единици, въведени
за описване на скелетната топология на клиноптилолита
опал-С – опал-кристобалит; при Ритвелд анализа е използвано и
наименованието нисък кристобалит
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Въведение
Природните зеолити формират интересна и многочислена група
сред минералите. Тяхната уникалност е свързана със специфичната им
микропореста структура, пронизана от канали и празнини, оформени от
6-, 8-, 10- и 12-членни пръстени от SiO44- и AlO45- тетраедри. В каналите и
празнините се разполагат компенсиращи заряда на скелета катиони (Na+,
K+, Ca2+, Mg2+ и Ba2+) и координиращите ги водни молекули. Цялата тази
структурна конфигурация предполага полезни специфични свойства,
свързани с йонен обмен, селективна сорбция, каталитична активност,
дехидратация и (обратима) рехидратация. Част от представителите на
тази група (клиноптилолит, морденит, хабазит) са атрактивни за
фундаментални и приложни изследвания поради установяването на
находища с огромни запаси от тази суровина. Забелязва се, че през
последните години изучаването на природните зеолити става все поинтензивно. То засяга фундаментални и приложни аспекти - геология,
минералогия, екология, разширява се и спектърът им на потенциални
приложения в индустрията, както и за фармацевтичните и медицинските
технологии, където зеолитите са свързани и с „директен“ положителен
антибактериален ефект по отношение на човешкото здраве.
По-задълбочените изследвания на зеолитите и особено на
клиноптилолита, свързани с приложението им в медицината и
фармацията, разкриват големия им потенциал в тази насока. Установено
е, че те притежават избирателна способност по отношение размера и
формата на йони и органични молекули. Това би могло да се използва за
обратимо свързване на малки молекули, като кислород, азотен оксид и
др., и означава способност за металоензимно подобие и
имуномодулаторна активност. С тези свойства зеолитите могат да имат
значителен принос в областта на медицината и фармацията (Ozesmi et al.,
1986). Добре дефинираната структура и каталитична активност ги правят
удобни за моделиране на протеино- и ензимоподобни системи. Доказано
е също, че алумосиликатните зеолити са добър „глюкозен“ адсорбент
(Conception-Rosabal et al., 1997). Те играят роля (Ueki et al., 1994) при
регулиране на имунната система. Установено е, че имат действие,
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подобно на неспецифичните имуностимулатори, така наречените
суперантигени. Зеолитите се изучават и по отношение на възможността
им за антитуморно въздействие (Pavelic et al., 2002).
Подобно на други зеолити, но в по-голяма степен
клиноптилолитът проявява антибактериални свойства (Yamamoto et al.,
1997; Leophairatana and Yamada, 2002). В научни статии, доклади на
конференции и патенти е представено това негово свойство, както и
приложението му в медицината и козметиката (Tanimoto and Nakajima,
1996; Kirov and Terziyski, 1997; Fujimoto, 1998; Hotta et al., 1998; RiveraGarza et al., 2000; Cik et al., 2001; Kallo, 2001; Quintavalla and Vicini, 2002;
Takai et al., 2002; Cowan et al., 2003; Kleiner and Bozeman, 2003).
От друга страна, цинкът и среброто в ниски концентрации също
намират приложение в медицината и козметиката заради
антибактериалните си свойства. Последните са отдавна извести. В този
случай може да се използва и клиноптилолит като носител на цинкови
йони (Cerri et al., 2004). Тук съществена роля играе ниската селективност
на клиноптилолита по отношение на цинка (Semmens et al., 1978). Тази
ниска селективност не е благоприятна, когато цинкът е замърсител и
трябва да бъде сорбиран, но има положителен ефект, ако трябва да бъде
отделен от клиноптилолита в определена лекарствена среда.
Цели и задачи на дисертацията:
Получаване
на
цинково
и
сребърно
обменени
клиноптилолити, което включва следните стъпки:
максимално
изчистена
от
съпътстващи
минерали
клиноптилолитова проба;
- разработване на методология за максимален обмен на Zn и Ag
катиони.
Установяване на положението на цинковите и сребърните
катиони в структурата на обменен клиноптилолит:
- определяне атомните координати на катионите и
координиращите ги водни молекули и скелетни кислородни
атоми.
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Експериментални изследвания
Обект на изследване е клиноптилолит от вулканогенно-седиментното
находище Бели пласт, Източни Родопи, България. При проведените
йонообменни експерименти са използвани ZnCl2, AgNO3, NH4NO3, NaOH,
C2H5OH, както и бромоформ (трибромметан) СНВr3, с чистота за анализ.
Методи за отстраняване на съпътстващи фази от природния
клиноптилолитов материал
Пресяване: Клиноптилолитовата скала се натрошава и се пресява през
сито с Ø 0.160 mm. Означението е cpt-tuff.
Седиментиране:
Полученият материал се разделя на фракции чрез седиментиране в
следния ред: 0.160 – 0.032 mm, означена като проба С1; 0.032 – 0.016 mm
- С2; 0.016 – 0.002 mm - С3 и под 0.002 mm - С4. Тази процедура е
полезна за определяне на фракцията, най-богата на клиноптилолит, както
и за изолиране на евентуални глинести минерали в най-фината фракция
под 0.002 mm.
Разделяне с тежка течност:
При разделянето с тежка течност се отстраняват съпътстващите
минерали от клиноптилолитовия материал. Използва се смес от
бромоформ и етилов алкохол с относителна плътност 2.2 g/cm3. Пробите
са центрофугирани 10 минути при скорост 4000 оборота в минута. Леките
фракции (клиноптилолит) са обозначени като L1, L2 и L3.
Химичен метод за отстраняване на опал-С:
Целта на химичното третиране е да се получи почти монофазен
клиноптилолитов материал като се отстрани фино прораслия опалкристобалит (означен като опал-С). Пречистената клиноптилолитова
проба е необходима за прецизни рентгеноструктурни изследвания и
химични анализи. Този метод е прилаган за селективно разтваряне на
алумосиликатни цименти в почви и глини, които съдържат основни
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компоненти Al2O3 и SiO2 и образуват разтворими натриеви силикати и
алуминати в разтвори на NaOH (Page et al., eds., 1982).
Принцип на метода за почви и глини: Отношението на обема на 0.5 N
разтвор на NaOH към теглото на пробата е: 0.1 l:0.1 g. Това е необходимо,
за да се избегне насищането на разтвора със силициев и алуминиев оксид.
Пробата (почви и глини) кипва (100°С) в този разтвор 2.5 минути.
Описание: 100 mg проба от клиноптилолит (L2) се поставя в 100 ml
кипящ 0.5 N разтвор на NaOH. За да се установи времето, необходимо за
разтваряне на SiO2 (опал-С), без да се наруши целостта на
клиноптилолитовата структура от алкалната среда, са направени
експерименти с продължителност на кипенето от 2.5 до 15 min. За
контрол на резултатите са използвани прахов рентгенофазов анализ и
химичен анализ (ICP). Дифрактограмите на обработените проби (от 2.5
до 15 min) са сравнени по два критерия: намаляване на количеството на
опал-С (понижение на интензитета на рефлексите му) с увеличаване
продължителността на кипене; и запазване на клиноптилолитовата
структура (липса на интензитетни промени в рефлексите на
клиноптилолита). При първия критерий се използва ъгловият диапазон от
23 до 28° 2Ѳ (Со лъчение), който отговаря на рефлекс от фазата на опал-С
(междуплоскостно разстояние d = 4.05 Å) Този рефлекс е близо до
комбинационния клиноптилолитов пик (междуплоскостно разстояние d =
3.97 Å), чиито интензитет е сравнително постоянен и това улеснява
съпоставянето. Във втория случай дифрактограмите на всички
обработвани с NaOH проби се сравняват с необработвана, за да се
провери наличието на интензитетни промени в рефлексите на
клиноптилолита.
Използвани методи за модифициране на клиноптилолит: йонен
обмен и оклюзия на ZnCl2
Методите за йонен обмен се прилагат с две цели: за получаване на
амониево обменена проба, която се използва като изходен образец в част
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от изследванията, свързани с оклюзия, и за получаване на цинково и
сребърно обменен клиноптилолит.
Йонен обмен на клиноптилолит с амониеви катиони:
Използван е материал от трите фракции: L1, L2 и L3 Обменът е извършен
за 6 дни при температура 60°С. Използван е 1М разтвор на NH4NO3,
който е сменян три пъти. След 6 дни пробите са извадени, декантирани,
измити с 300 ml дестилирана вода и изсушени. Полученият
клиноптилолит е означен с наименованията на фракциите и е добавено
NH4.
Йонен обмен на клиноптилолит с цинкови катиони:
Предварителните експерименти за установяване продължителността и
степента на цинковия йонообменен процес са направени с пробите L1, L2
и L3, а проба R2 е обменена след уточняване на условията. Цинково
обменените проби са с наименованията на изходните, като е добавено
означението Zn.
Количеството клиноптилолит, което се обменя, е 1.5 g за 15 ml 1М
разтвор на ZnCl2. Пробите се поставят в тефлонов автоклав при
температура 100°С за 6 дни. Разтворът е сменян два пъти през два дни,
като е декантиран, отделян е материал за изследване и е допълван с 1М
разтвор на ZnCl2. След 6 дни пробите са извадени, декантирани, измити с
300 ml дестилирана вода и изсушени при стайна температура. За пробите
L2Zn и R2Zn след деветдесет дневна релаксация на структурата e
проведен още един период на обмен с цинкови катиони, който
продължава 24 дни. Разтворът през този период също е сменян два пъти.
Йонен обмен на клиноптилолит със сребърни катиони:
При йонния обмен със сребърни катиони са използвани пробите L1 и L2.
След експериментите, с които се установява продължителността на
обмена, е използвана и пробата R2. Количеството зеолит е 1 g за 20 ml
1М разтвор на AgNO3. Приготвени са 4 проби от изходния материал L2,
които са поставени в тефлонови автоклави при температура 100°С за 8
дни. Разтворът е сменян на 1, 2, 4, 6, и 7 ден и е отделян материал за
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изследване, след което пробите са извадени, декантирани, измити с 300
ml дестилирана вода и изсушени при стайна температура. Обозначени са
с наименованията на фракциите и е добавено означението Ag.
Оклюзия на ZnCl2 в клиноптилолит:
Установяване на условията за протичане на процеса оклюзия: За
изследване на процеса оклюзия на ZnCl2 в клиноптилолит на
проучвателния етап са проведени 4 серии от експерименти. Използваният
изходен материал е от фракциите L1, L2, и R2, както и амониевите им
еквиваленти L1NH4, L2NH4 и R2NH4. Изборът на ZnCl2 е подходящ заради
сравнително ниската температура на топене 292°С (значително по-ниска
от температурата на стабилност на клиноптилолитовата структура –
700°С), както и заради близките размери на каналите на клиноптилолита
и на ZnCl2.
Методи за елюиране на ZnCl2 от каналите на клиноптилолита:
След температурната обработка оклюдираните проби са промити със 100
ml етилов алкохол, за да се отстрани ZnCl2, който не е обменен в
каналите. Друг етап на промиване (с етилов алкохол, дестилирана вода и
т.н.) е обозначен в настоящата работа като елюиране. Елюирането е
важен момент при изучаване на процеса оклюзия, защото чрез него се
установява способността за напускане на йонните двойки (цинкова сол)
от зеолитната структура. Поради сложността на проведените
експерименти за елюиране и съпътстващ контрол чрез XRD и химичен
метод (AAS) приложената процедура и получените резултати са
подробно дискутирани в раздела „Резултати и обсъждане”.
Аналитични методи
Прахова рентгенова дифракция За фазовите анализи и за
проследяването на интензитетните промени в рентгенограмите е
използвана прахова рентгенова дифракция (XRD) в диапазона 8–40° 2θ
(прахов дифрактометър ДРОН 3М, Fe-филтрувано Co Kα лъчение).
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За структурните уточнения е използвана прахова рентгенова дифракция
(апарат D8 Advance Bruker, Cu Kα лъчение, 40 kV, 25 mA) в диапазона 5100° 2θ. Структурните уточнения са направени по метода на Ритвелд с
програмата Topas 4-2®, Bruker AXS Ltd.
Енергийно дисперсионна спектроскопия (EDS - Energy Dispersive
Spectroscopy): Химичния състав е определен чрез микроанализ с
апаратура Jeol JSM-840A, LINK AnalyticaAN1000. Качественият и
количественият състав са определени при стандартно ускоряващо
напрежение от 20 kV за тези материали.
Диференциално термичен и термогравиметричен (DTA-TG-DTG)
анализи. За определяне на термичните ефекти (DTA анализ) и за
тегловните загуби е използван апарат STA781 and DTA 675 – Stanton
Redcroft.
Инфрачервена спектроскопия ( FTIR Spectrometer TENSOR 37 Bruker)
за някои оклюдирани и йонообменени проби.
Химични анализи: AAS, ICP, LA ICP-MS
Атомно абсорбционната спектроскопия (апарат Perkin Elmer 30-30).
Методът е използван за определяне съдържанието на цинк и сребро в
изследваните проби в междинните етапи на йонния обмен и оклюзията.
Индуктивно свързана плазма (ICP OES, апарат Varian Vista MPX CCD
simultaneous, стопилка с LiBO2 при 1025°С, разтворени в разреден
разтвор на HNO3 и класически тегловни методи) в Централната
научноизследователска лаборатория „Геохимия” на Минно-геоложкия
университет „Св. Иван Рилски”. Анализите са направени на проби,
изсушени при 80°С. Силицият е определян тегловно чрез мокър химичен
анализ. Методът е използван за цялостен химичен анализ на изходни и
модифицирани образци.
Лазерна аблация (LA ICP-MS; 193 nm ArF excimer laser; Lambda Physik,
Germany, ELAN 6100 quadruple ICP MS Perkin Elmer, Canada). Методът
включва лазерно изпаряване на материал (аблация) и изследването на
елементния му състав чрез йонизация на материала в индуктивно
свързана плазма и отчитане на измерванията чрез мас спектрометър.
Приложен е за изходния материал cpt-tuff, за леката фракция на cpt-tuff
(която не е фракционирана чрез седиментация), означена само с L, както
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и за фракция L с отстранен опал-С, означена като R. Този анализ е
използван, за да се определи концентрацията на различни микроелементи
в cpt-tuff и да се проследи как тя се променя след отстраняването на
съпътстващите минерали.
Структурни уточнения с използване на метода на Ритвелд
Принципът на метода е следният: сравняват се два дифракционни
профила - експериментален и моделиран (изчислен). Използва се целия
заснет дифракционен интервал от изследваната проба. Тънкостта при
прилагането на тази процедура е във възможността изчисления
дифракционен спектър да се моделира по множество различни начини, за
да се доближи максимално до експерименталния, а оттам и до
достоверността на структурните резултати. Това моделиране се
осъществява на базата на значителен брой променливи (рафинирани
параметри). Другият важен момент при този анализ е, че изчисляването и
сравняването се прави за всяка точка (стъпка) от профила на
рентгенограмата. Така цялостното рафиниране се осреднява на базата на
резултатите от множество (хиляди) отделни пресмятания и това
повишава достоверността и точността на резултатите. Рафинираните
параметри са разнообразни и се разделят на няколко групи:
геометрични (рентгеново лъчение, гониометър, бленди и т.н.);
параметри на профилната функция; фонови параметри, с които се
описва фона на рентгенограмата (полином на Чебишев с 1 до 15
рафиниращи параметри);
структурни параметри (решетъчни параметри, атомни координати,
заселености на позициите, температурни фактори);
параметри на образеца (абсорбция, преимуществена ориентация,
размер на кристалити, микроструктурни дефекти);
общи параметри: мащабен фактор (scale factor), нулево отместване
(zero schift) (отчита юстировката на гониометъра), sample
displacement (отчита отместването на равнината на препарата спрямо
дифракционната равнина) (Bish and Post, 1989).
Изходен и пречистени клиноптилолитови образци
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В пробата cpt-tuff (изходна) са определени фазите: опал-С, кварц,
плагиоклаз, калиев фелдшпат, доломит и слюда, като е използван
рентгенофазов
анализ.
Получаването
на
мономинерален
клиноптилолитов материал започва със седиментация на основния
материал cpt-tuff. Получени са фракциите С1, С2 и С3. При
отделянето на тежките и леките фракции от вече седиментираните
(тежка течност, втори етап) са изолирани леките фракции L1, L2 и L3,
които съдържат основно клиноптилолит, и тежките фракции D1, D2 и
D3. За отстраняване на опал-С леките фракции са третирани химично
(с разтвор от NaOH) с различна продължителност и дифрактограмите
на тези проби са сравнени. Опал-С започва да намалява от втората
минута и на осмата вече не се регистрира рентгеново. Структурата на
клиноптилолита остава стабилна до деветата минута, след нея
интензитетните промени в дифрактограмите са леки, а след
дванадесетата минута значителни. Дифрактограмите, които отразяват
етапите на изчистване на cpt-tuff от съпътстващите фази, са
представени на Фиг. 1. Избрани са пробите С2, L2 и R2, с които
основно се работи при йонния обмен, защото количеството на
фракция С2 след седиментацията е най-голямо, а опал-С е
сравнително по-малко. За L2 и R2 са изведени кристалохимичните
формули:
(Na0.23 Ca1.39 K1.52 Mg0.46) Al5.68 Si30.18 O72 20 H2O (L2)
(Na1.01 Ca1.77 K1.11 Mg0.49) Al6.39 Si29.43 O72 21.30 H20 (R2)
Йонообменени образци
Клиноптилолит, обменен с амониеви катиони
Основната разлика която се наблюдава при праховата рентгенова
дифракция е, че рефлексът 020 при пробата R2NH4 е сравнително поинтензивен, което е характерно при обмен с NH4 катиони (Киров и
др., 1988).
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Фиг. 1. Сравнение между дифрактограмите на клиноптилолит: фракции С2,
L2 и R2. M – слюда, Pl – плагиоклаз,ОС – опал-С, Q – кварц, Cal – калцит,
Dol – доломит, неоцветена фаза – клиноптилолит. Дифрактограмата R2
допълнително е индексирана.
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Фиг. 2. Дифрактограми на изходен и обменен с Zn2+ на различен етап
клиноптилолитови образци.
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Клиноптилолит, обменен с цинкови катиони
На Фиг. 2 са представени дифрактограмите на цинково обменен
клиноптилолит през 2-рия, 4-тия и 6-тия ден от йонния обмен, както и
изходна дифрактограма на пробата L1. С напредване на йонния
обмен видимо се понижават интензитетите на рефлексите 020 и 200,
което е резултат от присъствието на по-тежък катион в каналите на
клиноптилолита (Petrov, 1995). Химичните данни от ICP анализа за
пробата R2Zn, съпоставени с изходната проба R2, показват промени в
катионния състав на обменения образец. Изведени са и
кристалохимичните формули, като за тегловните загуби, свързани с
водните молекули, е използван TG анализ. Кристалохимични
формули:
проба R2:
(Na1.01 Ca1.77 K1.11 Mg0.49) Al6.39 Si29.43 O72 21.30 H20
и проба R2Zn:
(Na0.19 Ca0.39 K0.41 Mg0.20 Zn2.19) Al6.32 Si29.62 O72 22.30 H20
TG%
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Фиг. 3. TG криви на пробите R2 и R2Zn.
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Тегловните загуби за двете проби R2 и R2Zn (Фиг. 15) са почти
еднакви (14.25 и 14.65 тегл. %), като по-голямата част (над 11 тегл.
%) се отделя в интервала до 300°С.
Клиноптилолит, обменен със сребърни катиони
Йонният обмен с Ag+ е проведен както на опал-С съдържащата проба
(L2), така и на несъдържаща опал-С проба (R2).
Обмен на опал-С съдържащата проба L2 с Ag+.
Резултатите от химичния анализ (AAS) за съдържанието на сребро в
обменените образци се потвърждават от установените интензитетни
изменения на рефлексите от XRD анализа, свързани с обмен на Ag+.
Наблюдава се много добра корелация между стойностите на
интегралните интензитети на рефлекса 020 (понижение) в различните
дни от обмена и стойностите на Ag+ тегл. % (повишение) за същите
дни.
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Фиг. 4. Зависимост между интегралния интензитет на рефлекса 020
(червено) и съдържанието на Ag+ тегл. % (синьо) от
продължителността на йонния обмен (дни).
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Обмен на несъдържаща опал-С проба R2 с Ag+.
Йонния обмен на пробата R2 е свързан с поява на метално сребро
като допълнителна фаза (фиг. 5). Данните от XRD показват сходни
интензитетни промени в двете проби, което е указание, че степента на
йонния обмен е сравнително еднаква.
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Фиг.5. Дифрактограми на клиноптилолит от пробите L2Ag и R2Ag.
Кристалохимичните формули, изведени по данни от ICP анализ (за
пробите L2Ag) и по EDS данни (за R2Ag), са показани по-долу:
L2Ag (Na0.07 Ca0.09 K0.28 Mg0.22 Ag4.86)5.83 Al6.14 Si29.86 O72 18.57 H2O
R2Ag (Na0.15 Ca0.11 K0.18 Mg0.36 Ag4.83) Al6.10 Si29.90 O72 nH2O.
За пробата R2Ag формулата, изчислена по данните от химичния
анализ, е представена, след като Ag+ са намалени, отчитайки
наличието на втора фаза от метално Ag.
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Структурно
изследване
на
изходен
и
клиноптилолит с използване метода на Ритвелд

модифициран

Изходен клиноптилолит
Структурни уточнения на изходната проба R2 са необходими, за да се
сравнят крайните йонообменени образци с добре пречистения
клиноптилолит от находище Бели пласт. Моделът, използван за
структурния анализ, е на клиноптилолит от находище Агура,
Калифорния, чиято структура е разшифрована от Koyama and
Takeuchi (1977). Кристалохимична формула на клиноптилолита,
разшифрован от тези автори, е:
(Na1.84 Ca1.24 K1.76 Mg0.20) Al6.00 Si30.00 O72 21.32 H2O
а тази на клиноптилолит от проба R2:
(Na1.01 Ca1.77 K1.11 Mg0.49) Al6.39 Si29.43 O72 21.30 H20
Сравняването на двете формули показва близък кристалохимичен
състав и еднакво съдържание на водни молекули. Това е добра
предпоставка монокристалната структурна разшифровка на Koyama
& Takeuchi (1977) да бъде използвана за входящ модел, по който да се
рафинират експерименталните данни. На Фиг. 6 е представена
дифрактограмата на експерименталния модел (сини точки), на
калкулирания по време на структурните уточнения вариант (червена
линия) от данните на входящия модел и под тях - графика на
интензитетните разлики (difference plot), наричана за по-кратко
графика на разликите. Входящата фаза, която показва
количественото присъствие на опал-С, е с наименованието нисък
кристобалит (cristobalite low). Структурното уточнение се приема за
завършено при достигане на приемливи стойности на критериите на
достоверност (табл. 1), позволявайки по-нататъшно интерпретиране
на получените резултати.
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Фиг. 6. Графика на интензитетните разлики между изчислените и
експерименталните резултати след направените структурни
уточнения по метода на Ритвелд.
Таблица 1. Фактори за достоверност, фази и параметри на
елементарна клетка за клиноптилолит от проба R2.
Rexp
Rwp
Rp
GOF
DW
RB
Фаза 1 клиноптилолит wt.%
Фаза 2 нисък кристобалит wt.%
α (Å)
b (Å)
c (Å)
β(°)
V (Å3)

3.44
7.58
5.64
2.20
0.50
1.89
98.4
1.6
17.669
(2)
17.939 2)
7.409 (2)
116.33(3)
2104(4)

Обсъждане на резултатите от структурните уточнения. Четирите
катионни позиции М1, М2, М3 и М4 се заемат съответно от Na+
(1.04), Ca2+ (1.76), K+ (1.12) и Mg2+ (0.52) катиона на елементарна
клетка. Катионът Na+ се намира в 10-членния канал А в позиция М1
(Фиг. 7). Координира се с три водни молекули, обозначени като О11,
16

О12 и О16, които се разполагат в равнината на симетрия,
разстоянията между които са представени на табл. 10. В близост са и
две водни молекули, обозначени като О15 (една позиция удвоена от
равнината на симетрия), както и тетраедричния кислороден атом О2.

Фиг. 7. Разположение на Na+ в позиция М1, на водните молекули и
близките скелетни кислородни атоми от обкръжението на Na+ в 10членния канал А. Обозначените разстояния са в [Å].
Катионът Са2+ се разполага в 8-членния канал В в позиция М2 (Фиг.
8) Координира се с две водни молекули: О13 и О14. Позиция М2 се
координира и от два тетраедрични кислородни атома: О1 и О10 (Фиг.
8). Катионът К+ (позиция М3) се намира в края на 10-членния канал А
и също в 8-членния канал С (близо до центъра му). Координира се от
скелетните кислородни атоми О1 веднъж и от О2 и О3 двукратно.
Катионът Mg2+ се намира в центъра на големия канал А (инверсионен
център). Обкръжен е от шест близки водни молекули - О15, О16 и
О17, с удвоени позиции.
Като цяло моделът на Koyama & Takeuchi (1977) позволи едно
успешно уточняване на структурата на пречистения от допълнителни
фази български клиноптилолит.
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Фиг. 8. Разположение на Ca2+ в позиция М2, на водните молекули и
близките скелетни кислородни атоми от обкръжението на Ca2+ в 8членния канал B.
Обменен на цинкови катиони клиноптилолит
Структурата на клиноптилолит с частично сорбиран Zn2+ в
клиноптилолитова скала е получена от Castaldi et al. (2007), които са
представили данни за параметрите на елементарната клетка на
изходния и на сорбиралия Zn2+ материал, уточнени по метода на
Ритвелд (без уточнение на атомните координати). Поради липсата на
структурни данни за Zn в клиноптилолит за уточнението отново е
използван модела Koyama and Takeuchi (1977). При направеното
сравнение на кристалохимичните формули, изведени по данни от ICP
анализ, между проба R2 и проба R2Zn прави впечатление, че
преобладаващите катиони за модифицираната проба са цинкови и че
най-силно в нея намалява съдържанието на Na – около 5.3 пъти за
елементарна клетка, следвано от Ca, K и Mg съответно 4.5, 2.7 и 2.5
пъти.
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Определяне на цинкови позиции и заселеностите им за пробата R2Zn,
се оказа необходимо, защото в така използвания модел на Koyama
and Takeuchi (1977) катионите, балансиращи заряда на скелета, не са
подходящи.
Таблица 2. Фактори за достоверност, фази и параметри на
елементарна клетка за Zn клиноптилолит (R2Zn)
Rexp
Rwp
Rp
GOF
DW
RB
Фаза1 клиноптилолит Zn
фаза2 – нисък кристобалит
a (Å)
b (Å)
c (Å)
β(°)
V (Å3)

2.92
5.39
4.17
1.83
0.72
1.53
98.4 тегл.%
1.6 тегл.%
17.648(3)
17.963(3)
7.405(2)
116.24(3)
2106(1)

Позиция Zn3 е в частно положение и съвпада с М4. По данните,
получени след структурната рафинация, там застава 1 катион на
елементарна клетка или около 46% от общото количество на Zn2+ и тя
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Фиг. 10. Разположение на Zn2+ в позиция Zn3 и на водните молекули
от неговото обкръжение в 10-членния канал А.

Фиг. 11. Разположение наZn2+ в позиция Zn1 и на водните молекули
и скелетните кислородни атоми от неговото обкръжение в 10-членния
канал А.
е най-заетата в сравнение с останалите цинкови позиции (Фиг. 10).
Позиция Zn2 е локализирана в канал В (близо до центъра) подобно на
М2. Позиция Zn1 (нова позиция) е уточнена с атомни координати,
20

които се различават от М1 в по-голяма степен, отколкото Zn2 от М2
(табл. 12). Позицията се „придвижва” към центъра на канал А (Фиг.
11). Позиция Zn1 е с най-ниско съдържание на Zn2+ (0.52) катиони на
елементарна клетка (около 24% от общото количество на цинковите
катиони) в сравнение с останалите две позиции (Zn3 и Zn2). Подобна
позиция се уточнява от Gunter et al. (1994) и Godelitsas et al. (2003) за
Cu2+ обменен хейландит, но тя не е така близо до центъра на канал А.
Не би могло да се очаква напълно еднакво поведение между Cu2+ и
Zn2+. Медният катион е склонен към квадратна (равнинна)
координация. Цинковият катион се координира октаедрично с водни
молекули (с различни по дължина на връзката разстояния).
Последното е особено забележимо за позицията М4 (Zn3), с което
цинкът прилича повече на Mg2+. За позицията Zn1 водните молекули,
които координират катиона, са О12 и О15 (табл. 17), а О11 и
скелетния кислороден атом О2 (удвоена позиция) са на разстояния
по-големи от 3Å. Позицията на водната молекула О15 не е силно
заселена (1.36 молекули на елементарна клетка) и тя координира и
най-силно заселената с Zn2+ позиция М4. Затова би могло да се
очаква, че по-съществена роля при координирането на Zn1 ще има
О12, която е 2.24 молекули на елементарна клетка и е близка само до
позицията Zn1.
В позициите М1, М2, М3 и М4 са въведени съответно Na+, Ca2+, K+ и
Mg2+. Заселеността им по време на структурните уточнения е
зададена съгласно данните от химичния анализ. Присъствието на
остатъчните катиони в тези позиции има положителен ефект върху
графиката на разликите, както и върху съвкупността от факторите за
достоверност, в сравнение с резултат, при който те са отстранени.
Обменен на сребърни катиони клиноптилолит
За структурните уточнения е избран входящ модел от ICSD базата (№
87846) (Cappeletti et al., 1999). Моделът е на италиански
клиноптилолит от находище в Северозападна Сардиния, близък по
химичен състав до клиноптилолита от Бели пласт (преди йонния
обмен със сребърни катиони). Кристалохимичните формули са:
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(Na1.32 Ca1.72 K1.28 Mg0.52) (Al6.77 Si29.23 O72) 26.84 (H2 O) - италиански
образец,
(Na1.01 Ca1.77 K1.11 Mg0.49) Al6.39 Si29.43 O72 21.30 H20 - образец от Бели
пласт, проба R2.
Катионните позиции при този модел не се различават съществено от
определените от Koyama and Takeuchi (1977), но водните позиции са
по-различни и се оказаха сравнително по-подходящи за обменения на
Ag+ клиноптилолит. На Фиг. 12 са показани резултатите след
структурните уточнения на проба L2Ag.
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Таблица 20. Фактори за достоверност, фази и параметри на
елементарна клетка за Ag клиноптилолит (L2Ag).
Rexp
Rwp
Rp
GOF
DW
RB
Фаза1 клиноптилолит Ag wt.%
фаза2 нисък кристобалит wt.%
a (Å)
b (Å)
c (Å)
β(°)
V (Å3)

3.29
7.89
6.23
2.40
0.43
3.84
93.3
6.7
17.656 (6)
17.945 (7)
7.402 (3)
116.13 (1)
2106 (1)
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Определени са три позиции, които Ag+ заема, като всички се
разполагат в равнината на симетрия. Означени са като Ag1, Ag2 и
Ag3.

Фиг. 13. Разположение на Ag+ в позициите Ag1, Ag2 и Ag3, на
водните молекули и близките скелетни кислородни атоми от
обкръжението на Ag+ в 10- и 8-членните канали А и B.
Най-заселената позиция, означена като Ag2, се намира в 8-членния
канал B. Количеството на сребърните катиони, които застават в нея, е
1.84 катиона на елементарна клетка. При поставянето на Ag+ в
центъра на канала, където се намира позицията на водната молекула
О14, резултатите от рафинацията са незадоволителни.
Позиция Ag1 е следващата по заселеност. Сребърните катиони, които
застават там, са 1.6 на елементарна клетка (табл. 18). При заемането с
Ag+ позицията се „придвижва”към центъра на 10-членния канал в
сравнение с позицията М1, от която е започнало уточняването.
Позиция Ag3 е сравнително близо до М3 и това означава, че част от
Ag+ застават и в канал С (Фиг. 14). Количеството на сребърните
катиони: 1.28 на елементарна клетка показва, че позицията Ag3 далеч
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не е слабо заселена. Подобна позиция е установена при напълно
обменен на Ag+ хейландит (Pahor et al, 1981

Фиг. 14. Разположение на Ag+ в позицията Ag3, както и на водните
молекули и близките скелетни кислородни атоми в канал С.
Оклюдирани клиноптилолити с ZnCl2
За установяване на оптималните условия на оклюзия на ZnCl2 в СРТ
бяха необходими четири серии от експерименти.
Серия 1: Направени са два експеримента, като изходната проба е
L2NH4. При първия опит зеолитът и солта се стриват в ахатов хаван
при отношение клиноптилолит:ZnCl2 - 1:1. Приготвят се две проби по
2 g. Едната проба се нагрява до 360-380°C за 0.5 часа, а другата за 1.5
часа. При втория опит се използват същите условия, но отношението
клиноптилолит:ZnCl2 е 1:2. В тази серия се установява влиянието на
продължителността и на отношението „зеолит:сол“ върху
експеримента.
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Опитите от тази серия показаха, че от значение за процеса оклюзия е
продължителността на високотемпературния обмен и че отношението
1:1 е достатъчно.
Серия 2: Направени са три експеримента. И при трите се използва
отношение клиноптилолит:ZnCl2 - 1:1. При първия и втория опит
изходен материал е пробата L2NH4 и температурата е около 380°C.
Продължителността е различна: за първия 4 часа, а за втория 5. При
третия опит е използвана пробата L2. Температурата е около 380°C, а
продължителността 5 часа. С тези опити се изяснява дали поголямата продължителност ще окаже влияние. При третия опит се
оклюдира необменена на NH4+ форма на клиноптилолит от фракция
L2, за да бъде сравнена с оклюдираните NH4 образци.
Опитите от тази серия показаха, че оклюзия с продължителност 5
часа дава добри резултати: рентгеновите отражения от рефлексите
020 са с по-нисък интензитет, а химичните данни потвърждават
наличие на цинк повече от стойността, определена от заряда на
скелета (~6 тегл. %). При изходен материал, който не е обменен с
NH4+, процесът също протича, но вероятно в по-слаба степен.
Серия 3: Направен е един експеримент и са използвани оптималните
условия, установени от предходните: изходен материал е пробата
L2NH4, отношението клиноптилолит:ZnCl2 е 1:1; продължителността
е 5 часа. Променена е температура от 380 на 400°C. Целта е да се
провери дали процеса оклюзия ще се повлияе от по-високата
температура. Направен е допълнителен анализ с IR спектроскопия.
Резултатите от анализите след оклюзията при трите серии от опити
позволяват да се направят следните изводи:
1) В каналите на клиноптилолита застава по-тежък катион, което
води до интензитетни промени (XRD) на рефлекса 020, а химичните
данни показват повече Zn.
2) Тегловната загуба (ТG) се увеличава след оклюзията и вероятно е
свързана с отделяне на остатъчни количества амониеви йони и
амониев хлорид.
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3) След високотемпературния обмен част от амониевите йони остават
в каналите (по данните от IR).
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Серия 4: Експерименталните условия са както при серия 3, като
температурата е 380°C. Изходната проба е клиноптилолит без опал-С
(проба R2), като са използвани амониево обменени както и
необменени с NH4+ образци. Направени са допълнителни
изследвания: IR, DTA-TG, ICP и EDS.
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Фиг. 15. Сравнение на дифрактограмите на клиноптилолит от проба
R2NH4, и R2NH4ос.
Резултатите от серия 4 позволяват да се направят някои
допълнителни изводи, свързани с процеса оклюзия на цинкова сол в
клиноптилолит:
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1) Оклюзия настъпва и в двата използвани образеца: R2 и R2NH4.
Това се потвърждава от праховата рентгенография и от химичните
анализи.
2) При пробата R2NH4oc освен като йонна двойка, цинкът присъства
и като Zn2+. Част от амониевите йони остават в структурата на
клиноптилолита след приключването на оклюзията (Фиг. 16). В
каналите на клиноптилолита остават и водни молекули (Фиг. 16),
което води до по-големи тегловни загуби (по данни отTG анализа).
3) В неамониевият образец (R2oc) цинкът присъства като йонна
двойка с хлора, но в каналите на клиноптилолита има и катиони на
Na, Ca, K и Mg (химични данни), които са останали необменени.
Тегловните загуби тук са с 3 тегл.% по-малко от тези на пробата
R2NH4ос и това вероятно е свързано с липсата на остатъчен амониев
йон в структурата.
Наличието на остатъчни катиони и на водни молекули в структурата
означава, че процесът оклюзия може да бъде продължен до пълното
им изместване от каналите на клиноптилолита.
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Фиг. 16. IR спектър на клиноптилолит от проба R2NH4, и R2NH4ос.
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Основни изводи
Изходните и обменените клиноптилолити са характеризирани
химично, праховорентгенографски, с инфрачервена спектроскопия и
термогравиметрично.
Разработен е методичен подход за пречистване на природен
клиноптилолит,
който
включва:
разделяне
на
изходния
клиноптилолитов туф (проба) на подходящи гранулометрични
фракции, премахване на съпътстващите минерали с тежка течност и
селективно разтваряне на нискотемпературния кристобалит.
Последният етап от пречистването - селективно разтваряне на ниско
температурен кристобалит в разтвор от кипяща NaOH, е уточнен и
приложен за пръв път при зеолити, като е получена
клиноптилолитова проба с чистота около 98%.
Разработени са йонообменни процедури и са получени почти напълно
обменени на Zn2+ и Ag+ клиноптилолитови образци.
Цинковият клиноптилолит е получен след 30 дни йонен обмен (с
прекъсване – 2 етапа, и смяна на разтвора – 2 пъти и за двата
периода). Обменен със сребърни катиони клиноптилолит се получава
за седем дни без прекъсване (разтворът се сменя 3 пъти). Установено
бе, че повече от половината Ag+ катиони навлизат в структурата още
през първия ден, докато през следващите дни количество им се
увеличава сравнително по-бавно. Процесът не протича равномерно, а
е по-бърз в началото на йонообменните периоди.
Необходимостта от сравнително по-продължителния йонен обмен е
резултат от ниската селективност на клиноптилолита към цинковите
катиони. По-краткият период на обмен на Ag+ е свързан с по-добрата
селективност на клиноптилолита към сребърните катиони.
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Отношението Si/Al и параметрите на елементарната клетка на
изходните и обменените образци са сходни, което показва слабото
влияние на йонния обмен върху топологията на алумосиликатния
скелет на минерала.
Наблюдаваните значителни изменения на интензитетите на
рентгеновите отражения при навлизането на по-тежките катиони
(Zn2+ и Ag+) в каналите на клиноптилолита е предпоставка за
проведените структурни уточнения по метода на Ритвелд.
Структурни уточнения по прахови рентгенови данни за цинково
обменен клиноптилолит са направени за пръв път. За цинковите
катиони са уточнени три позиции: Zn1, Zn2 и Zn3. Две от тях са в
големия 10-членен канал: Zn3, която съвпада с М4, и Zn1, която е
нова позиция. В малкия 8-членен канал е позицията Zn2 близка с М2.
Цинковите катиони предпочитат позициите Zn3 и Zn2. Като цяло
количеството на водните молекули не се променя но те се
преразпределят, като координират цинковите катиони и създават
хидратирани комплекси с големи радиуси.
Структурни уточнения по прахови рентгенови данни за сребърно
обменен клиноптилолит също са направени за пръв път. Сребърните
катиони застават в три позиции. В 8-членния канал В се намира
позиция Ag2 близка до позиция М2. В 10-членния канал А е уточнена
новата позиция Ag1, както и позицията Ag3, като последната попада
и в канал С подобно на калиевата позиция М3.
За пръв път са получени цинк-оклюдирани форми на клиноптилолит.
Процесът протича в топилка от клиноптилолит и ZnCl2 при
температура 380°С.
Оклюзията на цинк в структурата на клиноптилолита е по-добра при
използване на NH4+ модифициран клиноптилолит. Това се обяснява с
получаването на летлива фаза (NH4Cl) в хода на обменната реакция,
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при която се освобождават Zn2+ йони. Количеството на обменения
цинк е повече при оклюзията в сравнение с йонния обмен от разтвор.
Това е така, защото е възможно изместване на част от водните
молекули в каналите. По данни от химичните анализи, както и от
инфрачервената спектроскопия след оклюзията в структурата има и
остатъчни катиони, които не са обменени. Термогравиметричният и
инфрачервеният анализи показват наличие и на водни молекули. Това
означава, че процесът оклюзия не е протекъл до край.
При елюирането (отмиване на ZnCl2 от каналите на клиноптилолита)
е установено затруднено отделяне на цинка и експериментално са
определени условия, при които цинкът отчасти напуска структурата.
Получените и структурно характеризирани цинково и сребърно
обменени клиноптилолитови образци представляват материал, който
е носител на катиони с антибактериални свойства, като е налице и
възможност за регулиране степента на йоненния обмен.
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