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Streszczenie
Waciwoci dachówek ceramicznych w gównej mierze zale od ich skadu fazowego tj. rodzaju, iloci i rozmieszczenia skadników
krystalicznych i niekrystalicznych oraz porowatoci tworzywa. Wspomniane czynniki s odpowiedzialne za takie cechy tworzywa jak:
wytrzymao, nasikliwo i mrozoodporno. W artykule prezentowane s wyniki bada dachówek zakadkowych z 2-ch zakadów
w zakresie:
– waciwoci ﬁzycznych (nasikliwo, porowato, wytrzymao na zginanie i mrozoodporno),
– mikrostruktury (porozymetria rtciowa, SEM, EDS),
– skadu fazowego (XRD).
Sowa kluczowe: dachówka ceramiczna, skad fazowy, mikrostruktura, nasikliwo, mrozoodporno

PROPERTIES OF ROOFING TILE CERAMIC MATERIALS
The properties of ceramic rooﬁng tiles mainly depend on their phase composition i.e. kind, amount and distribution of the crystalline
and amorphous components and also on the material porosity. The above mentioned factors are responsible for mechanical strength,
water absorbability and frost resistance of the material. The research results concerning the rooﬁng tiles originating from two plants are
presented in the paper.
The following properties were studied:
– physical properties: water absorbability, porosity, bending strength, frost resistance,
– microstructure (mercury porosimetry, SEM, EDS),
– phase composition (XRD).
Keywords: Ceramic rooﬁng tiles, Phase composition, Microstructure, Water absorbability, Frost resistatnce

Wprowadzenie
Dachówki ceramiczne s materiaami budowlanymi,
którym stawiane s wysokie wymagania. Wymagania te
zwizane s z zastosowaniem ich w charakterze pokry
dachowych, a wic materiaów bezporednio naraonych
na zmienne i czsto agresywne rodowisko naturalne. Ich
czerep ma bezporedni kontakt - w rónym stosunku czasowym - ze wszystkimi stanami ﬁzycznymi cia wystpujcymi
w przyrodzie tj. z gazami, cieczami i ciaami staymi. Najbardziej oczywistym stanem gazowym, z którym dachówki
maj kontakt jest powietrze tj. gaz, którego skad zmienia
si w szerokim zakresie w zalenoci od uprzemysowienia
regionu, posiadania urzdze neutralizujcych szkodliwe
gazy takie jak ﬂuor, chlor, siarka itp. Z cieczy naley przede
wszystkim wymieni wody opadowe (deszcz), które czsto
- jak to wykazay badania - posiadaj liczne, agresywne
zwizki dajc w rezultacie opad jako „kwany deszcz”.
Ciaami staymi najczciej powodujcymi due zagroenie
dla trwaoci pokry dachowych s lód, grad, nieg, spadajce konary drzew i porywane z wiatrem czstki piasku,

a nawet wiksze okruchy skalne. Z powyszego wynika,
e dachówka musi by odporna na agresywne rodowisko
gazów i cieczy, odporna na uderzenia gradu, wytrzymaa
na obcienia (zamanie), odporna na wieloletnie wahania
ujemnych i dodatnich temperatur (musi by mrozoodporna)
i nie moe by przesikliwa na opady wody. Dachówka daje
równie lepsze, od innych stosowanych pokry dachowych,
warunki do izolacji termicznej dachów oraz stwarza lepszy
mikroklimat na strychach. Jeli dachówka spenia te wymagania to nastpnymi wymaganiami stawianymi przez
potencjalnego nabywc jest asortyment i walory estetyczne
(ksztat, wielko, barwa). Dachówki ceramiczne, obecnie
bardzo chtnie kupowane przez klientów musz, oprócz
walorów techniczno-uytkowych, posiada dug gwarancj
trwaoci (kilkadziesit lat).

Przedmiot i zakres bada
W badaniach wykorzystano próbki mas i tworzyw z dwóch
zakadów ceramicznych produkujcych dachówki zakadkowe, a mianowicie z ﬁrmy-C i z ﬁrmy-W (Rys.1). Midzy
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Rys.1. Dachówka z ﬁrmy-C (Cw) i z ﬁrmy-W (Ww)
Fig. 1. Rooﬁng tils from the C ﬁrm (Cw) and W ﬁrm (Ww)

obydwoma zakadami wystpuj rónice w skadach mas,
przerobie surowców na mas, w parametrach formowania,
w warunkach suszenia oraz w procesie wypalania.
Badania tworzyw dachówkowych przeprowadzono
w zakresie:
v oznaczenia wasnoci ﬁzycznych (nasikliwoci, porowatoci, wytrzymaoci na zginanie i mrozoodpornoci)
v okrelenia skadu fazowego tworzyw metod dyfrakcji
rentgenowskiej (XRD). Badania te przeprowadzono,
podobnie jak mas w aparacie rentgenowskim ﬁrmy Philips,
v poznania mikrostruktury, morfologii i skadu pierwiastkowego tworzyw wykorzystujc mikroskop skaningowy
z mikroanalizatorem rentgenowskim (EDS)
v oznaczenia porowatoci metod porozymetrii rtciowej.

Wyniki bada
Wyniki bada mas i dachówek przedstawiono w tabeli 1
jako wartoci rednie. Z danych wynika, e zawarto wody
zarobowej i skurczliwo suszenia obu mas s bardzo
podobne. Rozbienoci we wasnociach pojawiaj si po
ich wypaleniu. Rónice stwierdzono w wytrzymaoci na
zginanie oraz w mrozoodpornoci (Rys.2)
Tabela 1. Waciwoci mas i tworzyw dachówek
Table 1. Properties of bodies and materials of the studied rooﬁng
tiles
Masa i dachówki z produkcji
przemysowej
Waciwoci

Skad fazowy tworzyw dachówkowych
Dyfraktogramy tworzyw dachówkowych (krzywe Cw
i Ww) przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Oprócz dyfraktogramów tworzyw, na tych samych rysunkach s prezentowane
odpowiednie dyfraktogramy wyjciowych mas ceramicznych
oraz dla identyﬁkacji skadu fazowego – dyfraktogramy
kwarcu i mulitu.
Z porównania pooenia i intensywnoci reﬂeksów kwarcu
z reﬂeksami mas i tworzyw wynika, e zarówno reﬂeksy mas
jak i tworzyw s bardzo silnie reprezentowane przez kwarc.
Szczegóowa analiza rentgenogramów mas obydwu zakadów
wykazaa, e oprócz kwarcu uczestnicz takie mineray jak:
kaolinit, illit, montmorylonit, muskowit, skalenie i dolomit.
W wyniku procesu wypalania masy ceramiczne zostay
silnie przeobraone. Wszystkie reﬂeksy pochodzce od
mineraów ilastych na dyfraktogramach tworzyw znikny.
Zazwyczaj obok nich pojawiy si zupenie nowe reﬂeksy,
które okrelaj skad fazowy tworzywa. Z analizy dyfraktogramów wynika, e oprócz kwarcu i jego odmiany polimorﬁcznej
krystobalitu, gównymi skadnikami fazowymi tworzyw dachówkowych obydwu zakadów s mullit, -Fe203 (maghemit)
oraz hematyt. Podniesione to dyfraktogramów skania do
stwierdzenia, e udzia fazy amorﬁcznej jest niezbyt duy.

Zakad -C

Zakad -W

Woda zarobowa Wz [%]

20,26

21,32

Skurcz suszenia Ss [%]

8,27

8,51

Temperatura wypalania [oC]

980

1130

Skurcz wypalania Sw [%]

2,08

1,15

Skurcz cakowity Sc [%]

10,56

9,61

Badania mikrostruktury tworzyw dachówkowych.

Nasikliwo moczenia Nm [%]

5,63*

6,08*

Obserwacje w mikroskopie skaningowym

Nasikliwo gotowania Ng [%]

8,22*

8,65*

Porowato wzgldna

13,8*

14,6*

Pw [%]

Wytrzymao Rc [MPa]

Mrozoodporno

15,2*

17,5*

Pena -150
cykli

Brak uszkodzenia
ju po
24-ch cyklach

* wyniki bada pasków otrzymanych z pocicia wybranych (paskich)
fragmentów dachówek
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Rys. 2. Wygld mrozoodpornej dachówki z ﬁrmy-C (po 150 cyklach)
i niemrozoodpornej z ﬁrmy-W (po 50 cyklach)
Fig. 2. Image of the freezproof rooﬁng tile from the C ﬁrm (150 cycles)
and non-freezproof one from the W ﬁrm (50 cycles)
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Obserwacje w mikroskopie skaningowym przeprowadzono na kawakach dachówek. Obserwacje prowadzono
w elektronowym mikroskopie skaningowym firmy JEOL
wyposaonym w mikroanalizator zawartoci pierwiastków
(EDS). W celu usunicia z próbek fazy szklistej, tworzywa
zostay wczeniej wytrawione w 10% kwasie ﬂuorowodorowym w czasie 10 minut.

W

A

A CIWO CI CERAMICZNYCH TWORZYW DACHÓWKOWYCH

A

B
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Rys. 3. XRD mas i dachówek z ﬁrmy-C (Cm, Cw) i z ﬁrmy-W (Wm,
Ww) na tle reﬂeksów kwarcu
Fig. 3. Diffraction patterns of bodies and rooﬁng tiles from the
ﬁrm C (Cm, Cw) and W (Wm, Ww) on a background of the quartz
pattern (Q)

Mikroobszary tych tworzyw obserwowane w mikroskopie
skaningowym przedstawiaj rysunki 5 ÷ 11. Na zdjciach (Rys.
5 i 7) widoczne s obszary dachówki z zakadu-C. Na zdjciu
na rysunku 5 widoczne jest due ziarno krystobalitu. Posiada
ono charakterystyczn bruzdow obwódk. Potwierdza to
analiza EDS wykonana w punkcie-1 tego zdjcia, której
wynik przedstawiono na rysunku 6 (punkt-1). Pozostay
fragment tworzywa przedstawia silnie przeobraon mas
zbudowan z glinokrzemianu elazowego oraz glinokrzemianu wapniowo-magnezowego o czym wiadczy podwyszona
zawarto Fe oraz Ca i Mg. Prawdopodobnie tlenkowe formy
pierwiastków Ca i Mg naley wiza z termicznym rozkadem
dolomitu podczas wypalania.

Rys. 4. XRD dachówek z ﬁrmy-C (Cw) i z ﬁrmy-W (Ww) na tle
reﬂeksów kwarcu (Q) i mulitu (M)
Fig. 4. Diffraction patterns of rooﬁng tiles from the ﬁrm C (Cw) and W
(Ww) on a background of the quartz (Q) and mullite (M) patterns

Rys. 5. Mikrostruktura tworzywa z dachówki ﬁrmy-C (mikroobszar
dachówki Cw-1)
Fig. 5. Microstructure of the rooﬁng tile material of the C ﬁrm (tile
Cw-1)
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1

2
Rys. 6. EDS tworzywa firmy-C (Rys. 5): w punkcie – 1
i w punkcie – 2
Fig. 6. EDS of the materials of the C ﬁrm shown in Fig. 5 in
the 1 and 2 points

Rys. 7. Mikrostruktura tworzywa z dachówki ﬁrmy-C (dachówka
Cw-2)
Fig. 7. Microstructure of the rooﬁng tile material of the C ﬁrm (tile
Cw-2)

Skad tworzywa z rysunku 7 wskazuje, e wystpuj
obszary dachówki zbudowane z glinokrzemianu elazowomagnezowego (w punkcie 1 Rys. 7). Tworzywo jest nieporowate, zwarte. Pojedyncze pory maj nieregularne ksztaty,
a ich wielko jest zbliona do wielkoci ziaren. Wzajemne
pooenie ziaren nadaje temu fragmentowi tworzywa mikrostruktur gruzekowat.
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1

2
Rys. 8. EDS tworzywa firmy-C (Rys. 7): w punkcie – 1
i w punkcie – 2
Fig. 8. EDS of the materials of the C ﬁrm shown in Fig. 7 in
the 1 and 2 points

Rys. 9. Mikrostruktura tworzywa z dachówki ﬁrmy-W (dachówka
Ww-1)
Fig. 9. Microstructure of the rooﬁng tile material of the W ﬁrm (tile
Ww-1)

Na podstawie bada w mikroskopie skaningowym dachówek z zakadu-C (Cw-1 i Cw-2) stwierdzono, e w budowie
tworzywa bior udzia glinokrzemiany elaza, magnezu
i wapnia oraz kwarc (lub krystobalit) i prawdopodobnie mullit.
O obecnoci w tworzywie tego ostatniego skadnika przemawia fakt podwyszonych na wykresach EDS zawartoci
w tworzywie Al i Si.

W

A CIWO CI CERAMICZNYCH TWORZYW DACHÓWKOWYCH

1

2
Rys.10. EDS tworzywa dachówki ﬁrmy-W (dachówka Ww-2, Rys.
9): w punkcie – 1 i w punkcie -2
Fig. 10. EDS of the materials of the W ﬁrm shown in Fig. 9 in the
1 and 2 points

Mikroskopowe obrazy dachówki z zakadu-W przedstawiaj rysunki 9 i 11. Na rysunku 9 przedstawiony jest fragment
tworzywa dachówki (Ww-1), którego mikrostruktura jest
bezadna. Pory w tworzywie s do due i gbokie. Analiza
EDS tworzywa wykonana w dwóch punktach wskazuje, e
jest ono zbudowane z kwarcu, mullitu i faz zawierajcych
mae iloci Fe, Ca, Mg i Na. Na fot.11 widoczny jest mullit
o pokroju igiekowym, co wiadczy, e powsta on podczas
reakcji z udziaem fazy ciekej. Pory w postaci bruzd s due
i nie maj ukierunkowanego przebiegu. Przeprowadzone
badania tworzywa dachówek z zakadu-W w mikroskopie
skaningowym wykazay, e w budowie tworzywa bior udzia
mullit i kwarc. Glinokrzemiany lub krzemiany elaza, wapnia,
magnezu i sodu praktycznie nie s obecne w tworzywach
dachówek ﬁrmy-W.
Porównanie mikrostruktury tworzyw poszczególnych
dachówek pobranych od rónych producentów oraz
porównanie analiz zawartoci pierwiastków w tych
tworzywach pozwala wskaza na wystpowanie pewnych
rónic pomidzy tworzywem Cw i Ww. Nie ulega wtpliwoci,
e przedstawiony skad fazowy jak i mikrostruktura tworzyw
dachówek bezporednio wpywaj na waciwoci ﬁzyczne
i mrozoodporno dachówek.

Rys. 11. Mikrostruktura tworzywa dachówki z ﬁrmy-W (dachówka Ww-2) oraz EDS z punktu 1
Fig. 11. Microstructure of the rooﬁng tile material of the W
ﬁrm (tile Ww-2) and EDS in the 1 point

Porozymetria rtciowa
Do bada w porozymetrze rtciowym wytypowano
próbki z tych samych dachówek, które stanowiy przedmiot
bada rentgenograﬁcznych i obserwacji w mikroskopie
skaningowym (dachówki Cw-1 i Ww-1). Wyniki tych bada
przedstawiono na rysunkach 12 i 13.
Na rysunku 12 zobrazowano krzywe rozkadu wielkoci
porów oraz cakowit objto porów w mm3/g. Z danych
wynika, e bardziej zwarte jest tworzywo dachówki z ﬁrmyC. W dachówce tej pory zajmuj objto równ 67 mm3/g.
Dachówka ta ma równie bardziej korzystny rozkad porów
o rednicach w przedziale od 0,01 m do ok.8 m (warto
modalna wynosi 6 m, a mediana - 0,6 m) co prawdopodobnie wpywa na odporno tego tworzywa na cykliczne
zamraanie i rozmraanie (mrozoodporno) [4,5]. Tworzywo
dachówki z zakadu W posiada pory w przedziale rednic od
0,1 m do 7 m (warto modalna wynosi 3 m, mediana
- 3 m).
Prezentowane wyniki porowatoci tworzyw dachówkowych z ﬁrm C i W czciowo tumacz rónice w ich
mrozoodpornoci. Obniona mrozoodporno tworzywa
stwierdzona zostaa w tej dachówce (Rys. 12), w której rozkad porów jest wszy (dachówka z ﬁrmy W) i to pomimo
jej wyszej wytrzymaoci na zginanie. Dachówka z ﬁrmy C
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charakteryzujca si szerszym rozkadem porów i mniejsz
ich zawartoci jest w peni mrozoodporna, a nawet spenia
ona obecne, podwyszone wymagania w tym zakresie, gdy
nie ulega zniszczeniu przy 150 cyklach mroenia (-15oC)
i rozmraania.

a

b
Rys.12. Krzywe rozkadu wielkoci porów w tworzywie dachówek
z zakadów: C (wykres Cw) i W (wykres Ww) a) C, b) W
Fig. 12 Pore size distribution curves of the rooﬁng tile materials: a)
ﬁrm C, b) ﬁrm W

wypalania powinny zapewni przebieg szeregu istotnych
przemian ﬁzykochemicznych i strukturalnych w wypalanym
materiale [2].
Niezalenie jednak od wyej omówionych czynników
majcych wpyw na ksztatowanie si waciwoci uytkowych wyrobów, naley bra pod uwag nieprawidowoci
w prowadzeniu procesu technologicznego, które czsto
s przyczyn wystpowania usterek i wad w gotowych
wyrobach. Specyﬁczne wymagania stawiane dachówkom
powoduj, e do ich produkcji stosuje si najlepsze surowce
ceramiki budowlanej i coraz bardziej udoskonala si technologi produkcji, wykorzystujc najnowsze osignicia techniki
[1]. Obecne udoskonalenia w produkcji wyrobów ceramiki
budowlanej, w tym w produkcji dachówek ceramicznych,
polegaj na dokadniejszym przerobie surowców na mas
ceramiczn (rozdrobnienie masy do <0,6 mm), w przechodzeniu na opalanie pieców czystym paliwem gazowym
(eliminacja paliw staych i pynnych), w penej mechanizacji
i automatyzacji caych procesów wytwórczych, w wysokiej
sterowalnoci urzdzeniami (np. suszarniami i piecami) za
pomoc programów komputerowych, w budowie nowoczesnych pieców (np. wypalanie jednowarstwowe) [3].
Na przykadzie dachówek z zakadów C i W pokazano, e
waciwoci ﬁzyczne tych wyrobów zale od mikrostruktury
i skadu fazowego tworzywa. Powstajce, zrónicowane
fazy krystaliczne i amorﬁczne razem z porowatoci tworzywa dachówkowego wpywaj m.in. na mrozoodporno
wyrobów. Na mrozoodporno badanych dachówek moe
wpywa równie plastyczno masy ceramicznej. W przypadku dachówki z ﬁrmy W, masa bya mniej plastyczna
w porównaniu do masy z zakadu C. Maoplastyczna masa
podczas formowania dachówek w prasach rewolwerowych
wykazuje w obszarach wypukych tendencj do rozlu nienia
struktury (w wyniku wystpujcych napre rozcigajcych), co czsto jest przyczyn powstawania niewidocznych
mikrospka w pófabrykacie, a nastpnie w wypalonym
wyrobie. Efektem tego zjawiska moe by znacznie obniona
morozodporno wyrobów.
Na podstawie prezentowanych wyników wykazano, e
istotny wpyw na waciwoci dachówek ma m.in. wielko
i rozkad porów oraz mikrostruktura tworzywa, które to cechy
powinny by okresowo kontrolowane.
Praca czciowo ﬁnansowana z dziaalnoci statutowej
AGH nr 11.11.160.451
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Rys. 13. Porównanie rozkadów wielkoci porów tworzyw dachówek
zakadów C (Cw) i W (Ww)
Fig. 13. Comparison of the por size distributions of the rooﬁng tile
materials of both the C (Cw) and W (Ww) ﬁrm

Podsumowanie
Waciwoci tworzywa ceramicznego zale od warunków procesu wypalania póproduktu, otrzymanego z waciwie dobranych surowców i zabiegów technologicznych,
na które skadaj si takie czynnoci jak: rozdrabnianie,
mieszanie, nawilanie, ujednorodnienie, odpowietrzanie
masy, formowanie i suszenie. Uwarunkowania procesu
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