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Streszczenie
Polska jest krajem bogatym w złoża dolomitów. Podczas wydobycia i obróbki tego surowca powstają pyły, które mogą mieć potencjalne
zastosowanie w ceramice budowlanej. Ze względu na dużą zawartość CaO i MgO, będących topnikami, zastosowanie dolomitu jako
dodatku do mas ceramicznych powinno intensyfikować proces ich spiekania, a w rezultacie wpłynąć na właściwości fizykomechaniczne
otrzymanych z nich tworzyw. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań tworzyw ceramicznych uzyskanych z mas na bazie iłu
triasowego z dodatkiem 0%, 5%, 10% i 15% mas. dolomitu Ołdrzychowice. Zastosowano dwie temperatury wypalania: 950 °C i 1050 °C.
Tworzywa poddano badaniom absorpcji wody, gęstości pozornej, mrozoodporności, wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na zginanie. Oznaczono również skład fazowy otrzymanych tworzyw. Analizy mikrostruktury dokonano porównując mikrofotografie SEM zgładów.
Stwierdzono, że dodatek dolomitu do iłu triasowego może powodować wzrost wytrzymałości mechanicznej: wytrzymałości na zginanie
o maks. 15% w przypadku 5-procentowego dodatku dolomitu do masy ceramicznej wypalonej w 1050 °C oraz wytrzymałości na ściskanie o maks. 15% w przypadku 10-procentowego dodatku dolomitu do masy ceramicznej wypalonej w 1050 °C. Analiza składu fazowego
wykazała, że w tworzywach z mas z dodatkiem dolomitu powstają nowe fazy krystaliczne takie jak diopsyd czy anortyt. Stwierdzono, że
dodatek dolomitu do iłu triasowego w ilości od 5% do 15% poprawia mrozoodporność tworzywa ceramicznego wypalonego w 1050 °C, co
wskazuje na możliwość zastosowania takich tworzyw w murach niezabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi.
Słowa kluczowe: ceramika budowlana, dolomit, mrozoodporność, mikrostruktura

INFLUENCE OF DOLOMITE ADDITION TO MASSES MADE FROM TRIASSIC CLAY ON APPLICATION
PROPERTIES, PHASE COMPOSITION AND MICROSTRUCTURE OF CERAMIC MATERIALS PRODUCED
Poland is a country rich in dolomites. During the extraction and processing of this raw material, dusts are generated which may have
potential application in the ceramic building materials. Due to the high content of CaO and MgO being fluxes, the usage of dolomite as an
additition to ceramic masses should intensify the process of sintering and consequently affect the physical and mechanical properties of
resultant ceramics. In this paper, the results of research of ceramic materials obtained from masses based on Triassic clay added by the
dolomite Ołdrzychowice addition of 0%, 5%, 10% and 15% by weight are presented. Two firing temperatures: 950 °C and 1050 °C were
used. Water absorption, apparent density, frost resistance, compressive strength and flexural strength were determined. Phase composition of the obtained materials was also measured. Microstructure analysis was made by SEM using photomicrographs of microsections.
It has been found that the addition of dolomite to Triassic clay may increase the mechanical strength; the max. 15% increase was measured in case of both the flexural strength of materials added with 5% dolomite and the compressive strength of materials added with 15%
dolomite fired at 1050°C. Analysis of the phase composition showed new crystalline phases such as diopside or anorthite which crystallised in materials obtained from masses containing the dolomite. It has been found that the addition of the dolomite to Triassic clay in the
amount ranging from 5% to 15% improves frost resistance of ceramic materials fired at 1050 °C, suggesting their potential use for building
walls unprotected against external influences.
Keywords: Building ceramics, Dolomite, Frost resistance, Microstructure

1. Wstęp
Badania dotyczące wpływu dodatku węglanu wapnia
do mas ceramicznych dały bardzo obiecujące rezultaty
[1, 2]. Nie tylko kalcyt, ale również dolomit może mieć
potencjalne zastosowanie w przemyśle ceramiki budowlanej. Aktualnie nie są to dodatki wykorzystywane na powszechną skalę [1].
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Jak dotąd w ceramice dolomit używany jest jako źródło
tlenków MgO i CaO podczas wytwarzania szkliw ceramicznych oraz do wytwarzania wyrobów fajansowych, sanitarnych, ceramiki specjalnej oraz płytek ceramicznych [3-5].
Dolomit, podobnie jak kalcyt, może stanowić naturalną domieszkę w iłach ceramicznych stosowanych w przemyśle
ceramiki budowlanej [6, 7]. Dolomit może stanowić aż 15%
masowych części gliny przeznaczonej do produkcji dachó-
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wek i 10% masowych glin przeznaczonych do produkcji
cegieł [8].
Dodatek dolomitu, w porównaniu do dodatku kalcytu do
mas ceramicznych, powoduje powstawanie większej ilości
fazy ciekłej podczas spiekania [9]. Spiekaniu z udziałem fazy
ciekłej towarzyszy krystalizacja glinokrzemianów wapniowych [9, 10].
Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy jest
określenie wpływu dolomitu na właściwości tworzyw otrzymanych z mas na bazie iłu triasowego w zależności od ilości
dodatku i temperatury wypalania.

2. Metodyka
Opierając się na uzyskanych wcześniej wynikach [1], do
badań wytypowano ił triasowy ze złoża Patoka. Jako dodatek zastosowano dolomit prekambryjski ze złoża Ołdrzychowice (Romanowo) w ilości 0%, 5%, 10% i 15% mas. Suche
mieszanki surowcowe, składające się z iłu zmielonego do
uziarnienia < 2 mm oraz dolomitu o uziarnieniu < 0,063
mm, zarobiono z wodą do konsystencji plastycznej. Po homogenizacji mas zaformowano kształtki w postaci cegiełek
(50 mm × 30 mm × 8 mm), kostek (50 mm × 50 mm × 50
mm) i belek (130 mm × 20 mm × 10 mm). Kształtki wysuszono początkowo w temperaturze pokojowej, a następnie
w suszarkach laboratoryjnych w maksymalnej temperaturze 105 °C do stałej masy. Szybkość wypalania wynosiła
100 °C/godz. Kształtki przetrzymano w 100 °C i 600 °C przez
godzinę oraz w 900 °C i temperaturze maksymalnej przez
2 godziny. Maksymalne temperatury wypalania wynosiły
950 °C i 1050 °C.
Badania podzielono na trzy etapy: charakterystykę surowców, badania właściwości technologicznych mas i tworzyw ceramicznych oraz badania składu fazowego i mikrostruktury otrzymanych tworzyw.
Pełną charakterystykę wykorzystanego iłu zamieszczono
w pracy [1]. Dolomit poddano badaniu składu chemicznego
za pomocą metody spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją długości fali (WDXRF), posługując się
spektrometrem sekwencyjnym WDXRF Axios mAX firmy
PANalytical z goniometrem z dyspersją falową na kryształach analizujących i lampą Rh o mocy 4 kW. Skład ziarnowy
dolomitu wyznaczono za pomocą analizatora laserowego
Malvern MasterSizer 2000.
W kolejnym etapie wyznaczono gęstość pozorną, absorpcję wody, porowatość otwartą, wytrzymałość na zginanie i na
ściskanie oraz mrozoodporność tworzyw wypalonych w temperaturach 950 °C i 1050 °C. Gęstość pozorną i porowatość
otwartą wyznaczono metodą ważenia hydrostatycznego. Absorpcję wody wyznaczono po gotowaniu kształtek w wodzie
przez 2 godziny zgodnie z metodyką opisaną w odnośniku
[1]. Oznaczenia wytrzymałości na zginanie wykonano metodą trójpunktowego zginania przy rozstawie podpór wynoszącym 100 mm i szybkości przesuwu ramienia prasy – 2 mm/
min). Mrozoodporność tworzyw wyznaczono przeprowadzając 150 cykli zamrażania-rozmrażania (cykle przeprowadzono zgodnie z normą PN-B 12012:2007 [11]).
Analizy składu fazowego tworzyw przeprowadzono metodą XRD za pomocą aparatu Phillips PW-1040 (zakres pomiarowy 2θ – 5-60°; detektor – licznik scyntylacyjny, anoda

miedziowa Cu, prąd anodowy – 16 A, napięcie lampy – 35
V, czas zliczenia – 2,995 s, przesuw licznika – 1 °/min, krok
przesuwu goniometru – 0,05°). Analizy półilościowej składników krystalicznych dokonano w programie X’Pert HighScore. Mikrostrukturę i skład pierwiastkowy w mikroobszarach
wypalonych tworzyw obserwowano przy pomocy mikroskopu skaningowego FEI Nova NanoSEM 200 z przystawką
EDS. Wykonano analizy preparatów w postaci zgładów oraz
przełamów wytrawionych przez 10 minut w 10-procentowym
roztworze wodnym HF.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Analiza dolomitu Ołdrzychowice
W badaniach wykorzystano dolomit prekambryjski ze
złoża Ołdrzychowice (Romanowo), umiejscowionego w rejonie Dolnego Śląska. Dolomity te cechują się zawartością
CaMg(CO3)2 równą 99,1% oraz niewielką ilością CaCO3
(0,9%) [12]. Ze względu na taki skład dolomit ten charakteryzuje się zawartością CaO oraz MgO bliską teoretycznej
(Tabela 1), wynoszącą odpowiednio 30,4% i 21,9% [12, 13].
Jest to najczystsza odmiana dolomitu występująca w Polsce.
Skład granulometryczny dolomitu Ołdrzychowice zaprezentowano w postaci krzywej różniczkowej na Rys. 2. Ma
ona charakter wielomodalny z maksimami w ok. 0,7 µm,
4,3 µm i 30,2 µm. Moda wynosi 30,2 µm, a udział ziaren tej
Tabela 1. Skład chemiczny (XRF) dolomitu Ołdrzychowice.
Table 1. Chemical composition (XRF) of Oldrzychowice dolomite.
Składnik

Zawartość [% mas.]

SiO2

0,89

Al2O3

<0,10

Fe2O3

0,18

TiO2

<0,10

CaO

30,56

MgO

20,17

K2O

0,11

Na2O

<0,10

50,73
50,94
0,21

SO3

<0,10

strata prażenia w 100 ºC

45,31

Rys. 1. Skład granulometryczny dolomitu Ołdrzychowice.
Fig. 1. Grain size distribution of Oldrzychowice dolomite.
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Tabela 2. Właściwości tworzyw z mas z iłu Patoka z dodatkiem dolomitu Ołdrzychowice.
Table 2. Materials properties made from ceramic masses from Patoka clay and Oldrzychowice dolomite
Dodatek
dolomitu
[% mas.]

ρ
[g/cm3]

A
[%]

P
[%]

Rzg
[MPa]

Rsc
[MPa]

M [cykl]

0

2,00 ± 0,01

12,6 ± 0,5

25,4 ± 0,4

22,3 ± 0,7

54,1 ± 2,9

20

5

1,98 ± 0,02

12,1 ± 0,1

24,5 ± 0,1

21,7 ± 2,1

57,3 ± 3,9

20

10

T
[°C]

950

1,92 ± 0,02

13,2 ± 0,5

26,2 ± 1,5

24,9 ± 3,6

53,6 ± 3,6

20

15

1,87 ± 0,02

13,9 ± 0,2

26,6 ± 0,5

23,5 ± 0,6

53,8 ± 3,6

20

0

2,16 ± 0,02

7,7 ± 0,9

17,1 ± 1,8

33,5 ± 2,2

101,3 ± 3,6

30

5

2,24 ± 0,05

4,1 ± 0,5

9,5 ± 0,9

38,6 ± 2,8

111,8 ± 5,7

*

2,11 ± 0,01

5,7 ± 0,2

12,4 ± 0,4

34,1 ± 3,6

116,8 ± 5,2

*

1,98 ± 0,03

7,8 ± 0,3

16,0 ± 0,4

28,3 ± 2,8

102,9 ± 5,3

*

10
15

1050

Oznaczenia: T – temperatura wypału, ρ – gęstość pozorna, A – absorpcja wody, P – porowatość otwarta, Rzg – wytrzymałość na zginanie,
Rsc – wytrzymałość na ściskanie, M – mrozoodporność, * - tworzywa nie wykazały uszkodzeń po 150 cyklach zamrażania-rozmrażania.

wielkości jest równy ok. 4%. Mediana wielkości ziaren dolomitu to 13,2 µm. W porównaniu do węglanu wapnia wykorzystanego w pracy [1], dolomit ten jest surowcem o drobniejszym uziarnieniu (przeszło 60% ziaren ma średnicę poniżej
20 µm, podczas gdy odczynnikowy węglan wapnia miał ich
ok. 7%).
Jak wcześniej wspomniano pełną charakterystykę iłu
triasowego zastosowanego jako składnik podstawowy mas
dokonano w pracy [1].

3.2. Właściwości tworzyw
Wyznaczone właściwości tworzyw wypalonych w temperaturach 950°C i 1050°C zaprezentowano w Tabeli 2. Tworzywa z dodatkiem dolomitu cechują się wyraźnie niższą
gęstością pozorną w porównaniu do tworzyw z surowca
ilastego bez dodatku. W przypadku tworzyw wypalonych
w 950 °C gęstość zmniejsza się kolejno o 1%, 4% i 6,5%,
odpowiednio dla tworzyw z mas z dodatkiem dolomitu wynoszącym 5%, 10% i 15%, w porównaniu do gęstości pozornej
tworzywa bez dodatku. Spowodowane to jest powstawaniem
dodatkowej porowatości zamkniętej podczas dekarbonatyzacji dolomitu.
W przypadku tworzyw wypalonych w 1050 °C gęstość
zmniejsza się o kolejne ok. 2% i 8%, odpowiednio dla tworzyw z mas z dodatkiem dolomitu 10% i 15%, w porównaniu
do gęstości pozornej tworzywa bez dodatku. Natomiast,
gęstość pozorna tworzywa z masy z 5-procentową zawartością dolomitu jest o ok. 4% większa niż gęstość pozorna tworzywa z surowca ilastego. Świadczy to o lepszym
stopniu spieczenia tworzywa oraz topnikowym działaniu
tlenków CaO i MgO powstałych w wyniku dekarbonatyzacji
CaMg(CO3)2.
Dowodem na takie zachowanie są również niższe wartości absorpcji oraz porowatości otwartej dla tworzyw z mas
z 5-procentowym dodatkiem dolomitu. W pozostałych przypadkach tworzyw wypalonych w niższej temperaturze absorpcja ma większą wartość w przypaku tworzyw z mas
z dodatkiem dolomitu, co świadczy o dominującym, w porównaniu do spiekania, wpływie dekarbonatyzacji na mikrostrukturę tworzywa. Takie zachowanie jest spowodowane
wzrastającą wraz z ilością dodatku porowatością tworzywa.
Dla tworzyw wypalonych w 1050 °C absorpcja wody jest niż-
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sza o 47% i 26% w przypadku tworzyw z mas zawierajacych
5% i 10% dodatku dolomitu, a dla tworzywa z masy zawierającej 15% dodatku absorpcja jest zbliżona do wartości
otrzymanej w przypadku tworzywa odniesienia. Analogicznie
kształtują się wyniki porowatości otwartej.
Wytrzymałość mechaniczna ma ścisły związek z mikrostrukturą czerepu ceramicznego [14]. Na podstawie
wyników zamieszczonych w Tabeli 2, można stwierdzić,
że wyniki wytrzymałości na ściskanie nie są kompatybilne
z wynikami wytrzymałości na zginanie. Świadczy to innych
parametrach mikrostruktury je warunkujących. Porównując
wyniki wytrzymałości mechanicznej tworzyw wypalonych
w obu temperaturach należy stwierdzić, że optymalny dodatek dolomitu Ołdrzychowice do masy ceramicznej z iłu
triasowego wynosi 10% mas. Dodatek taki prowadzi do
podwyższenia wytrzymałości mechanicznej o maks. 15%
dla wytrzymałości na ściskanie i maks. 12% dla wytrzymałości na zginanie, przy jednoczesnym obniżeniu gęstości
pozornej.
Bardzo ważną cechą ceramicznych materiałów budowlanych jest ich mrozoodporność. Aby uznać je za mrozoodporne, nie mogą one wykazać uszkodzeń po 20 cyklach
i 25 cyklach zamrażania-rozmrażania odpowiednio dla ceramicznych elementów murowych nieelewacyjnych i elewacyjnych. Z Tabeli 2 wynika, że dodatek dolomitu do mas
z iłu Patoka wypalonych w 950 °C nie wpływa na mrozoodporność, a wyrobów z takiej masy nie można zastosować
jako elementy murowe. Dodatek dolomitu do iłu triasowego
w ilości od 5% do 15% poprawia natomiast mrozoodporność
tworzywa ceramicznego wypalonego w 1050 °C, co wskazuje na możliwość zastosowania takich tworzyw w murach
niezabezpieczonych przed czynnikami zewnętrznymi. Taki
wpływ dodatku na właściwości może wynikać ze zmiany
mikrostruktury (głównie geometrii i ilości porów) z poprawą
wytrzymałości mechanicznej oraz ze zmianą stopnia spieczenia.

3.3. Skład fazowy i mikrostruktura tworzyw
Mikrostrukturę tworzywa z masy bez dodatku oraz
tworzywa z masy z 10-procentowym dodatkiem dolomitu
Ołdrzychowice, wypalonych w 1050 °C, przedstawiono na
Rys. 2 i 3. Wynika z nich wyraźnie, że czerep z iłu jest mniej
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spieczony (Rys. 2). Widać w nim niespieczone pozostałości
tzw. „książek kaolinitowych” (punkt 1) oraz wyraźne granice pomiędzy czerepem ceramicznym a ziarnami kwarcu
(punkt 3).
Na mikrofotografii czerepu z masy z iłu, zawierającej
10% dodatku dolomitu, widać wyraźne jego spieczenie
(Rys. 3) oraz dodatkową porowatość powstałą po dekarbonatyzacji większych ziaren dolomitu (punkt 5). Wokół
dużego poru widoczna jest faza szklista wapniowo-magnezowo-glinokrzemianowa o zmiennym składzie chemicznym
(punkty 1-4). W obszarze poza dużym porem zaznaczył się
wyraźny udział fazy ciekłej biorącej udział w spiekaniu –
brak jest widocznych granic pomiędzy czerepem, a ziarnami

kwarcu, a dodatkowo obecne są małe pory o zaokrąglonych
krawędziach. Powstały one prawdopodobnie podczas dekarbonatyzacji drobnych ziaren dolomitu w temperaturze
poniżej 1000°C, a faza ciekła, powstająca w temperaturze
powyżej 1000°C, oraz intensywny proces spiekania doprowadziły do ich zaokrąglenia oraz częściowego zamknięcia.
W związku z obecnością dużej ilości fazy ciekłej w czerepie z masy zawierającej 10% dodatku dolomitu, wypalonym
w 1050 °C, wykrystalizował mullit wtórny, który pokazano
na Rys. 4. Teoretyczny udział masowy pierwiastków Al, Si
i O w mullicie wynosi odpowiednio 38,00%, 13,18% i 48,82%
[15]. Na podstawie składu chemicznego otrzymanego metodą EDS, stwierdzono, że udział masowy pierwiastków Al, Si

Rys. 2. Mikrostruktura tworzyw bez dodatku wypalonego w 1050 °C: a) mikrofotografia zgładu, b) analizy EDS w zaznaczonych punktach:
1 – pozostałość po kaolinicie, 2 – faza żelazianowa (hematyt lub hedenbergit), 2 – ziarno kwarcu.
Fig. 2. Microstructure of materials without additives fired at 1050 °C: a) picture of polishing section, b) EDS analysis in matched points:
1 – remains of kaolinite, 2 – phase with iron content (hematite lub hedenbergite), 2 – quartz grain.

Rys. 3. Mikrostruktura tworzywa z 10-procentowym dodatkiem dolomitu wypalonego w 1050 °C: a) mikrofotografia zgładu, b) analizy EDS
w zaznaczonych punktach.
Fig. 3. Microstructure of material with 10% wt. addition of dolomite fired at 1050 °C: a) picture of polishing section, b) EDS analysis in
matched points.
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Rys. 4. Kryształy mullitu w tworzywie z 10-procentowym dodatkiem dolomitu wypalonym w 1050°C (a.) i widmo EDS składu chemicznego
w obszarze 1 (b.).
Fig. 4. Mullite crystals in material with 10% wt. addition of dolomite fired at 1050°C (a.) and EDS spectrum of chemical composition in
area 1 (b.).

i O w mullicie wynosi 36,85%, 20,99% i 42,16%. Obecności
kryształów mullitu wtórnego nie potwierdzono w przypadku
tworzyw z mas bez dodatku dolomitu. Świadczy to o mineralizującym oraz topnikowym działaniu tego surowca podczas
spiekania mas ceramicznych.
Analizy obecności mullitu oraz innych faz dokonano półilościowo metodą XRD i przedstawiono w Tabeli 3. Wynika
z niej, że w tworzywach wypalonych w 950 °C podstawowymi fazami krystalicznymi obecnymi w czerepie są kwarc
i hematyt, a w przypadku tworzyw z mas z dodatkiem dolomitu obecny jest również gehlenit (2CaO·Al2O3·SiO2), który
jest prekursorem krystalizacji anortytu (CaO·Al2O3·2SiO2).
Brak jest faz krystalicznych, w których obecny jest magnez.
W tworzywach wypalonych w 1050 °C podstawowymi fazami krystalicznymi są kwarc, hematyt i mullit. Tworzywa
z mas z dodatkiem dolomitu zawierają również anortyt. Poza
tą fazą w tworzywie z masy z 15-procentowym dodatkiem
dolomitu obecny jest również diopsyd (CaO·MgO·2SiO2)
i hedenbergit (CaO·FeO·2SiO2).
W tworzywach z mas z dodatkiem dolomitu ilość kwarcu
maleje wraz ze wzrostem ilości dodatku. W przypadku
temperatury 950 °C zużywany jest on do wytworzenia gehlenitu, a w przypadku temperatury 1050°C zużywany jest
do utworzenia fazy ciekłej oraz anortytu, dipsydu i hedenbergitu. Malejąca ze wzrostem ilości dolomitu w masie ilość
mullitu w tworzywie jest spowodowana prawdopodobnie
tzw. efektem rozcieńczenia. Mniejsza ilość mullitu nie przekłada się jednak na obniżenie parametrów wytrzymałościowych, co jest spowodowane zmianami mikrostrukturalnymi
i fazowymi.

4. Podsumowanie
W niniejszej pracy porównano właściwości oraz mikrostrukturę i skład fazowy tworzyw z mas z dodatkiem 5%,
10% i 15% mas. dolomitu, wypalonych w 950 °C i 1050 °C.
Stwierdzono, że tworzywa wypalone w 1050 °C nadają się
do zastosowania jako elementy murowe elewacyjne (czyli
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elementy murowe narażone na działanie czynników zewnętrznych). Badania właściwości fizycznych wykazały,
że optymalny dodatek dolomitu do masy z iłu triasowego
wynosi 10% mas. Zastosowanie takiego składu surowcowego pozwala zwiększyć mrozoodporność oraz poprawić
wytrzymałość mechaniczną przy jednoczesnym obniżeniu
gęstości pozornej.
Analiza mikrostruktury i składu fazowego pozwoliła na
stwierdzenie, że podczas spiekania mas z dodatkiem dolomitu powstaje faza ciekła, która prowadzi do zagęszczenia
czerepu i do powstawania mullitu wtórnego.
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