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Streszczenie
Artykuá zawiera wyniki badaĔ laboratoryjnych, polegających na otrzymywaniu tworzyw wapienno-piaskowych z mieszaniny surowcowej, skáadającej siĊ z piasku kwarcowego pochodzenia naturalnego oraz wapna palonego, mody¿kowanej zmienną iloĞcią oraz postacią
áupku karboĔskiego. àupek karboĔski byá bowiem wprowadzany do podstawowego zestawu surowcowego, w którym wymienione surowce
wystĊpują w proporcjach wagowych odpowiednio 92:8, co odpowiada stosunkowi molowemu C/S = 0,09 w stanie naturalnym oraz po
obróbce termicznej, przeprowadzonej w zmiennych warunkach odnoĞnie temperatury i czasu jej trwania. EfektywnoĞü wykorzystania
tego rodzaju dodatku mineralnego, wykazującego wáaĞciwoĞci pucolanowe, byáa oceniana w oparciu o wynik analizy porównawczej,
obejmującej podstawowe cechy uĪytkowe zasadniczo dwóch rodzajów tworzyw, tj. tworzywa referencyjnego, uzyskanego bez udziaáu
wspomnianego áupku karboĔskiego oraz kilku serii tworzyw eksperymentalnych otrzymanych z róĪnym iloĞciowym i jakoĞciowym jego
udziaáem. CharakterystykĊ uzyskanych tworzyw autoklawizowanych uzupeániają równieĪ wyniki badaĔ w zakresie struktury oraz wybranych elementów mikrostruktury, przeprowadzonych metodami XRD, DTA, TG, IR oraz SEM.
Sáowa kluczowe: wyroby wapienno-piaskowe, obróbka hydrotermalna, praĪone surowce ilaste, metakaolinit, fazy C-S-H, toberamoryt,
hydrogranat, mikrostruktura

THE EFFECT OF THERMALLY ACTIVATED CARBON SHALE ON QUALITY OF SAND-LIME AUTOCLAVED
BRICKS
The study summarises the results of laboratory testing of sand-lime materials, that were made of component mix of natural silica sand
and burnt lime, and modi¿ed by adding variable amounts of carbon shale. This shale was added to the standard component mix containing
lime and sand in the molar ratio CaO/SiO2 = 0.09. The carbon shale was in the natural form or followed thermal treatment at various temperatures and times of exposure. It displayed the required pozzolanic activity. The effectiveness of the use of this additive was estimated
basing on the results of comparative analysis covering the basic functional parameters of two types of products: the reference sample
(with no shale added) and several experimentally obtained sand-lime products differing in their qualitative and quantitative composition.
Speci¿cation of thus obtained autoclaved materials is provided, alongside the results of structural and microstructure testing by the XRD,
DTA, TG, IR and SEM methods.
Keywords: Sand-lime bricks, Hydrothermal treatment, Calcinated clays, Metakaolin, C-S-H-phases, Tobermorite, Hydrogarnet, Microstructure – ¿nal

1. WstĊp
Jednym z przykáadów materiaáów budowlanych, otrzymywanych w oparciu o spoiwo mineralne w postaci wapna
palonego, są wyroby wapienno-piaskowe. JakoĞü tych wyrobów, postrzegana przez pryzmat ich cech uĪytkowych, jest
zagadnieniem doĞü záoĪonym, zaleĪnym bowiem od wielu
czynników. Wprawdzie moĪemy tutaj wyróĪniü dwie podstawowe ich grupy, tj. czynniki natury ¿zycznej i chemicznej, to
jednak wáaĞciwoĞci produktu ¿nalnego bĊdą efektem synergii czynników naleĪących do obu tych grup [1]. Szczególne
znaczenie w odniesieniu do jakoĞci wyrobów wapienno-piaskowych w aspekcie ich eksploatacji odgrywają ich cechy
wytrzymaáoĞciowe. Parametry wytrzymaáoĞciowe omawianych tworzyw są wprawdzie funkcją jednoczeĞnie wielu

412

czynników, to jednak bezpoĞrednio są one determinowane
mikrostrukturą tworzyw.
Mikrostruktura tworzyw silikatowych, a dokáadnie jej gáówne elementy, tj. rodzaj i iloĞü tworzących siĊ faz mineralnych,
morfologia ich krysztaáów oraz porowatoĞü, rozumiana zarówno w kontekĞcie iloĞciowym (udziaá objĊtoĞciowy porów)
jak i jakoĞciowym (ksztaát i wielkoĞü porów), ksztaátuje siĊ
zasadniczo w trakcie obróbki wyrobów w autoklawie. Podejmując zatem próby poprawy jakoĞci tworzyw wapienno-piaskowych, naleĪy koncentrowaü siĊ na sposobach
prowadzących do korzystnej mody¿kacji ich mikrostruktury
[2]. NajwiĊksze moĪliwoĞci w tym zakresie wydają siĊ byü
związane z ingerencją w przebieg procesów i reakcji chemicznych, prowadzących do tworzenia siĊ poĪądanych pro-
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duktów syntezy, wchodzących w skáad substancji spajającej
poszczególne ziarna mineralnego wypeániacza.
W tradycyjnym sposobie produkcji wyrobów wapienno-piaskowych, związanym ze stosowaniem dwóch podstawowych surowców w postaci piasku kwarcowego pochodzenia
naturalnego oraz wapna palonego, produktami syntezy jest
zwykle amor¿czna faza C-S-H, która jest prekursorem tobermorytu (C5S6H5), wykazującego budowĊ krystaliczną [3].
Zgodnie z danymi literaturowymi [4] wytrzymaáoĞü tworzyw autoklawizowanych jest okreĞlona zaleĪnoĞcią funkcyjną, uwzglĊdniającą sumaryczną zawartoĞü obu wymienionych faz mineralnych. Oznacza to, Īe efekt poprawy
cech wytrzymaáoĞciowych omawianych tworzyw moĪna
stosunkowo áatwo osiągnąü poprzez zapewnienie optymalnych warunków do przebiegu reakcji syntezy. Warunki te
powinny bowiem zapewniaü najwyĪszy z moĪliwych stopieĔ
przereagowania substratów, w wyniku czego uzyskuje siĊ
relatywnie wiĊkszą iloĞü wymienionych powyĪej produktów
syntezy. Skutek taki moĪemy uzyskaü w wyniku odpowiedniej aktywacji chemicznej lub ¿zycznej reagujących ze sobą
skáadników [5].
Natomiast w odniesieniu do kwestii wpáywu skáadu mineralnego substancji spajającej poszczególne ziarna piasku
kwarcowego moĪemy stwierdziü, Īe w przypadku wspóáistnienia innych faz mineralnych, poza juĪ wymienionymi,
ich wpáyw moĪe byü zróĪnicowany [6]. W oparciu o dane
literaturowe [7] oraz wyniki badaĔ wáasnych autora [8] moĪna stwierdziü, Īe w przypadku obecnoĞci okreĞlonych jonów obcych w Ğrodowisku reakcji, obserwujemy zarówno
zmiany iloĞciowe jak i jakoĞciowe w procesie tworzenia siĊ
produktów syntezy. W zaleĪnoĞci bowiem od stĊĪenia tych
jonów, moĪemy obserwowaü zjawisko ich inkorporowania do
struktur wewnĊtrznych uwodnionych krzemianów wapnia lub
tworzenia siĊ odrĊbnych faz mineralnych [9].
Zagadnienie to jest istotne z tego wzglĊdu, Īe w przypadku wykorzystywania do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych surowców nietradycyjnych, w postaci wysokowapniowych popioáów lotnych lub aktywowanych termicznie
surowców ilastych, bĊdących noĞnikami znacznej iloĞci
jonów Al3+, wĞród koĔcowych produktów reakcji mogą wystĊpowaü równieĪ inne skáadniki mineralne w postaci uwodnionych glinianów lub glinokrzemianów wapnia (C3AH6,
C2ASH8) [10].
Szczególne znaczenie w tym zakresie ma zatem zagadnienie tworzenia siĊ hydrogranatów, których obecnoĞü
wĞród koĔcowych produktów syntezy, obecnych w wyrobach
wapienno-piaskowych, w odniesieniu do ich cech wytrzymaáoĞciowych nie jest jednoznaczna. Tworzące siĊ w tych
warunkach hydrogranaty naleĪą zwykle do szeregu C3AS3 –
C3AH6 i zawierają najczĊĞciej krzem, który jest obecny w ich
strukturach na zasadzie podstawieĔ izomor¿cznych, zwanych
„podstawieniami hydrogranatowymi” przebiegającymi wedáug
schematu: 4(OH)-ļ[SiO4]4-.
Zatem w celu okreĞlenia wpáywu tworzących siĊ hydrogratów na cechy wytrzymaáoĞciowe tworzyw wapienno-piaskowych, otrzymywanych z zestawów surowcowych zawierających dodatek mineralny w postaci praĪonego áupku
karboĔskiego, przeprowadzono odpowiednie badania laboratoryjne, a uzyskane rezultaty są przedmiotem niniejszego
artykuáu.

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
2.1. Koncepcja badaĔ
Podstawowym celem poznawczym niniejszej pracy byáo
w pierwszej kolejnoĞci okreĞlenie przydatnoĞci, a nastĊpnie wpáywu dodatku mineralnego, w postaci aktywowanego
w zmiennych warunkach termicznych áupku karboĔskiego,
na jakoĞü otrzymywanych z jego udziaáem tworzyw wapienno-piaskowych. Racjonalnym czynnikiem przemawiającym
za takim rozwiązaniem technologicznym [11] jest wysoka
aktywnoĞü pucolanowa materiaáu otrzymanego w wyniku
obróbki termicznej áupku karboĔskiego, przeprowadzonej
w odpowiednio dobranych warunkach, zapewniających dehydroksylacjĊ obecnych w nich mineraáów ilastych z utworzeniem form bezwodnych o budowie amor¿cznej typu metakaolinitu.
Dla osiągniĊcia tak sformuáowanego celu pracy przyjĊto koncepcjĊ jej realizacji, która przewidywaáa otrzymanie
szeregu serii tworzyw wapienno-piaskowych z mieszanin
surowcowych mody¿kowanych zmienną iloĞcią i jakoĞcią
áupku karboĔskiego. Takie podejĞcie miaáo na celu optymalizacjĊ iloĞci i jakoĞci wprowadzonego dodatku mineralnego,
w postaci wspomnianego juĪ áupku karboĔskiego, w kontekĞcie poprawy jakoĞci uzyskiwanych z jego udziaáem tworzyw wapienno-piaskowych. Tworzywa te otrzymywano dla
wartoĞci stosunku molowego C/S = 0,09, która to wartoĞü
odzwierciedla proporcje wagowe podstawowego zestawu surowcowego skáadającego siĊ z piasku kwarcowego
pochodzenia naturalnego oraz wapna palonego. Zestaw
surowcowy o takim skáadzie jest zazwyczaj stosowany do
otrzymywania wyrobów wapienno-piaskowych w warunkach
przemysáowych. Zatem zmiennymi parametrami procesu
otrzymywania tworzyw o skáadach eksperymentalnych byá
udziaá oraz postaü áupku karboĔskiego, wprowadzonego do
zestawów surowcowych, natomiast pozostaáe warunki tego
procesu byáy staáe. DziĊki temu moĪliwe byáo przeprowadzenie analizy porównawczej wpáywu tych czynników na jakoĞü
uzyskiwanych tworzyw.

2.2. Wykorzystywane surowce i sposób
otrzymywania próbek
Do otrzymywania próbek referencyjnych tworzywa wapienno-piaskowego wykorzystywano tradycyjne surowce
mineralne:
– piasek kwarcowy pochodzenia naturalnego (symbol PK-LU),
– wapno palone niegaszone (symbol LBU-WR).
Natomiast do otrzymywania tworzyw eksperymentalnych,
tj. otrzymywanych z zestawów surowcowych o zmody¿kowanym skáadzie, stosowano dodatkowo nastĊpujące surowce:
– surowiec ilasty w postaci áupku karboĔskiego w stanie
naturalnym (symbol LZW-0),
– áupek karboĔski poddany procesowi obróbki termicznej
w zmiennych warunkach odnoĞnie czasu i temperatury
praĪenia:
– temperatura 450°C i czas 2,5 godziny (symbol LZW-4502,5),
– temperatura 550°C i czas 2,5 godziny (symbol LZW-5502,5),
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Tabela 2. Charakterystyka wapna palonego LBU-WR.
Table 2. Characteristics of burnt lime LBU-WR.
CaO
[%]

MgO
[%]

(CaO+Mg)ak

[%]

Fe2O3
[%]

Al2O3
[%]

CO2
[%]

SO3
[%]

SP
[%]

SiO2
[%]

t60 *
[min]

tmax *
[min]

Tmax *
[°C]

R0,09 *
[%]

R0,2 *
[%]

97,9

0,5

96,6

0,04

0,1

0,8

0,1

1,5

0,5

0,6

11,6

79,8

5,2

0,2

* t60 – czas jaki upáynąá od początku reakcji wapna z wodą do momentu uzyskania przez ukáad temperatury 60 ºC; tmax – czas gaszenia
wapna; Tmax – temperatura gaszenia wapna; R0,09 i R0,2 – pozostaáoĞci na sicie o boku oczka kwadratowego odpowiednio 0,09 mm i 0,2 mm.

–

temperatura 700°C i czas 3,0 godziny (symbol LZW-7003,0),
– temperatura 800°C i czas 2,5 godziny (symbol LZW-8002,5).
Poszczególne serie próbek otrzymywano z mieszanin
surowcowych o skáadach podanych w Tabeli 1.
Procedura otrzymywania poszczególnych serii próbek
przebiegaáa za kaĪdym razem w ustalony i powtarzalny
sposób. Na początku odwaĪano poszczególne skáadniki
zgodnie z zaáoĪonym skáadem surowcowym. NastĊpnie staáe
skáadniki mieszaniny homogenizowano na sucho w moĨdzierzu porcelanowym, a po dodaniu wymaganej iloĞci wody
destylowanej, homogenizacjĊ skáadników kontynuowano.
WodĊ dodawano w iloĞci niezbĊdnej do caákowitej hydratacji
wapna palonego oraz uzyskania wilgotnoĞci formierczej mas
na poziomie 6%. W celu przeprowadzenia procesu gaszenia
wapna, mieszaninĊ umieszczano w szczelnie zamkniĊtym
naczyniu szklanym i przetrzymywano ją przez okres okoáo
1 godziny w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 65°C.
Po tym okresie czasu naczynie z mieszaniną surowcową
wyjmowano z suszarki i cháodzono do temperatury otoczenia. MieszaninĊ surowcową w takim stanie poddawano
ostatecznemu procesowi ujednorodnienia w moĨdzierzu
porcelanowym, po czym umieszczano ją ponownie w tym
samym naczyniu, aby zapobiec jej wysychaniu.
Z tak przygotowanej masy formowano próbki w ksztaácie
walca o Ğrednicy i wysokoĞci równej 25 mm za pomocą dzielonej formy metalowej. Formowanie próbek przeprowadzono
na prasie hydraulicznej metodą dwustronnego i dwustopniowego prasowania z miĊdzystopniowym odpowietrzaniem
przy wartoĞci ciĞnienia 10 MPa. Maksymalnie ciĞnienie prasowania wynosiáo 20 MPa. NastĊpnie próbki umieszczano
w tyglach z teÀonu, które z kolei wkáadano do stalowych
cylindrów ciĞnieniowych, zawierających odpowiednią iloĞci wody destylowanej. Cylindry z umieszczonymi w nich
próbkami wkáadano do gniazd nagrzewnicy i poddawano
procesowi ogrzewania wedáug odpowiedniego reĪimu. W ten
sposób byá realizowany proces obróbki hydrotermalnej próbek w warunkach laboratoryjnych.
Zastosowane warunki obróbki hydrotermalnej próbek,
odzwierciedlające warunki obróbki wyrobów wapienno-piaskowych w autoklawach przemysáowych, byáy nastĊpujące:
– ciĞnienie nasyconej pary wodnej – 1,002 MPa
– temperatura pary wodnej – 180°C
– áączny czas autoklawizacji – 9,5 godziny (nagrzewanie
1,5 h, wytrzymanie 8,0 h, swobodne cháodzenie).

2.3. Stosowane metody badawcze
Skáad granulometryczny wykorzystywanego piasku kwarcowego oznaczono metodą sitową przy uĪyciu przesiewa-
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cza powietrznego Hosokawa Alpine. Wyniki oznaczenia
pokazuje Rys. 1.
Podstawowe cechy uĪytkowe stosowanego wapna palonego okreĞlono zgodnie z zakresem i metodami podanymi
w normie PN-EN 459-2:2003 [12] i pokazano w Tabeli 2.
Analiza chemiczna surowca ilastego, zarówno w stanie
naturalnym jak i po przeprowadzonej obróbce cieplnej, polegaáa na iloĞciowym oznaczeniu metodą wagową nastĊpujących skáadników: SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, TiO2, CaO, MgO,
K2O, Na2O, SO3 i strat praĪenia. Zakres powyĪszej analizy
rozszerzono o oznaczenie zawartoĞci siarki, wystĊpującej
w postaci siarczków. Ponadto ze wzglĊdu na potencjalnie
duĪą zawartoĞü substancji wĊglistej w badanym surowcu,
co wynika ze Ĩródáa pochodzenia tego surowca, dodatkowo
oznaczono zawartoĞü wĊgla organicznego i nieorganicznego. Oznaczenia zawartoĞci podstawowych tlenków dokonano zgodnie z metodyką podaną w odpowiednich normach,
natomiast w stosunku do tlenków zaliczanych do alkaliów,
tj. Na2O i K2O, zastosowano technikĊ absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA). ZawartoĞü wĊgla caákowitego,
z uwzglĊdnieniem zawartoĞci wĊgla organicznego i wĊgla
związanego w postaci wĊglanów, oznaczono wedáug normy
PN-G-04571:1998 [13]. Odpowiednie wyniki analizy chemicznej surowca ilastego zawiera Tabela 3.
W przypadku kaĪdej przygotowanej masy przeznaczonej do otrzymywania danej serii próbek, kontrolowano jej
wilgotnoĞü oraz aktywnoĞü. WilgotnoĞü mas okreĞlano metodą suszenia jako Ğrednią z dwóch próbek analitycznych,
natomiast aktywnoĞü mieszanek surowcowych oznaczano
metodą chemiczną, polegającą na miareczkowaniu, mianowanym, 1M kwasem solnym w obecnoĞci 1-procentowego
roztworu alkoholowego fenoloftaleiny, okreĞlonej iloĞci masy
pobranej w stanie wilgotnym. Oznaczenie aktywnoĞci mas
przeprowadzano na dwóch próbkach, a jako wynik koĔcowy przyjmowano Ğrednią arytmetyczną z oznaczeĔ cząstkowych. Uzyskane wyniki badaĔ aktywnoĞci oraz wilgotnoĞci
poszczególnych mieszanek surowcowych przedstawiono
w Tabeli 4.
Badania cech ¿zycznych otrzymanych tworzyw przeprowadzono zgodnie z zakresem i metodami podanymi w normie PN-EN 771-2:2004 [14] oraz normach przywoáanych,
odnoszących siĊ do wybranych cech, a w szczególnoĞci dotyczących wytrzymaáoĞci na Ğciskanie – PN-EN 772-1:2001
[15] oraz gĊstoĞci brutto/netto w stanie suchym – PN-EN
772-13:2001 [16]. Dodatkowo oznaczano porowatoĞü otwartą Po otrzymanych tworzyw metodą waĪenia hydrostatycznego. Uzyskane rezultaty badaĔ wyĪej wymienionych cech
uĪytkowych próbek tworzyw wapienno-piaskowych, otrzymanych z udziaáem analizowanego dodatku mineralnego,
przedstawia zbiorcza Tabela 4.
AnalizĊ skáadu fazowego surowców ilastych, zarówno
w stanie naturalnym jak i po termicznej aktywacji, oraz
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Tabela 3. Wyniki analizy skáadu chemicznego áupu karboĔskiego wyjĞciowego (LZW-0) i praĪonego w 700ࣰ°C przez 3 h (LZW-700-3,0).
Table 3. Chemical composition of carbon clay shale in original state (LZW-0) and heat treated for 3 h at 700ࣰ°C (LZW-700-3,0).
Analizowany skáadnik

LZW-0 [%]

Straty praĪenia (1000 ºC/1 h)

18,40

LZW-700-3,0[%]
2,20

SiO2

46,80

56,80

Al2O3

23,90

27,70

Fe2O3

2,15

0,21

FeO

2,40

6,00

TiO2

1,02

1,40

CaO

2,00

1,42

MgO

0,15

0,90

Na2O

0,33

0,40

K2O

1,78

2,28

SO3

0,22

0,32

S2-

0,02

0,05

Cat (wĊgiel caákowity)

6,50

1,00

Corg. (wĊgiel organiczny)

5,40

0,90

CwĊglanowy

0,30

0,10

AktywnoĞü pucolanowa wg ASTM C379-65 (1)

-

SiO2 – 18,22
Al2O3 – 13,56
 31,78

otrzymanych z ich udziaáem tworzyw autoklawizowanych,
przeprowadzono w oparciu o wyniki badaĔ uzyskanych
metodą rentgenogra¿czną. W tym celu wykorzystywano
dyfraktometr rentgenowski Firmy Philips (model PW 1040).
Dyfraktogramy rejestrowano w zakresie kątów CuKĮ 5-60º
2ș, a rodzaj wystĊpujących faz mineralnych identy¿kowano
w oparciu o dane zawarte w bazie ICPDS-ICDD (wersja
z 2005 roku). Uzyskane w tym zakresie wyniki badaĔ dla
wybranych próbek przedstawiają Rys. 2, 3 i 5.
Badania metodami termicznymi DTA i TG analizowanych
surowców ilastych i tworzyw autoklawizowanych przeprowadzono z wykorzystaniem urządzenia Firmy NETZSCH
STA 449 F3 Jupiter. Pomiary zostaáy wykonane w zakresie temperatur 20-1000°C z szybkoĞcią grzania 10°C/min
w atmosferze powietrza w tyglach Al2O3. Uzyskane wyniki
badaĔ w postaci zbiorczych zestawieĔ krzywych DTA i TG
przedstawiają Rys. 4 i 6.
Do rejestracji widm w zakresie Ğrodkowej podczerwieni IR (400–4000 cm-1) stosowano standardową technikĊ
transmisyjną pastylek z KBr. Pomiary przeprowadzono przy
uĪyciu spektrometru fourierowskiego Bio-Rad FTS 60MV
ze zdolnoĞcią rozdzielczą 4 cm-1 przy 256 powtórzeniach.
Uzyskane wyniki badaĔ w postaci odpowiedniego zestawienia widm IR dla wybranych próbek otrzymanych tworzyw
przedstawia Rys. 7.
MikrostrukturĊ tworzyw uzyskanych w warunkach hydrotermalnych badano metodą mikroskopii skaningowej.
W przeprowadzonych badaniach wykorzystywano mikroskop skaningowy Nova NanoSEM 200 ¿rmy FEI Company.
Próbki do badaĔ napylane byáy wĊglem. Najbardziej charakterystyczne obrazy mikrostruktur analizowanych powierzchni
przeáamu próbek omawianych tworzyw przedstawia Rys. 8.

4. Wyniki i dyskusja
Analizując krzywą kumulacyjną skáadu ziarnowego piasku
kwarcowego PK-LU (Rys. 1) moĪna stwierdziü, Īe piasek
ten speánia kryterium skáadu ziarnowego, gdyĪ wyznaczo-

na na podstawie pomiarów krzywa uziarnienia zawiera siĊ
w obszarze wyznaczonym przez graniczne krzywe (dolną
i górną) uziarnienia piasków kwarcowych stosowanych
w przemyĞle wyrobów wapienno-piaskowych.
Biorąc z kolei pod uwagĊ dane zamieszczone w Tabeli 2,
odnoszące siĊ do charakterystyki wapna palonego, naleĪy
stwierdziü, Īe surowiec ten zarówno pod wzglĊdem aktywnoĞci, której miarą jest zawartoĞü aktywnego tlenku wapnia
oraz czas i temperatura gaszenia, jak i rozdrobnienia speánia
kryteria przydatnoĞci do produkcji wyrobów silikatowych.
Charakteryzując kolejno surowiec ilasty o skáadzie chemicznym podanym w Tabeli 3, który speánia rolĊ dodatku
mineralnego wykorzystywanego do mody¿kowania podstawowego zestawu surowcowego przeznaczonego do otrzymywania tworzyw silikatowych, naleĪy stwierdziü, Īe w stanie naturalnym dominującym mineraáem ilastym jest kaolinit
(Rys. 2), z którym wspóáistnieją illit i montmoryllonit wystĊpujące w pakietach mieszanych. Mineraáom tym towarzyszy
piryt oraz wolny kwarc. W wyniku obróbki termicznej tego
surowca, przeprowadzonej w zmiennych co do temperatury
i czasu warunkach, jego skáad mineralny ulegá zmianie.
Rodzaj przemian strukturalnych w surowcu LZW-O, zachodzących pod wpáywem temperatury, jest dobrze widoczny na dyfraktogramach rentgenowskich, przedstawionych
w postaci zbiorczego zestawienia na Rys. 3. Z danych tych
wynika, Īe obserwuje siĊ zanik linii dyfrakcyjnych charakterystycznych dla kaolinitu. Oznacza to, Īe w zastosowanych warunkach obróbki termicznej kaolinit o budowie
krystalicznej ulegá procesowi dehydroksylacji i przeksztaáciá
siĊ w metakaolinit, wykazujący budowĊ amor¿czną, dziĊki czemu odznacza siĊ wysoką aktywnoĞcią pucolanową.
Dobrym potwierdzeniem tych przemian są równieĪ krzywe
termiczne DTA i TG przedstawione na Rys. 4.
Zatem na skutek zachodzących pod wpáywem podwyĪszonej temperatury zmian w strukturach mineraáów ilastych
otrzymujemy materiaá, który chĊtnie reaguje z wapnem juĪ
w temperaturze otoczenia, a szczególnie áatwo w warunkach

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 66, 4, (2014)

415

Z. PYTEL

Rys. 1. Krzywa uziarnienia piasku kwarcowego PK-LU.
Fig. 1. Cumulative curve of particle size distribution of quartz sand
PK-LU.

hydrotermalnych. W wyniku zachodzących reakcji powstają
produkty syntezy wykazujące wáaĞciwoĞci wiąĪące (Rys. 5),
które korzystnie wpáywają na cechy wytrzymaáoĞciowe otrzymywanych z ich udziaáem tworzyw silikatowych (Tabela 4).
Potwierdzeniem tworzących siĊ tego typu produktów syntezy są równieĪ krzywe termiczne DTA i TG (Rys. 6) uzyskane
dla omawianych tworzyw autoklawizowanych.
Dodatkowo pozytywnym efektem przeprowadzonej obróbki termicznej surowca ilastego LZW-O jest znaczące
obniĪenie zawartoĞci substancji wĊglistej, która zwykle
jest powodem podwyĪszonej porowatoĞci, a zatem i nasiąkliwoĞci wyrobów wapienno-piaskowych, uzyskiwanych
z jego udziaáem. Konsekwencją tych niekorzystnych zmian
w mikrostrukturze omawianego rodzaju tworzyw jest obniĪenie ich trwaáoĞci w sensie odpornoĞci na dziaáanie niskich
temperatur, czyli mrozoodpornoĞci. Fakt ten znalazá swoje
potwierdzenie w wynikach badania trwaáoĞci omawianych
tworzyw. Okazaáo siĊ bowiem, Īe uzyskano negatywny rezultat badania mrozoodpornoĞci serii próbek silikatowych
otrzymanych z róĪnym iloĞciowym udziaáem áupku karboĔskiego LZW-O, wystĊpującego w stanie naturalnym.
JednoczeĞnie wynik badania trwaáoĞci próbek tworzyw
silikatowych z analogicznym udziaáem áupku karboĔskiego
LZW-700 poddanego aktywacji termicznej jest pozytywny.
Oznacza to, Īe wprowadzenie do tradycyjnego zestawu surowcowego aktywowanego termicznie áupku karboĔskiego
w badanych iloĞciach zapewnia uzyskanie tworzyw silikatowych odznaczających siĊ wymaganą mrozoodpornoĞcią,
tj. brakiem jakichkolwiek efektów destrukcji po 50 cyklach
naprzemiennego zamraĪania do temperatury -15°C i rozmraĪania do temperatury otoczenia.
WystĊpujące róĪnice w strukturze analizowanych tworzyw silikatowych oraz ich wpáyw na wáaĞciwoĞci tych tworzyw moĪna równieĪ táumaczyü na podstawie zarejestrowanych widm IR przedstawionych na Rys. 7. Najbardziej
intensywne pasmo pojawiające siĊ przy liczbie falowej okoáo
1082 cm-1 związane jest z rozciągającymi drganiami asymetrycznymi wiązania Si–O–Si. Na skutek podstawieĔ Si4+
przez Al3+ w warstwach tetraedrycznych przesuwa siĊ ono
w stronĊ niĪszych liczb falowych, wykazując w przypadku
próbek LZW-0-50 i LZW-700-50 maksimum przy okoáo 1032
cm-1, odpowiadające drganiom realizowanym w mostkach
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Si–O–Al. Poza omówionymi, analizowane widma zawierają
pasma w zakresie 490–400 cm-1 związane z drganiami zginającymi mostków Si–O–Si oraz Si–O–Al. ObecnoĞü w widmach dubletu przy 798 cm-1 i 779 cm-1 Ğwiadczy o obecnoĞci
ȕ-kwarcu w badanym materiale, co jest oczywiste ze wzglĊdu na wielkoĞü stosunku molowego C/S = 0,09.
Zmiany w widmach dotyczą jednak przede wszystkim
pasm grup hydroksylowych i wĊglanowych. W przypadku
drgaĔ grup CO32- obserwowany jest spadek intensywnoĞci
integralnej pasm w zakresie 1400–1500 cm-1 oraz przy okoáo 875 cm-1 i 753 cm-1 w porównaniu z widmem odniesienia
(próbka TWP). W przypadku pierwszego wymienionego
zakresu liczb falowych poáączony jest on z widocznym rozdzieleniem na dwa pasma skáadowe. Oznacza to z jednej
strony spadek udziaáu grup wĊglanowych w otrzymanych
materiaáach, a z drugiej moĪe byü przyczyną zmiany symetrii tych grup. Pasma związane z drganiami grup OHi cząsteczek wody pojawiają siĊ odpowiednio w zakresie
3100–3800 cm-1 i przy okoáo 1635 cm-1. W zakresie wyĪszych liczb falowych, we wszystkich widmach obserwowane
jest szerokie pasmo przy okoáo 3384 cm-1. Odznacza siĊ
ono duĪą szerokoĞcią poáówkową i związane jest z drganiami realizowanymi w cząsteczkach wody, jak i grup OHrozmieszczonych w sposób nieuporządkowany w strukturze
materiaáu. W przypadku próbki LZW-0-50 obserwowane są
dodatkowo cztery maksima związane z drganiami rozciągającymi wiązania O–H. WewnĊtrzne grupy OH-, ulokowane pomiĊdzy warstwami tetra- i dioktaedryczną, dają silne
pasmo przy okoáo 3621 cm-1, co wskazuje na obecnoĞü
mineraáów ilastych. Pozostaáe trzy pasma, czyli pasma przy
3696 cm-1, 3669 cm-1 i 3653 cm-1, przypisane są drganiom
symetrycznym grup OH-, poáoĪonych na powierzchni warstwy oktaedrycznej. Ich wystĊpowanie niewątpliwie związane jest z obecnoĞcią kaolinitu. ObecnoĞci mineraáów ilastych naleĪy równieĪ przypisaü pasma przy okoáo 936 cm-1
oraz 914 cm-1, związane z drganiami zginającymi grup OH-,
koordynujących glin w pozycjach oktaedrycznych (Al–OH),
przy czym pierwsze z nich charakteryzuje mineraáy z grupy o pakiecie 1:1, a jego obecnoĞü w badanym materiale
związana jest z obecnoĞcią kaolinitu w áupku karboĔskim
w stanie naturalnym. Wymienione pasma nie są obserwowane w kolejnym widmie. Pasma pochodzące od mineraáów
ilastych zanikáy, natomiast pojawiáo siĊ pasmo przy okoáo
3643 cm-1, które odznacza siĊ maáą szerokoĞcią poáówkową, czyli związane jest z drganiami grup OH- rozmieszczonymi w sposób uporządkowany w strukturze materiaáu.
Dodatkowo wzrasta intensywnoĞü integralna pasma przy
okoáo 3450 cm-1.
RównieĪ pewnych racjonalnych dowodów táumaczących
pozytywny wpáyw dodatku mineralnego w postaci aktywowanego termicznie áupku karboĔskiego, w kontekĞcie
jakoĞci otrzymanych z jego udziaáem tworzyw silikatowych,
dostarczają wyniki badaĔ mikrostruktury tych tworzyw
(Rys. 8). Z analizy obrazów mikrostruktur odnoszących
siĊ do trzech rodzajów tworzyw silikatowych, tj. tworzyw
referencyjnego oraz tworzyw o skáadach eksperymentalnych zawierających analogiczną iloĞü dodatku áupku
karboĔskiego, lecz wystĊpującego w róĪnych postaciach,
moĪna dostrzec zmiany w skáadzie mineralnym. W próbkach zawierających omawiany dodatek wĞród produktów
syntezy, obok typowych faz w postaci Īelu C-S-H oraz
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krystalicznego tobermorytu, dodatkowo wystĊpuje hydrogranat z podstawieniami krzemu. Ponadto stwierdza siĊ
zmianĊ morfologii zarówno fazy C-S-H, jak i krysztaáów tobermorytu. Faza C-S-H z formy gąbczastej okreĞlanej jako
„plaster miodu” przechodzi w postaü wáóknistą o niĪszym
stosunku molowym C/S. Tobermoryt natomiast wystĊpujący w tworzywach referencyjnych w postaci okatedrycznych

páytek przeksztaáca siĊ w postaü wydáuĪonych páytek lub
listew. Oprócz zmian jakoĞciowych obserwuje siĊ równieĪ
zmiany iloĞciowe, polegające na wystĊpowaniu wiĊkszej
iloĞci produktów syntezy. MoĪe to Ğwiadczyü o wiĊkszym
stopniu przereagowania substratów, co zgodnie z danymi
literaturowymi dobrze táumaczy obserwowany efekt poprawy cech wytrzymaáoĞciowych analizowanych tworzyw

Rys. 2. Dyfraktogram rentgenowski áupku karboĔskiego w stanie naturalnym; W – wĊgiel, H – hematyt, IMt – illit/montmoryllonit, K – kaolinit,
Q – kwarc, FS – piryt.
Fig. 2. X-ray diffraction pat tern of original carbon clay shale; W – carbon, H – hematite, IMt – illite/montmorillonite, K – kaolinite, Q – quartz,
FS – pyrite.

Rys. 3. Zbiorcze zestawienie dyfraktogramów rentgenowskich áupu karboĔskiego po obróbce cieplnej we wskazanych warunkach; W –
wĊgiel, H – hematyt, IMt – illit/montmorillonit, dhMs – zdehydroksylowany muskowit, K – kaolinit, Q - kwarc.
Fig. 3. X-ray diffraction patterns of carbon clay shale heat treated under indicated conditions: W – carbon, H – hematite, IMt – illite/montmorillonite, dhMs – dehydroxylated muscovite, K – kaolinite, Q – quartz.
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silikatowych uzyskanych ze zmody¿kowanych zestawów
surowcowych.

4. Wnioski koĔcowe
Jednym ze skutecznych sposobów poprawy wáaĞciwoĞci
uĪytkowych, a w szczególnoĞci cech wytrzymaáoĞciowych,
autoklawizowanych tworzyw wapienno-piaskowych, jest
przyjĊcie rozwiązania technologicznego polegającego na
mody¿kacji podstawowego zestawu surowcowego stanowiącego mieszaninĊ piasku kwarcowego i wapna palonego
o odpowiednio dobranym skáadzie iloĞciowym, dodatkami
mineralnymi wykazującymi wáaĞciwoĞci pucolanowe.

a)

Obserwowany korzystny efekt poprawy cech wytrzymaáoĞciowych omawianego rodzaju materiaáów budowlanych jest
wynikiem synergicznego efektu, polegającego na ¿zycznym
i chemicznym oddziaáywaniu tego typu dodatków mineralnych.
Przykáadem dodatków mineralnych o takim dziaáaniu są
materiaáy uzyskiwane w wyniku obróbki termicznej surowców ilastych, przeprowadzonej w odpowiednio dobranych
warunkach odnoĞnie temperatury, czasu, szybkoĞci ogrzewania i cháodzenia, zapewniających powstanie produktów
w rodzaju metakaolinitu, determinujących ich wysoką aktywnoĞü pucolanową.

b)

Rys. 4. Zbiorcze zestawienie krzywych analizy termicznej áupku LWZ w stanie surowym i po obróbce termicznej w róĪnych warunkach: a)
krzywe DTA, b) krzywe TG.
Fig. 4. Cumulative sheet of curves coming from thermal analysis of carbon clay shale heat treated under indicated conditions: a) DTA
curves, b) TG curves.

Rys. 5. Wyniki badaĔ skáadu mineralogicznego wybranych tworzyw wapienno-piaskowych; C – kalcyt, K – kaolinit, V – vateryt, Q – kwarc,
MS – muskowit, FS – piryt, I – illit, CSH – uwodnione krzemiany wapnia, dhI – zdehydroksylowany illit.
Fig. 5. Mineralogical composition of selected sand-lime materials; C – calcite, K – kaolinite, V – vaterite, Q – quartz, MS – muscovite, FS
– pyrite, I – illite, CSH – hydrated calcium silicates, dhI – dehydroxylated illite.
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a)

b)

Rys. 6. Krzywe analizy termicznej tworzyw wapienno-piaskowych: a) krzywe DTA, b) krzywe TG.
Fig. 6. Curves of thermal analysis for sand-lime materials: a) DTA curves, b) TG curves.
Tabela 4. Charakterystyka mas i otrzymanych z nich tworzyw autoklawizowanych.
Table 4. Characteristics of masses and related autoclaved materials.
Badany parametr*
Symbol masy /
symbol próbki

W
[%]

A
[%]

U0n,u [kg/m3]

U1n,u [kg/m3]

fB [MPa]

cw
[%]

Po
[%]

TWP

4,8

7,3

1,86

1,84

19,2

11,8

22,0

LZW-0-25

6,2

7,3

1,97

1,86

7,6

14,7

27,5

LZW-0-50

6,2

6,9

1,98

1,84

19,3

15,2

28,1

LZW-0-75

6,9

6,9

1,99

1,76

36,0

17,7

31,2

LZW-700-25

4,9

6,7

1,90

1,90

19,6

13,5

25,7

LZW-700-50

5,8

6,8

1,91

1,87

27,3

14,7

27,6

LZW-700-75

6,2

6,8

1,83

1,80

37,6

17,0

30,7

* W - wilgotnoĞü masy; A – aktywnoĞü masy; ȡ0n,u – gĊstoĞü brutto/netto w stanie suchym okreĞlona metodą waĪenia hydrostatycznego; ȡ1n,u gĊstoĞü brutto/netto w stanie suchym okreĞlona metodą normową; fB – wytrzymaáoĞü na Ğciskanie; cw – absorpcja wody; Po – porowatoĞü
otwarta okreĞlona metodą waĪenia hydrostatycznego.

Zastosowany w badaniach praĪony áupek wĊglowy
LZW-700-3 wpáynąá bardzo korzystnie na poprawĊ cech
wytrzymaáoĞciowych autoklawizowanych tworzyw wapienno-piaskowych otrzymanych z jego udziaáem. Wprawdzie
podobny efekt uzyskano równieĪ z dodatkiem tegoĪ áupka
nie poddawanego obróbce termicznej, jednak tworzywa
uzyskane z jego udziaáem nie wykazują naleĪytej trwaáoĞci,
w rozumieniu odpornoĞci na dziaáanie niskich temperatur,
co caákowicie dyskwali¿kuje je z praktycznego stosowania.
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(USA).
PN-EN 771-2: 2004 – Wymagania dotyczące elementów
murowych. CzĊĞü 2: Elementy murowe silikatowe.
PN-EN 772-1: 2001 - Metody badaĔ elementów murowych.
CzĊĞü 1: OkreĞlenie wytrzymaáoĞci na Ğciskanie.
PN-EN 772-13: 2001 - Metody badaĔ elementów murowych. CzĊĞü 13: OkreĞlenie gĊstoĞci netto i gĊstoĞü brutto
elementów murowych w stanie suchym.

i
b)

c)
Rys. 8. Obrazy SEM mikrostruktury wybranych tworzyw wapiennopiaskowych: a) Próbka LZW-0, b) Próbka LZW-O-50) i c) Próbka
LZW-700-50.
Fig. 8. SEM images of selected sand-lime materials: a) Sample
LZW-0, b) Sample LZW-O-50 and c) Sample LZW-700-50.
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