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W ostatnich latach szczególne zainteresowanie budzą mezoporowate 

materiały, o jednorodnej, ściśle określonej średnicy porów, które mogą 
pełnić rolę sit molekularnych oraz katalizatorów dla wielkocząsteczkowych 
procesów chemicznych. Do takich materiałów należą tzw. porowate 
heterostruktury ilaste (PCH), otrzymywane na bazie minerałów 
smektytowych. 

Smektyty należą do krzemianów warstwowych typu 2:1. Smektyty 
zbudowane są z pakietów składających się z dwóch warstw 
tetraedrycznych i zawartej miedzy nimi warstwy oktaedrycznej. 
Podstawowymi elementami strukturalnymi warstwy tetraedrycznej są 
czworościany krzemotlenowe połączone ze sobą narożami, a warstwy 
oktaedrycznej ośmiościany metalotlenowodorotlenowe połączone między 
sobą krawędziami. Aniony tlenu – wspólne dla obu warstw – otaczają 
razem z grupami wodorotlenowymi kationy glinu, tworząc ośmiościany 
warstwy oktaedrycznej. Pakiety obdarzone są ujemnym ładunkiem, 
będącym konsekwencją heterowalentnej diadochii, np. Mg2+ → Al3+ w 
warstwie oktaedrycznej lub/i Al3+ → Si4+ w warstwie tetraedrycznej. 
Ładunek ten jest kompensowany kationami (np.: Na+, Ca2+) 
zlokalizowanymi w przestrzeniach międzypakietowych. 

Smektyty stanowią doskonały materiał konstrukcyjny do 
projektowania katalizatorów i sorbentów, ponieważ ich skład chemiczny, 
struktura, tekstura, właściwości kwasowo-zasadowe i redoksowe mogą 
być łatwo modyfikowane na drodze odpowiedniej preparatyki. 

W pierwszym etapie formowania porowatych heterostruktur ilastych 
(PCH) (Galarneau et al. 1995, Pires et al. 2004), długołańcuchowe kationy 
amonowe ( surfaktant Q+=CnH2n+1N(CH3)3

+) są wprowadzane do struktury 
montmorillonitu na drodze wymiany z kationami międzywarstwowymi. 
Rozsunięcie pakietów powoduje „otwarcie struktury” dla innych, nawet 
niejonowych cząstek. Następnym krokiem jest interkalacja neutralnymi 
aminami (CnH2n+1NH2) oraz tetraetoksysilanem (TEOS) będącym źródłem 
krzemu. W efekcie w przestrzeniach międzypakietowych tworzą się micelle 
w formie prętów, a na ich powierzchniach zewnętrznych następuje 
polimeryzacja krzemu. Ostatnim krokiem prowadzącym do powstania 
mezoporowatych heterostruktur ilastych – o termiczne stabilnych porach 
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(Benjelloun et al. 2002) - jest kalcynacja w 5500C, podczas której 
usuwana jest część organiczna a pozostały szkielet krzemionkowy tworzy 
rurki o średnicy 14-22 Ǻ. 

Otrzymane w powyższy sposób, tak zwane porowate heterostruktury 
ilaste mogą być wykorzystane w projektowaniu sorbentów, np. fenoli 
(Arellano-Cárdenas et al. 2005) oraz katalizatorów w reakcjach takich jak: 
dehydratacja alkoholi, konwersja metanolu, oligomeryzacja, alkilowanie 
oraz krakowanie olejów. 

Do badań użyto frakcji poniżej 2 μm wydzielonych przez 
sedymentację w słupie wody z bentonitów z Jelšovego Potoku (Słowacja) i 
Milowic (Polska).  

Wydzielenie frakcji poprzedzone było badaniami uziarnienia obu 
bentonitów, które wykonano przy użyciu fotosedymentatora. 

Skład fazowy oraz morfologia minerałów ilastych, będących 
głównymi składnikami mineralnymi obu bentonitów określono metodami 
dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD) oraz mikroskopii elektronowej (SEM) 
z analizą w mikroobszarze przy użyciu spektrometru dyspersji energii 
(EDS). Przeprowadzono także test (Greene-Kelly, 1955), który pozwolił 
stwierdzić, że w obu bentonitach minerałem smektytowym jest 
montmorillonit. 

Jako materiał wyjściowy w przeprowadzanych eksperymentach 
formowania porowatych heterostruktur ilastych wykorzystano sodową 
formę montmorillonitu. Celem prezentowanej pracy będzie w przyszłości 
określenie wpływu ilości wprowadzanego surfaktantu oraz długości 
łańcucha węglowego w aminie na właściwości strukturalne materiałów 
typu PCH. 
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