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I. УВОД 

 Зеолитите, природни и синтетични алумосиликати са обект на изучаване преди 

определянето и наименованието на класическият зеолит от шведския минералог Аксел 

Фредрик Кронщед през 1756 година. Интересът към тях е предизвикан от уникалната им 

структура, в която са формирани канални системи, позволяващи отдаване и отново 

поглъщане на вода, както и отдаване и приемане на различни катиони. Това ги прави 

приложими в редица области: при пречистването на отпадни води; пречистването на 

природен газ (като т. нар. молекулни сита); за омекотяване на твърда вода; като добавки 

към козметични материали; за подобряване на структурата на почвата; като хранителни 

добавки в животновъдството; като носители на лекарствени препарати и др. Поради 

сравнително ниската чистота на природните зеолити и ограниченото разпространение на 

някои от тях, както и търсенето на разнообразни свойства започва производство на тези 

материали по изкуствен начин – синтез, като по този начин се подобрява както чистотата, 

така и свойствата на зеолитните продукти. Един от недостатъците  на алумосиликатите е, 

че са слабо устойчиви в кисела среда, където алуминия частично или изцяло се отделя, 

което води до разрушаване на алумосиликатния скелет.  

Материали, с подобна на зеолитите структура, но с химичен състав, предполагащ по-

висока киселинна устойчивост, са титаносиликати, цирконосиликати, ниобосиликати, 

ванадосиликати, германосиликати и др. Титаносиликатите са едни от най-интензивно 

изучаваните, но за разлика от алумосиликатите, те се срещат в природата като отделни 

минерални проявления, в пегматити или високо-алкални магмени скали. Известни са над 

100 титаносиликатни минералa с пореста, слоиста или плътна структура. Поради 

ограниченото разпространение на титаносиликатите в природата изучаването на този клас 

съединения е свързано с получаването на синтетични аналози на природните фази, както и 

на нови материали, без природни аналозиа. Кристалните структури на «порестите» 

титаносиликати са изградени от силициеви и титаниеви полиедри, свързани по такъв 

начин, че формират устойчив отрицателно зареден скелет, чийто заряд се компенсира от 

метални катиони и водородни атоми. Физико-химичните особеноси на тези материали 

предполагат свойства, които ги правят интересни, като йонообменници, катализатори, 

мембрани, а някои от тях вече намират приложение при сепарация на газове с близки по 

размер молекули.  
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Обект на изследване на дисертационния труд е микропорестият титаносиликат ETS-4,  

който е синтетичен аналог на минерала зорит.  Данните за структурата и свойствата на  

ETS-4 се основават на резултати от изследване на прахови проби, поради това, че при 

рутинните процедури за синтез на този материал обикновено се получават 

поликристалити. За прецизно определяне на кристалната структура и поведенето й при 

промяна на физико-химичните условия, както и за уточняване на позициите и 

количеството на компенсиращите катиони е необходимо да се работи с монокристални 

образци, но подобни изследвания са рядкост. Успешното получаване на монокристални 

образци от Станислав Фердов, колега от Институт по минералогия и кристалография при 

българската академия на науките (ИМК-БАН), работещ в университета в Department of 

Physics, University of Minho, Portugal и необходимостта от допълнителна структурана 

информация за ETS-4, базираща се на монокристални рентгенодифракционни данни, са 

предпоставка за осъществяване на настоящото изследване.  

Оснвна цел на дисертацията: 

- изучаване на кристалната структура на монокристални образци на обменени форми 

на микропорестият титаносиликат ETS-4;  

- Оценка на еластичността на титаносиликатния скелет при йонен обмен и при ниска 

температура (150K);  

- Сравнение на физико-химичните характеристики на обменени монокристални и 

поликристални образци. 

 За постигане на поставената цел са осъществени следните задачи: 

1. Уточняване на кристалните структури на монокристални образци от Na-K-ETS-4 и  

обменени на Ag
+
, Cs

+
, Mg

2+
, Ba

2+
, Mn

2+
, Ni

2+
, Cu

2+
 и Zn

2+
 йони при стайна температура. 

2. Уточняване на кристалните структури на монокристалните образци от Na-K-ETS-4 и  

обменени на Ag
+
, Cs

+
, Mg

2+
, Mn

2+
, Ni

2+
, Cu

2+
, Ba

2+
 и Zn

2+
 йони при температура 150К 

(използванe на едни и същи образци за експериментите при стайна и ниска температура)   

3. Синтез на поликристален Na-K-ETS-4 и обмен на Cs
+
, Mg

2+
, Ba

2+
 и Zn

2+
. 

4. Определяне на химичния състав и термичното поведение на монокристални и 

поликристални образци от Na-K-ETS-4 и обменени на Cs
+
, Mg

2+
, Ba

2+
 и Zn

2+ 
 форми.  
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II. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

1. Материали 

1.1. Монокристални образци 

Монокристалните образци на Na-K-ETS-4 обменен на Cs
+
, Ag

+
 ,Mg

2+
, Ba

2+
, Mn

2+
,  

Ni
2+

, Cu
2+ 

Zn
2+

, обект на изследване на настоящата дисертация са предоставени от 

Станислав Фердов. Като изходни реагенти при нискотемпературния хидротермален синтез 

са използвани, титанов тетрахлорид (TiCl4 - Merck, Fluka), натриев хидроксид (NaOH - 

Merck, Fluka), калиев хидроксид (KOH - Merck, Fluka), силициев диоксид (SiO2 - Merck, 

Sigma) и дестилирана вода [1]. 

1.2. Получаване на поликристални образци от Na-K-ETS-4 

Изходните реагенти използвани при синтеза на Na-K-ETS-4 са: титанов тетрахлорид (TiCl4 

- Fluka), натриев хидроксид (NaOH - Fluka), калиев хидроксид (KOH - Fluka), силициев 

диоксид (SiO2 - Fluka) и дестилирана вода. 

Използвана е процедурата, описана от V. Kostov Kytin [2]. За да се получи подходящ за 

йонен обмен, достатъчно чист ETS-4 са проведени синтези, с вариране на количествата на 

титаниевия източник. Целта на синтезите е не само получаването на чиста фаза, но и 

изследване на забелязания от други автори дефицит на Si в получавания продукт и 

изследване на зависимостта (ако съществува такава) в съотношението Si:Ti в готовия 

продукт при вариации на TiCl4 в синтезния гел. Проведени са няколко серии с различно 

количество на TiCl4, като количествата на изходните продукти за проведените серии са 

следните: 1.83g Na2O, 0.3g K2O, 1.48g SiO2,  N(ml) TiO2, 40 ml H2O ( N= 0.15, 0.33, 0.52, 

0.72, 0.95). Съгласно използваната процедура към 20 ml вода се добавят NaOH, KOH и 

SiO2, като разтвора се хомогенизира с магнитна бъркалка (30-40 min) до избистряне. След 

това към 10 ml вода се добавя TiCl4 , като разтвора отново се хомогенизира механично и се 

прибавя към горе описаният разтвор. Получената бяла гелообразна маса отново се 

хомогенизира с магнитна бъркалка за около 30-40 min и се разпределя в автоклави от 

неръждаема стомана с тефлонови камери. Автоклавите са с вместимост от 10 ml и 15ml, а 

за синтезите за определяне на оптимални физико-химични параметри с оптимална 

вместимост около 350 ml за синтез на изходния материал (Na-K-ETS-4). Автоклавите се 

поставят в загрята до 200 °С пещ за 24 h. Следва охлаждане на течаща вода до стайна 
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температура. Полученият неразтворим продукт се промива неколкократно с дестилирана 

вода и се суши при температура до 100 °С.  

 Обмен на поликристални образци от Na-K-ETS-4 

Синтезираният Na-K-ETS-4 (с най-високо съдържание на TiCl4 в синтезния гел) е обменен 

на следните йони: Cs
+
, Mg

2+
, Ba

2+
 и Zn

2+
. 

Йонообменът е осъществен по процедура, аналогична на тази използвана за обмена на 

монокристалните образци. Използван е 1М разтвор на съответните хлориди. 

Ерленмайерова колба с 250 ml. и 0.5g от твърдото вещество (ETS-4) се поставя на 

магнитна бъркалка при 60 
о
С. След 24 h твърдият продукт се отделя от разтовора, чрез 

центрофугиране от 15 до 40 min, при 4000 rpm. Течността се отстранява и се добавят нови 

250 ml 1М разтвор на съответната сол. Процедурата се повтаря три пъти след което 

твърдото вещество (ETS-4) се филтрира, отново се промива с дестилирана вода и се 

изсушава при температура от 60
о
С.  

 

2. Методи на изследване  

 

За осъществяване на поставените задачи са използвани следните методи: 

2.1. Монокристален рентгеноструктурен анализ  

2.2. Сканираща електронна микроскопия с енергийно дисперсна спектроскопия,  

2.3. Термогравиметричен анализ  

2.4. Прахов рентгенодифракционен анализ  
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III.  РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

1. Обработка на данните и резултати: 

Резултатите от праховия рентгено-дифракционен анализ на синтезираните образци от 

Na-K ETS-4 са представени на Фигура 1. При сравнително ниски количества на  TiCl4 в 

синтезния гел (0.15 и 0.33 ml) кристализира единствено наноразмерен титаносиликат GTS-

1. При количества на TiCl4 в синтезния гел по-големи от 0.33 ml започва да кристализира 

ETS-4, като в крайния продукт се съдържат и малки количества GTS-1.  

 

 

 

Фигура 1. Na-K-ETS-4 получен от синтезни гелове с различно съдържание на TiCl4. Със 

звездичка (*) са означени рефлексите на фазата GTS-1. 

 



 
 

8 
 

От направените синтезни серии най-подходящ за йонен обмен е материала, получен от 

синтезен гел с най-високо количество на TiCl4 (0.95 ml) и молни съдържания  9.26 Na2O : 

1.11 K2O : 3.49 TiO2 : 10 SiO2 : 675 H2O (фиг.1.). 

Поради това по тази рецепта е приготвен материала, използван за обмен на различни 

катиони, като количеството е приготвено в голям автоклав. Въпреки това, в количеството 

приготвено в големия автоклав присъства малко количество от GTS-1, за разлика от това 

приготвено в малкия автоклав. Това е индикация за голяма чувствителност на системата 

към синтетичните (физико-химични) параметри. 

Експерименталните дифрактограми на Na-K-ETS-4  и  теоретично изчислените въз основа 

на получените от монокристалния анализ са представени на Фигура 2.   

Фигура 2.  Дифрактограми на Na-K-ETS-4. С червен цвят е означена теоретично 

изчислената, генерирана на базата на монокристалният експеримент, а с черен, 

дифрактограмата на поликристалния продукт  

 

Съвпадението на положението на дифракционните рефлекси за двете дифрактограми 

доказва, че монокристалните образци и синтезираните прахови са на един и същи 

а 

b 
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материал. Разликите в интензитетните съотношения на рефлексите са най-значителни за 

дифракционните максимуми (200) и (001). Това може да се обясни, както с 

преимуществена ориентация на кристалитите, така и с дефектността на структурата на 

ETS-4, която се проявява най-вече в липсата на периодичност при свързването на слоевете 

по посока на оста а (Фиг.2.)  

На Фигура 3. са представени праховите дифрактограми на обменените образци, сравнени с 

тази на изходната проба. Йонният обмен предизвиква промени в химичният състав на 

материала и съответни изменения на параметрите на елементарна клетка. Това се изразява 

в отместване на позициите на 

дифракционните максимуми и промени 

на интензитетните им съотношения.  

Промяната на параметрите на 

елементарна клетка може да се 

проследи по отместването на позициите 

на рефлексите (200),  (020) и (001) за 

параметрите на елементарна клетка а, b, 

c съответно. Най-забележими са 

отместванията на позицията за рефлекс 

(001) при обменените на Ba- и Zn- 

материали. Това предполага, че обменът 

на Ba
2+

 и Zn
2+

 йони води до най-

значителни промени в параметите на 

елементарна клетка и по-специално на 

параметър с.  

Разлики в интензитетните съотношения 

на изследваните образци предполагат, 

че йонния обмен е осъществен 

успешно. Най-съществени са разликите   

Фигура 3. Дифрактограми на изследваните образ- 

ци от  ETS-4,  със звезда (*) са означени рефлекси- 

те на GTS-1 
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между изходната и обменената на Cs- форма и се изразяват в значително изравняване на 

интензитетите на основните рефлекси [(200), (020), (001)].   

 

Морфологията на кристалитите на ЕТS-4 е една от важните характеристики оказващи 

влияние върху йонообменният капацитет на изследвания материал и е анализирана чрез 

СЕМ. На Фигура 4 а е представено СЕМ изображение на изходния поликристален Na-K 

ETS-4, от където се вижда, че присъстват кристалити от две генерации. Първата е 

представена от сферолити, формирани от призматични кристали с размери около 10х1х1 

µm, а втората от единични кристалити с по-големи размери, като количеството на 

последните е по-малко. За сравнение на фиг. 4 б е представено изображение на 

изследваните монокристални образци. Размерите на типичните за ETS-4 призматични 

кристали е 100х10х10 µm. 

                               а)                                                                                      б) 

Фигура 4. а) Na-K-ETS-4, представен от сферолитни кристали и поликристалити; б) 

монокристали на Na-K-ETS-4 

 

На Фигура 5. са сравнени кристалитите на изследваните прахови и монокристални образци 

за йонообменените проби. Кристалитите от праховите проби са със загладени ръбове. 

Наблюдава се и наличие на материал с недобре оформени кристални стени, за които 

химичния анализ показва, че са онечиствания от използваните при обмена соли. Може да 

се направи извода, че механичното третиране на кристалитите при йонния обмен не води 

до значимо разрушаване на сферолитите при праховите образци, а при монокристалните 

образци се забелязва само частично начупване на част от кристалите. 
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             Прахови образци                      Монокристални образци 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

Фигура 5. изображения от СЕМ на обменените форми на ETS-4 

 

Анализите на химичния състав показват наличие на малки количества остатъчна сол, 

използвана при обмена (М
(1+, 2+)

 Cl(1,2) ), както и малки количества Cu (влияние от държача) 

в някои от пробите (Приложение 2). За тези проби при определяне на относителното 
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количество на елементите е използвана следната процедура: първоначално от процентното 

съдържание на всички елементи са изключени съдържанията на елементите на съответната 

сол и Cu, като тези на останалите елементи са приравнени към 100%. Осреднените 

резултати от химичните анализи са представени в Таблица 1. 

Таблица 1. Резултати от химичните анализите 

ETS-4 Монокристални образци Прахови образци 

Na-K-ETS-4 Na8.80 K1.07 Si12.00 Ti5.00 O39.07  Na8.45 K1.42 Si12.00 Ti6.75 O38.00 

Ag-ETS-4 Ag7.38  Si12.00 Ti5.43 O38.26 - 

Cs-ETS-4 Cs3.30Na2.43 K0.03 Si12.00 Ti5.00O37.12 Cs4.21 Na3.06K0.01 Si12.00 Ti4.74 O35.49 

Mg-ETS-4 Mg2.95 Na0.90 K0.74 Si12.00 Ti5.15 O38.15   Mg0.88 Na2.30 K0.78 Si12.00 Ti5.41 O38.28 

Ba-ETS-4 Ba3.84 Na0.18 Si12.00 Ti5.34 O38.74 Ba1.68 Na1.30 Si12.00 Ti6.37 O43.48 

Mn-ETS-4 Mn2.13 Na1.48K0.89 Si12.00 Ti5.65 O38.63 - 

Ni-ETS-4 Ni0.51 Na0.60  K0.61 Si12.00 Ti6.16  O32.65   - 

Cu-ETS-4 Cu2.16Si12.00 Ti5.56 O37.37 - 

Zn-ETS-4 Zn3.52Na0.20 K0.13 Si12.00 Ti5.56O38.89   Zn4.34 Si12.00 Ti5.55 O43.33 

 

Поради малките количества на изследваните монокристални проби и частичното им 

онечистване не са подходящи за изчисляване на тегловни загуби, дължащи се на 

дехидратация. От броя на ендотермалните ефект на ДТА кривата, може да се съди 

единствено за видовете структурно свързана вода.  

Резултатите от изследването на  поликристалните проби са представени на фигурите по-

долу с номера от 6. до 10. и са обобщени в Таблица 2.  
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Фигура 6. DTA-TG/DTG криви на Na-K-ETS-4 

 

 

Фигура 7. DTA-TG/DTG криви на обменен на Cs-ETS-4 
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Фигура 8. DTA-TG/DTG криви на обменен на Mg-ETS-4 

 

 

 

Фигура 9. DTA-TG/DTG криви на обменен на Ba-ETS-4 
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Фигура 10. DTA-TG/DTG криви на обменен на Zn-ETS-4 

 

 

Получените резултати потвърждават, че в синтетичния Na-K-ETS-4 има два етапа на 

отделяне на водата. При първият етап до 200˚С се отделя т. нар. „зеолитов” тип вода или 

такава, която не координира катионите и се намира в порите. Вторият етап на отделяне на 

водни молекули е около 250˚С и съответства на водни молекули координиращи 

компенсиращите катиони в структурата [3].  

В температурния диапазон до 100˚С обикновено се отделят повърхностно свързаните 

водни молекули. За по-голямата част от изследваните образци са отчетени тегловни загуби 

в този температурен диапазон, като броят на водните молекули е различен. Изключение 

правят Ag- Cs- и Ba-ETS-4, при които не е отчетено отделяне на повърхностно свързана 

вода, което може да бъде обяснено с по-доброто изсушаване на образците.  
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Таблица 2. Резултати от DTA-TG/DTG анализи на обменените форми на ETS-4 

монокристални и прахови проби 

 

В следващия температурен диапазон от 100 до около 300 ºС се отделя т.н. структурно 

свързани водни молекули, които в зависимост от вида и силата на свързването им в 

структурата могат да са няколко вида. За изходните Na-K ETS-4 образци DTA кривите при 

монокристалните и поликристалните образци са аналогични и предполагат два или три 

етапа на отделяне на структурно свързана вода. Първият вид се отделя в интервала 100 – 

150ºС. В същия интервал се отделя вода и при всички обменени образци, като при тези 

обменени на Ba, Cs, Mn и Mg, ендотермалния ефект, съответстващ на отделянето на 

описвания тип вода, се отмества към по-високите температури. Най-голямо отместване е 

регистрирано при  Mg-ETS-4 в температурния диапазон 125 – 175 ºС. По-силно свързаните 

води в структурата се отделят в температурния диапазон 200 - 300 ºС, като отново има 

Oбразец Монокристални образци Поликристални образци 

Температура на дехидратация и 

дехидроксилизация 

100400˚С 

Тегловни 

загуби (%) 

100400˚С 

Температура на дехидратация и 

дехидроксилизация 

100400˚С 

     

100150 150300  300-400  100150 150300˚ 300-400 

Na-K-ETS-4 140.71 227.64; 

293.79 

342.27 12.10 171.37 242.46 - 

Ag-ETS-4 103.39 160.43; 

283.24 

338.83 - - - - 

Cs-ETS-4 143.41 222.99 337.92; 

395.97 

6.92 114.29 152.95 - 

Mg-ETS-4 135.39 - 315.94 14.36 - 172.09 317.16 

Ba- ETS-4 129.11 184.90 - 10.02 102.37; 

140.71 

287.59 385.05 

Mn-ETS-4 134.84 288.36 340.65 - - - - 

Zn- ETS-4 123.37 249.04 332.59 10.35 - 159.43; 

283.65 

- 
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отместване на ефекта в зависимост от вида на йоните в структурата. Докато при 

монокристалните образци на обменените форми се запазва тенденцията водата да се 

отделя на два или три, отчетливо различими етапа, при поликристалните образци на 

обменените форми водните молекули се отделят само на един етап. При температури по-

високи от 300°С се отделя вода, която се дължи на  разрушаване на хидроксилните групи в 

кристалната структура (дехидроксилизация). 

За установяване на образуването на евентуална кристална фаза при температури над 500 

˚С, както и установяване на влиянието на йонният обмен върху термичната стабилност на 

материала са проведени рентгенодифракционни изследвания при постепенно нагряване до 

550°С, чрез метода in-situ. На фигурите по-долу са представени резултатите от анализа за 

всички прахови проби (Фиг. 11.). В горната част на всяка фигура е означен изследваният 

образец, а със звезда (*) са отбелязани рефлексите на Pt (влияние от държача) около 39° и 

46° 2θ. От дифрактограмата на изходната проба се вижда, че след 250°С започва процес на 

разрушаване на структурата, което съответства на описаните  в литертурата изследвания. 

При по-високи температури се наблюдава намаляване на интензитета на дифракционните 

максимуми, което е показателно за разрушаване на структурата. При 550°С се наблюдава 

рентгеноаморфен продукт.  От изследваните образци единствено при обмененият на Mg се 

наблюдава понижаване на термичната стабилност.  

При Ba- и Zn- ETS-4 се наблюдават два допълнителни рефлекса около 45° и 50˚ 2θ, 

означени със звезда (*), отговарящи на CaCO3 фаза, вероятно дължаща се на онечистване. 

От проведените анализи може да се направи извода, че термичната стабилност на 

материала се променя в следната последователност MgETS-4 < Na-KETS-4 < BaETS-4 < 

ZnETS-4 < CsETS-4. 
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Фигура 11. Дифрактограми на обменени поликристални образци на ETS-4 при различна 

температура 

 

Определянето на структурите на Na-K-ETS-4 и на обменените форми на Cs
+
, Ag

+
, Mg

2+
,  
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Ba
2+

, Mn
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

 и Zn
2+

 йони, базирано на монокристалните експерименти, проведени 

при стайна температура е осъществено по аналогичен начин за всички изследвани образци 

и процедурата е описана по-долу. Определянето на структурните параметри от 

нискотемпературните експерименти е аналогично на това при стайна температура, като за 

първоначален модел са използвани позициите на атомите, определени въз основа на 

експеримента, проведен при стайна температура. Подобна процедура е оправдана, поради 

използването на един и същи кристален образец при провеждането на експериментите при 

различните температурни условия.  

Орторомбична кристална система за изследваните образци е определена въз основа на 

параметрите на елементарна клетка. Систематични погасявания са установени само за 

рефлекси от типа (hkl), които погасяват при условия h+k  2n. Трите възможни 

пространствени групи в този случай са C2/m2/m2m и C2/m2/m2 и С222. Структурата е 

уточнена в най-високо симетричната пространствена група C2/m2/m2m. Принцип при 

определяне на кристални структури е да се използва възможно най-високо симетричната 

пространствена група, поради по-малкият брой параметри за уточняване. 

Определяне на позициите на атомите от скелета: първоначално от картата на 

електронната плътност са локализирани позициите на почти всички атоми на 

титаносиликатният скелет и компенсиращите заряда на скелета атоми. Поради ниската 

заетост на позициите на Ti2 и О7, те се локализират след определяне на останалата част от 

скелетните атоми, от картите на остатъчна електронна плътност. При уточняването на 

съответните позиции на скелетните атоми, са използвани пълни заетости на позициите на 

титаниевите (Ti1) и силициеви (Si1) атоми, общи за четирите теоретични полиморфни 

модификации. За позициите на атомите, изграждащи свързващата (мостова) единица (Si2, 

Ti2, O5 и O7) са използвани заетости, различни от пълна заетост. Позициите на Si2 и О5 

във всички структури са фиксирани с частична заетост от ½. Причината да се приложи 

тази процедура е, че позицията на Si2 атома за различните обменени форми е на 

разстояние от 0.643 до.0.707Å от огледална равнина на симетрия и пълната заетост на тази 

позиция генерира физически нелогичен структурен модел, при който разстоянието Si – Si 

(за атомите Si2-Si2) е от 1.286 до 1.414Å. Позициите на атомите О5 и Ti2 са зависими от 

тези на Si2, т.е. на една позиция Si2, трябва да отговаря една позиция на О5 и една на Ti2 и 

съответно са уточнени със заетости, спазващи това условие (О5 със заетост ½, Ti2 със 
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заетост ½ или ¼). Позицията на свързаният с Ti2 атом О7, теоретично може да има заетост 

в интервала от ¼ до ½. При заетост от ¼  на позицията на О7, Ti2 атомът е пет 

координиран, докато при заетост ½, координацията е шесторна. Проведеното прецизиране 

на структурния модел показва, че в изследваните структури Ti2 атома присъства и в двете 

координационни обкръжения.  

Определяне на координацията на Ti2 атомите от скелета 

По отношение на координацията на Ti 

атомите, изграждащи свързващата единица 

от скелета известните структурни данните 

са противоречиви  (Фиг.12 а). В случаи, че 

атомът е разположен върху огледална 

равнина на симетрия, паралелна на 

направление [100] и перпендикулярна на 

направление [001], разстоянието между 

атома Ti2 и свързаните към него два 

кислородни атома О7, са с еднакви дължини 

на връзките (около 1.95Å, Cruciani) и 

съответно е шест координиран, като 

формира правилен октаедър (Фиг.12 б).  

 

 

Фигура 12. а) Модел на скелетните атоми на ETS-4, 

проектиран в направление [010]; б) разположение 

на Ti2 атома върху огледалната равнина на симетрия и 

в) разположение на атома извън огледалната равнина 

на симетрия 

 

В случаите, когато Ti2 атома е отместен спрямо огледалната равнина на симетрия, 

междуатомните разстояния Ti2-О7 са различни. Едното ще е по-дълго от 2.50Å, а другото 

ще е по-късо, около 1.70Å, което определя петорна координация и съответно деформиран 

а) б) 

a) 

в) б) 
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октаедър [2,4] (Фиг.12 в).  Проведените от нас изследвания на един и същи кристален 

образец, при стайна и ниска температура показват, че позицията на Ti2 атома в 

структурата може да е както леко отместена спрямо равнината на симетрия m, така и да е 

разположена точно върху нея. Това се дължи на еластичните свойства на скелета на 

структурата. Например при изследванията на Ва ETS–4, проведени при стайна 

температура, позицията на Ti2 е леко отместена спрямо равнината, а при 

нискотемпературните изследвания е разположена върху равнината на симетрия. При 

условие, че се приемат твърденията на Nair et. al, 2001, би трябвало при стайна 

температура Ti2 да е пет координиран, а при ниска - шест. За да се определи точната 

координация е необходимо да се направи уточнение на заетостта на позицията на атомa 

О7. Трябва да се отбележи, че подобно уточнение би дало окончателен (недвусмислен 

отговор) единствено в случая, когато всички останали параметри на изследваната 

кристална структура са прецизно уточнени. Въпреки това, структурата на изследваният 

материал притежава много характеристики, които не позволяват желаната прецизност на 

структурно определяне. Например химичния анализ на всички синтезирани ETS–4 

материали, включително описаните в дисертационния труд, показват завишено процентно 

съотношение на Ti спрямо Si, в сравнение с това на идеалната стехиометрична формула. 

Също така, неподредеността на структурата, съответно непълната заетост на позициите на 

част от атомите, наличието на хидроксилни групи и водни молекули предполага 

увеличаване на броя на взаимно зависимите параметрите за уточняване. Теоретично за 

октаедрична координация на Ti2 атома, съотношението на заетостта на позициите Ti2:O7 

трябва да е 1:2, а за полуоктаедрична – 1:1. Получените резултати по отношение на 

заетостта на позицията на атома О7, след определяне на кристалните структури на 

изследваните образци показват тенденция към по-ниски стойности на заетостта на Ti2 

спрямо тази на O7 (½:1), което е показателно за наличие на шест координиран Ti2 атом в 

структурата. Поради тази причина приехме, че в изследваните образци, част от Ti2 атомите 

(от мостовата единица) са пет, а част от тях - шест координирани. 

 

Определяне на позициите и заетостта на компенсиращите атоми и водните молекули 

Позициите на по-голямата част от компенсиращите заряда атоми, както и тяхната заетост 

се определят паралелно с тези на скелетните атоми. Това са тежки атоми със сравнително 
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високи стойности на атомните фактори на разсейване и съответно значимо влияние върху 

структурните фактори на достоверност. При някои от изследваните структури се наложи 

определяне на позиция, заета от два вида атоми, която е локализирана в 7-членният 

пръстен. При условие, че позицията е с пълна заетост, определянето на съотношението на 

двата атома в тази позиция е стандартна процедура. Но в изследваните структури се 

наложи определяне на обща позиция с частична заетост, при което е използвана следната 

процедура: първо се определя заетостта на позицията, при условие че е заета единствено 

от по-лекият от двата вида атоми, а след това само от по-тежкият. В зависимост от 

химичния състав на изследваните образци се приема съответното съотношение между 

двата атома и въз основа на това съотношение се изчисли стойността на заетостта на 

дадената позиция. След това са направени допълнителни уточнения за определяне на 

относителното присъствие на двата атома, отново цялостната заетост и отново 

присъствието на двата атома докато се достигне до приемливи параметри на достоверност. 

Тъй като кристалите използвани за химичен и рентгеноструктурнен анализ са различни, 

може да има отклонения в стехиометричната формула получена по двата метода. 

Определянето на заетостта на водните молекули е извършено при последните цикли на 

уточненяване на съответната структура.  

2. Анализ и дискусия на получените резултати 

Химичният състав на изследваните поликристални и монокристални образци е сходен. 

При всички химични анализи съотношението Si : Ti варира между 10.5:5 и 12:5. Това 

съотношение се различава от очакваното, изчислено на базата на кристалната структура, 

което е 12:5. Излишъкът на Ti в праховите проби би могъл да се обясни с наличие на 

аморфен TiO2. За химичния анализ на монокристалните образци подобно обяснение не е 

обосновано, тъй като изследваните кристали са достатъчно големи, за да се вижда 

онечистване, ако има такова. Дефекти в структурата биха могли да бъдат обяснение на 

този резултат, но при структури, в които титаниевите атоми са координирани с кислородни 

атоми не принадлежащи към силициеви тетраедри. Вероятно обяснение би било частично 

заместване на Si с Ti, но тази хипотеза не е доказана.  
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Таблица 5. Стехиометрични формули, получени на базата на химичен и 

рентгеноструктурен анализи 

Образец Стехиометрична формула, изчислена на база химичен 

анализ 

Стехиометрична формула, 

изчислена на база структурен 

анализ 

ETS-4 Монокристални образци Поликристални образци Монокристални образци 

Na-K-ETS-4 Na8.80 K1.07 Si12 Ti5.00 

O39.07  

Na8.45 K1.42 Si12 Ti6.75 O38.00 H2.36 Na5.92 K0.72 Si12 Ti5 O38(OH) x 

11.28 H2O 

Ag-ETS-4 Ag8.29  Si12 Ti5.53 O34.09 - H3.17 Ag5.83 Si12 Ti5 O38(OH) x 9.92 

H2O 

Cs-ETS-4 Cs3.28Na2.41 K0.03 Si12 

Ti5.00O36.88 

Cs4.21 Na3.06K0.01 Si12 Ti4.74 

O35.49 

H3.79 Cs4.01 Na1.20 Si12 Ti5 O38(OH) 

х 8.12 H2O 

Mg-ETS-4 Mg2.95 Na0.90 K0.74 Si12 

Ti5.15 O38.15   

Mg0.88 Na2.30 K0.78 Si12 Ti5.41 

O38.28 

H1.70 Mg3.10K1.10 Si12 Ti5 O38(OH) x 

8.80 H2O   

Ba-ETS-4 Ba3.84 Na0.18 Si12 Ti5.34 

O38.74 

Ba1.68 Na1.30 Si12 Ti6.37 O43.48 H0.38 Ba4.31 Si12 Ti5 O38(OH) х 4.52 

H2O 

 

Mn-ETS-4 Mn2.13 Na1.48K0.89 Si12 

Ti5.65 O38.63 

- H0.22 Mn3.27K0.80Na1.44 Si12 Ti5 

O38(OH) х 8.24 H2O 

Ni-ETS-4 Ni0.51 Na0.60  K0.61 Si12.00 

Ti6.16  O32.65   

- H5.08 K0.001 Ni1.96 Si12 Ti5  O38(OH)  

х 6.44 H2O 

Cu-ETS-4 Cu2.16Si12.00 Ti5.56 O37.37 - H3.98 Cu2.67 Si12 Ti5 O38(OH) x7.40 

H2O 

Zn-ETS-4 Zn3.52Na0.20 K0.13 Si12.00 

Ti5.56O38.89   

Zn4.34 Si12.00 Ti5.55 O43.33 H4.76Zn3.15 Si12 Ti5 O38(OH) х 6.60 

H2O 

 

Очакванията, че поликристалните образци ще са по-пълно обменени, в сравнение с 

монокристалните, предвид големината на кристалитите и активната повърхност не се 
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потвърдиха от получените резултати. При нашите изследвания са използвани аналогични 

по състав изходни образци и аналогични условия при обмена, но резултатите от химичния 

анализ, показват аналогия в количеството на обменени йони единствено за  Cs- и Zn- ETS-

4, докато при Mg- и Ba-ETS-4 по-добър обмен се осъществява при монокристалните 

образци (Табл. 5.). Тъй като върху скоростта и количеството на йоните напускащи и 

навлизащи в титаносиликатния скелет влияят много фактори, като структурно 

съвършенство, големината на кристалитите и взаимното им положение би трябвало всички 

те да се комибинират по подходящ начин за да се постигне оптимален йонен обменен.  

По тношение на термичната стабилност на обменените форми на ETS-4, нашите резултати 

потвърждават твърдението на Nair et al и Marathe el al, че обмена на двувалентни йони 

стабилизира структурата на ETS-4 [5,6].  

След обмена на Ba
2+

 и Zn
2+

 йони, стабилността на ETS-4 се повишава до около 350-400˚С, 

което е в съответствие с литературните данни по отношение на Ba-ETS-4 (фиг. 11.). Най-

висока термична стабилност - 550˚С е регистрирана за Cs- обменената форма на материала, 

като след последващо охлаждане до 25˚С, се наблюдават основната част от рефлексите, 

въпреки, че са с по-ниски стойности на интензитетите, което предполага, запазване на 

кристалната структура. Разположението на Cs
+
 катион в 8-членната канална система 

вероятно стабилизира структурата. При останалите изследвани образци в тази канална 

система се разполагат единствено водни молекули и след тяхното отделяне структурата 

запазва стабилност до по-ниски температурни стойности.  

Всички изследвани монокристални образци показват типична за ETS–4 структура, като 

степента на структурно съвършенство е различна и се изразява в нарушаване на 

тримерната периодичност и съответно наличие на много на брой близки една до друга 

позиции за кислородните атоми от скелета и компенсиращите заряда йони. В 

титаносиликатния скелет се формират канални системи паралелни на направление [010], 

образувани от шест и осем членни пръстени и паралелни на направление [001], образувани 

от седем членни пръстени (фиг.13.). При изходния образец, в каналната система 

формирана от 6-членни пръстени, е локализирана една позиция на Na
+
 йон, означена като 

Na1. Геометричните характеристики на структурния модел позволяват пълна заетост на 

тази позиция, но в изследвания образец заетостта е около 50%, което е в съответствие с по-
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голяма част от представените в литературата данни. Координацията на Na
+
 йон в тази 

позиция е аналогична на публикуваните до момента и включва шест кислородни атоми от 

скелета и два от водни молекули (фиг.13.a). В каналната система формирана от 7-членни 

пръстени е локализирана обща позиция, заета от  Na
+
 и K

+
 йони, означена като Na2. Тази 

позиция също позволява пълна заетост, но резултатите показват заетост от 85%, от които 

51% са заети от Na
+
 и 34% - от К

+
 йони. Йоните заемащи тази общата позиция могат да са 

координирани от седем или по-малко кислородни атоми в зависимост от това, дали са в 

съседтство със свързващата слоевете единица или не. Заетостта на атомната позиция O5 от 

геометрични съображения е 50% и поради това в нашия случай само част то атомите от 

Na2 позиция могат да са свързани с атоми от позиция O5 и съответно тези атоми ще са 

координирани само от пет кислорода (фиг.13.в). В каналите, формирани от 8-членни 

пръстени, обикновено са локализирани водни молекули (фиг.13. б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 13. Позиции на компенсиращите катиони в каналните системи, при изходния 

образец; а) 6-членни пръстени; б) 8-членни пръстени и в) 7-членни пръстени. 

Илюстрирани са координационните връзки на компенсиращите катиони 

Na-K 

а) 

а) б) 

в) 
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На фигура 14. е означено разпределението на  компенсиращите йони в каналните системи. 

Фигура 14. Разпределение на компенсиращите катиони на обменен ETS-4 в каналните 

системи 

В каналните системи формирани от 6-членни пръстени на мястото на Na
+
 йони влизат Ag

+
, 

Mg
2+

, Mn
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

 и Zn
2+

, които напълно заместват натриевите йоните в позицията. 

Заетостта на позицията при всички обменени форми е по-ниска, отколкото при изходния 

образец (50%) и варира от 7% при Ni- форма до 33% при Mg-ETS-4. Единствено 

изключение се установява при Zn-ETS-4, при който заетостта на позицията е 85% [18]. 

Заетостта на позицията на водната молекула, намираща се в тази канална система варира 

при различните форми – от 50% при Na-K-ETS-4 - до пълна заетост при Cu-ETS-4. Трябва 

да се отбележи, че в описаната канална система при Ba-ETS-4 не са установени водни 

молекули, а при Ag-, Mg-, Mn-, Ni- Cu- и Zn-ETS-4 заетостта на позицията на водната 

молекула, отбелязана с О21 е по-висока от тази при изходния образец. 

В пространството на каналната система формирана от 7-членни пръстени са локализирани 

Ag
+
, Cs

+
, Ba

2+
, Mn

2+
, Cu

2+
 и Zn

2+
, които напълно заменят Na

+
 и K

+
 йони в Na2 позиция. 

Заетостта на общата позиция при обменените форми е по-ниска от тази на изходния 

образец (<50%). При Ni-ETS-4 структурния анализ показва 21% заетост на позицията от 

Ni. При Mg-ETS-4, натриевите атоми от тази позиция лесно преминават в разтвора и тя е 

заета от K
+
 и Mg

2+
 йони.   
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В каналната система формирана от 8-членни пръстени, при всички изследвани образци са 

локализирани единствено водни молекули. Изключение прави Cs- ETS-4, при който в 

центъра на пръстена е локализирана цезиева позиция, означена като Cs2. Съответно 

липсват водните молекули, присъстващи във всички останали образци. Заетостта на 

позицията е около 50%. От литературни данни е известно, че в 8-членният пръстен могат 

да бъдат локализирани позиции не само на Cs
+
 йони, а и на Ag, Rb и Tl (обменени образци 

на зорит ) и Sr (обменени образци на дехидратиран ETS-4) [6-9]. 

Най-висока заетост на всички позиции на водните молекули се установява при Mg-ETS-4, 

което е очакван резултат поради високата хигроскопичност и малкият йонен радиус на 

катиона, а най-ниска при Ba-ETS-4. Докато при Na-K-ETS-4 са установени три позиции на 

водни молекули, при обменените Ba-, Mn-, Ni- и Cu- форми на ETS-4 са установени по две 

позиции на водни молекули. Тези резултати потвърждават изказаната от [5], хипотезата, че 

водното съдържание в структурата намалява с нарастване на йонният радиус.  

При ниска температура (150К), температурните трептения на атомите се редуцират и това 

позволява по-прецизно описание на неподредеността на структурата на ETS-4. Затова при  

някои от изследваните образци се наблюдава т.нар. разцепване на позицията, или за една 

позиция в структурата, уточнена при стайна температура, се установяват две или три  

позиции разположени много близо една до друга или обратно. Това показва, че съществува 

достатъчно голяма разлика в позициите на даден атом в различните елементарни клетки, 

изграждащи структурата. Тези позиции могат по-лесно да бъдат разграничени, когато се 

редуцират големините на температурните трептения на атомите. Подобни резултати са 

доказателство за неподредеността на структурата на изследвания материал. Тази 

неподреденост до известна степен повлиява положително възможностите за еластични 

деформации на структурата. Степента на деформации на структурата, след йонния обмен 

или при промяна на температурата може да се изрази, чрез сравнение на параметрите на 

елементарна клетка на йонообменените образци с тези на изходния Na-K-ETS-4. При 

изследваните образци се наблюдава, че йонният обмен и ниската температура 

предизвикват намаляване на обема на елементарната клетка (Табл. 6.  и фиг. 15.). При по-

голяма част от изследваните образци промяна настъпва след йонния обмен, а 

нискотемпературните условия не оказват значително влияние върху обема на 

елементарната клетка. Най-значително „свиване“ на структурата се наблюдава при Ba- и 
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Zn-ETS-4 и вероятно се достига до максималното възможно „свиване” на скелета след 

обмен, тъй като нискотемпературните условия оказват незначително влияние върху обема 

на елементарната клетка. По-долу са коментирани регистрираните промени, като 

резултатите са представени поотделно за едно- и двувалентните компенсиращи йони.  

 

Таблица 6. Деформаця на елементарната клетка изчислена в проценти 

 

образец 

 

Обем на 

елементарна 

клеткапри RT 

– 290К (Å) 

 

Обем на 

елементарна 

клеткапри LT – 

150К (Å) 

 

Деформация 

вследствие на 

йонен обмен 

290К (%) 

 

Деформация при 

ниска  

температурата 

150К (%) 

Na-K ETS-4 1165.7 1161.93 0 - 0.5  

Ag ETS-4 1165.6 1157.4 0 - 1   

Cs ETS-4 1169.6 1156.1 +0.33* - 1  

Mg ETS-4 1165.5 1157.0  0 -1  

Ba ETS-4 1105.5 1105.5 -5.17* 0 

Mn ETS-4 1143.4 1135.2 -1.92 - 1 

Ni ETS-4 1155.8 1160.1 -0.85 - 0.5  

Cu ETS-4 1139.1 1140.7 -2.29 - 0.5  

Zn ETS-4 1116.8 - -4.2 - 

 

* с „+” и „-” е означена деформацията, изразена в намаляване „-” и увеличаване „+” на 

обемна на елементарната клетка  

Обменът на едновалентни йони не предизвиква значителни промени в обема на 

елементарната клетка. При обмена на двувалентни йони се установява намаляване на 

обема на елементарната клетка при всички изследвани образци, като най-ясно изразена е 

деформацията при бариевата и цинкова форми.  
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Фигура 15. Обем на елементарната клетка на Na-K-ETS-4 и обменените форми при 

стайна и ниска темпертура 

 

Поради регистрираната промяна на параметрите на елементарна клетка, предизвикана в 

следствие на йонния обмен и нискотемпературните условия, са изследвани и 

деформациите на каналните системи, формиращи скелета на титаносиликата, за да се 

установи най-податливата на деформация част от структурата. Деформациите на 

каналните системи са изследвани чрез сравняване на геометричните параметри на 

пръстените, които ги формират за Na-K-ETS-4 и обменените форми. По съответните 

геометрични параметри са оценени и деформациите на пръстените на един и същи 

кристален образец при стайна и ниска температури. Получените стойности са представени 

в схематичен вид на Фигури 16, 17 и 18 (след йонен обмен).  

Деформациите на 6-чл. пръстен след йонния обмен се изразяват в промяна на диаметъра 

на пръстена по две направления [100] и [001]. Най-значително свиване се наблюдава при 

Ba- и Zn-ETS-4 по направление [001]. По направление [100] най-значително свиване се 

установява при Zn-ETS-4 и при Cu-ETS-4. По същото направление се наблюдава 

незначително разширяване на диаметъра на пръстена при Ag- и Ni- форми на ETS-4. 
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Фигура 16. Схематично представяне на деформацията при 6-членните канали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 17. Схематично представяне на деформацията при 7-членните канали 

 

Каналните системи формирани от 7-чл. пръстени са разположени поралелно на [001]. 

Деформации на площта на сечението при пръстена се осъществяват по направленията 

[100] и [010]. Тези деформации се изразяват както в свиване, така и в разширяване на 

диаметъра на пръстена с незначителни стойности (Фиг.17). 
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При каналните системи, формирани от 8-членни пръстени се наблюдава аналогично 

поведение на деформациите както при 6-членните пръстени, с тенденция към свиване на 

диаметъра на сечението на пръстена по две направления [100] и [001]. Резултатите 

показват, че деформационно свиване на диаметъра на пръстена се наблюдава при Ag- и Ni-

ETS-4 по направление [100]. Установява се тенденция към свиване на пръстена при всички 

форми по направление [001], като най-значително свиване се наблюдава при Ba- и Zn-ETS-

4. Най-значително деформационно разширение на диаметъра на пръстена се установява по 

направление [100] при Zn-ETS-4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 18. Схематично представяне на деформацията при 8-членните канали 

 

Резултатите показват, че деформациите при 6- и 8-членните пръстени след йонен обмен се 

компенсират взаимно по съответните направления при различните обменени форми на 

ETS-4. Това е очакван резултат, поради разположението на двата вида пръстени в една и 

съща равнина, докато установените деформации при 7-членните пръстени сe осъществяват 

по други направления (фиг.16. и 18.). От резултатите става ясно, че се осъществява 

промяна на диаметъра на пръстените в определени направления, като това се отразява на 

формата на пръстените, но не предизвиква значима промяна в площта на техните напречни 

сечения. Поради тази причина промените в обема на елементарната клетка не са 

значителни и това потвърждава твърденията на Nair, че структурата на ETS-4 притежава 

[100]  

[001

] 

Ag-, Cs-, Mg-, Ba-, Mn-, Ni-, Cu- Zn-ETS-4 

Cs-, Mn-, Cu- и Zn-ETS-4 

Ag-, Ba- , Ni-ETS-4 



 
 

32 
 

известна степен на елестичност, което предлага възможности за контролирана промяна на 

формата и размерите на порите при запазване на стабилност на титаносиликатния скелет. 

Най-значителни промени са установени при Ba- и Zn-ETS4, при които обемът на 

елементарната клетка намарява с около 5 и 4% съответно.  

При ниска темпeратура размера на диаметъра на сеченията на пръстените в структурата на 

ETS4 се променя, като при Ni-ETS-4 и Cu-ETS-4 се увеличава и съответно се увеличава и 

обема на елементарната клетка с около 0.5% (Табл. 6). При Na-K-ETS-4, Mg-ETS-4, Ag-

ETS-4 и Cs-ETS-4 размера на диаметъра на сеченията на пръстените намалява и сътвотно 

обемът на елементарната клетка намалява с около 1%. Изключение приви  бариевата 

форма, при която не се наблюдава намаляване на обема, защото още при йонния обмен е 

постигната максимална степен на свиване на структурния скелет. Поради това при 

нискотемпературните условия се наблюдава своеобразна релаксация, при която има 

разширяване на 6- и 8-членните пръстени, по направление [001] и съответно 

компенсиращо свиване в направление [100]. Деформациите на трите вида пръстени за Zn-

ETS-4 не са разгледани тук, поради липсата на изследвания при нискотемпературни 

условия на съответната форма.  

Йонообменен капацитет   

При изчислението на теоретичния йонообменен капацитет се използва стехиометрията на 

идеализираната формула на ETS-4 (Na9Si12Ti5O38(OH).12H2O). Young Dong Noh, 2011 

изчислява, че теоретичният йонообменен капацитет на Na-ETS-4 е 6.39 meq/1g или около 6 

броя компенсиращи атома могат да бъдат обменени в 1g ETS-4 [10].  

Ефективният йонообменен капацитет на изследваните в дисертацията материали е 

представен в милиеквиваленти и брой атоми за грам, за монокристалните и 

поликристалните образци. При изчисленията на ефективния капацитет за монокристалните 

образци е използвана стехиометричната формула, получена от експерименталните данни. 

За поликристалните образци е използвана стехиометричната формула, изчислена на база 

химичния анализ, като броя на водните молекули са изчислени от DTA-TG/DTG 

анализите.  

Според резултатите с най-висок йонообменен капацитет е Ba- форма на ETS-4 (6.72 meq 

/g), а с най-нисък – Ni-ETS-4 (2.98 meq /g) за монокристалните образци. По отношение на 
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йонообменния капацитет при поликристалните образци, с най-висок капацитет е Zn-ETS-4 

(5.80 meq /g), а с най-нисък Ba-ETS-4 (3.06 meq /g) (Табл. 7 и 8). 

 

Таблица 7. Йонообменeн капацитет на монокристални образци 

 

Елементи 

 

 Брой катиони в 

елементарна 

клетка* 

 

 

Заряд, 

[q] 

 

 

Теоретичен йонообменен 

капацитет
*
(CEC), [meq/g] 

 

Йонообменен 

капацитет, 

 [meq/g] 

Na 

К 

5.92 

0.72 

1
+ 

1+ 

 

 

 

 

6.39 

 

4.73 

Ag
 

5.83 1
+
 4.23 

Cs
 

4.01 1
+
 2.98 

Mg 

K 

3.10 

1.10 

2
+ 

1
+ 

 

5.37 

 

Ba
 

4.31 2
+
 6.72 

Mn 

Na 

K 

3.27 

1.44 

0.80 

2
+ 

1
+ 

1
+ 

6.50 

Ni 

K
 

1.96 

0.001 

 

2
+ 

1
+ 

 

2.98 

Cu
 

2.67 2
+
 4.00 

Zn
 

3.12 2
+
 4.73 
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Таблица 8. Йонообменeн капацитет на поликристални образци 

 

Елементи 

 

 Брой катиони 

за 

стехиометрична 

формула* 

 

Заряд, 

[q] 

 

 

Теоретичен 

йонообменен 

капацитет
*
(CEC), 

[meq/g]
 

 

Йонообменен 

капацитет, 

 [meq/g] 

Na 

К 

8.45 

1.42 

1
+ 

1+ 

 

 

 

 

6.39 

 

 

6.60 

Cs 

Na 

K
 

4.21 

3.06 

0.01 

1
+ 

1+ 

1
+ 

 

5.68 

Mg 

Na 

K
 

0.88 

2.30 

0.78 

2
+ 

1
+ 

1
+ 

 

3.44 

Ba 

Na
 

1.68 

1.30 

2
+ 

1
+ 

 

3.06 

Zn
 

4.34 2
+
 5.80 

 

Изводи: 

• Еластичността на титатосиликатния скелет на ETS-4 улеснява йонния обмен, като 

степента на деформация на скелета зависи от вида на обменящите йони  

• Йонния обмен повлиява термичната стабилност, която за изследваните образци е в 

следната последователност:  

Cs-ETS-4 > Zn-ETS-4 > Ba-ETS-4 > Na-K-ETS-4> Mg-ETS-4  

• Степента на йонен обмен на Cs и Zn при монокристалните и поликристалните 

образци е сравнима. 

• Степента на йонен обмен на Mg и Ba е по-висока при монокристалните образци в 

сравнение с поликристалните  

Приноси:  

• За първи път са уточнени кристалните структури на  Na-K-ETS-4,  Cs- ETS-4, Ag-ETS-4, 

Mg-ETS-4, Ba-ETS-4, Mn-ETS-4, Ni-ETS-4 и Cu-ETS-4 при стайна  и ниска температура 

(150К).  

• За първи път са уточнени позициите на компенсиращите скелета йони за  Ag-; Mn-; Ni- 

и Cu-ETS-4, по данни от монокристална рентгенова дифракция.  

• Йонния обмен при ETS-4 е дискутиран от гледна точка на еластичността на 

титаносилисатния скелет.   
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DISSERTATION   SUMMARY 

The aim of the present dissertation is the study of the crystal structure of ion-exchanged ETS-4 оn the 

basis of single crystals, the estimation of the titanosilicate framewok behavior at ion exchange and   

temperature lowering (150K and 290K) and the comparison of physicochemical characteristics (ion 

exchange, thermal stability and crystal chemistry) of exchanged single crystals and powder 

(polycrystalline) samples has been undertaken. 

The samples were characterized by SEM/EDS, DTA/TG, XRD, in-situ powder and single crystal XRD 

diffraction. The results show that the:  

•  Elasticity of the titanosilicate framework of ETS-4 facilitates the ion exchange. The degree of 

framework deformation depending on the type of the exchange ions 

•   Ion exchange influences the thermal stability (upon heating), which for the tested samples is in the 

    following order: Cs-ETS-4> Zn-ETS-4> Ba-ETS-4> Na-K-ETS-4> Mg-ETS-4 

•   The degree of ion exchange is comparable in single crystal and powder samples only for the cases of 

Cs
+
 and Zn

2+
 ions. 

•   The ion exchange ratio of Mg
2+

and Ba
2+

 ions of ETS-4 is higher in single crystal than in powder 

samples. 

The conclusions of the present thesis are:  

The obtained results show that Ag
+
, Zn

2+
 and Ba

2+
 fully replace Na

+
 and K

+
 ions, but complete 

compensation of the charge framework is found only for the Ba-ETS-4. The lowest degree of framework 

charge compensation is obtained for Ni-ETS-4. The comparison of the ion exchange characteristics of the 

studied single crystal and powder samples based on the chemical analyzes, shows that more complete ion 

exchange is achieved in the single crystal samples. This is due to a number of factors, such as 

agglomeration of crystalites in spherulitic polycrystals, impaired permeability of the channel systems, 

disorder of the structure, and others. It is observed that the ion exchange and low temperature, cause a 

decrease of the volume of the unit cell. The ion exchange cause more significant effect on the unit cell 

volume that the low temperature especially for Ba
2+ 

and Zn
2+

 ETS-4. Ion exchange influences the thermal 

stability of the studied titanosilicate. The highest thermal stability is found for the Cs-ETS-4, due to the 

fact that Cs
+
 ions which are located in the 8-membered ring channel system stabilize the crystal structure. 


