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Streszczenie
Jak dotd, amﬁbolity dolnolskie ze zó w Wieciszowicach i Ogorzelcu stosowane s wycznie dla celów budownictwa drogowego.
W niniejszej pracy surowce te wykorzystano do otrzymania szkie glinokrzemianowych i przeprowadzenia ich charakterystyki.
Temperatury topienia badanych amﬁbolitów s stosunkowo niskie (ok. 1230oC – Wieciszowice, 1210oC – Ogorzelec), a lepko
uzyskanych stopów – korzystna (ok. 2,4 Pa·s w temperaturze 1400oC). Wygrzewanie szkie w temperaturach 800 – 1100oC wskazuje na
ich stosunkowo wysok zdolno krystalizacyjn. Powstae fazy krystaliczne reprezentowane s gównie przez spinele (magnetyt i/lub
tytanomagnetyt) oraz pirokseny.
Uzyskane wyniki sugeruj moliwo wykorzystania badanych amﬁbolitów do produkcji tworzyw szklano-krystalicznych. Wytwarzanie
z nich wóknistych materiaów izolacyjnych jest te moliwe, co jednak wymaga modyﬁkacji ich skadu chemicznego.
Sowa kluczowe: amﬁbolity, szko glinokrzemianowe, tworzywa szklano-krystaliczne, izolacja wóknista

UNCONVENTIONAL APPLICATION OF LOWER SILESIAN AMPHIBOLITES
Up to now, Lower Silesian amphibolites from Wieciszowice and Ogorzelec deposits are applied only as crushed aggregates for the
road construction. This paper presents the results of studies of aluminosilicate glasses obtained by melting these raw materials.
The studied amphibolites have rather low melting temperatures (ca. 1230oC – Wieciszowice, 1210oC – Ogorzelec) and their viscosity is
advantageous (ca. 2,4 Pa·s at 1400oC). An annealing of glasses at the temperature range of 800 – 1100oC indicates their relatively high crystallization ability. It was found that the crystalline phases are mainly represented by magnetite and hematite as well as by pyroxenes.
The results suggest the application of amphibolite glasses for the production of glass-ceramics wares. The manufacturing of ﬁbrous
insulating materials from these glasses is also possible but it requires the modiﬁcation of their chemical composition.
Keywords: Amphibolites, Aluminosilicate glass, Glass-ceramics, Fbrous insulation

Wprowadzenie
Wanym zagadnieniem w procesach produkcji materiaów ceramicznych z zastosowaniem surowców mineralnych jest poznanie czynników majcych wpyw na
ksztatowanie waciwoci oraz jako gotowych wyrobów,
w tym znajomo skadu chemicznego, mineralnego
oraz struktury. Pozwala to m.in. na wstpne oszacowanie waciwoci petrurgicznych skay i dobór surowców
o najkorzystniejszym skadzie dla danego typu produkcji.
Czsto istnieje potrzeba poprawy waciwoci technologicznych wsadu surowcowego poprzez wprowadzanie
skadników modyﬁkujcych skad chemiczny. Niekorzystne
zjawiska, jakie maj miejsce w trakcie produkcji, zwizane
s czsto z niewaciwym doborem skadu chemicznego
zestawu surowcowego oraz parametrów procesu.
W prezentowanym artykule przedstawiono podstawowe
waciwoci amﬁbolitów dolnolskich ze zó Ogorzelec
i Wieciszowice oraz uzyskanych w procesie topienia szkie

amﬁbolitowych z moliwoci ich zastosowania w rónych
dziedzinach przemysu ceramicznego.

Badania i wyniki
Amﬁbolity wystpuj do licznie wród ska metamorﬁcznych na obszarze Dolnego lska, m.in.: w okolicach Ldka
Zdroju, Sobótki, w Górach: Sowich, Orlickich i Bystrzyckich.
Aktualnie udokumentowanych jest 8 zó tych ska. Wród
nich due znaczenie gospodarcze maj zoa zlokalizowane
w Wieciszowicach i Ogorzelcu (Rys. 1) niedaleko Jeleniej
Góry, a take w Piawie Górnej koo Dzieroniowa, którego
eksploatacj niedawno podjto. Ich bilansowe zasoby geologiczne wynosz odpowiednio: 35 491 tys. t, 51 358 tys. t
oraz 16 143 tys. t [1]. Obecnie na skal przemysow eksploatowane s - wycznie dla celów budownictwa drogowego
- amﬁbolity ze zó Ogorzelec (wydobycie 443 tys. t w 2007
r.) i Piawa Górna (111 tys. t) [1].
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Przeprowadzone badania surowcowe, obejmujce analiz skadu chemicznego oraz fazowego (mikroskop skaningowy), pozwoliy na wstpn ocen przydatnoci amﬁbolitów
z Wieciszowic i Ogorzelca do otrzymania szkie, a nastpnie
okrelenia ich przydatnoci w przemyle ceramicznym.

Tabela 1. Skad chemiczny amﬁbolitów
Table 1. Chemical composition of amphibolites
Surowiec
Skadnik

Amﬁbolit
Wieciszowice

Amﬁbolit
Ogorzelec

SiO2

49,06

Al2O3

12,33

11,65

CaO

11,23

12,99

Fe2O3

12,42

9,56

K2O

0,63

0,39

Na2O

3,13

2,79

MgO

6,45

6,36

MnO

0,18

0,21

P2O5

0,16

0,17

TiO2

1,51

1,57

% mas.

Rys. 1. Lokalizacja zó dolnolskich amﬁbolitów na tle zó tradycyjnego surowca petrurgicznego, tj. bazaltów
Fig. 1. Location of the lower silesian amphibolites on a background
of the deposits of traditional petrurgic raw material i.e. basalt

Skad chemiczny urednionych próbek badanych amﬁbolitów okrelony za pomoc analizy ICP-AES (Tab. 1) jest
zbliony do bazaltów. Wskazuje on m.in. na znaczny udzia
tlenków barwicych Fe2O3 i TiO2, wród których wyrónia si
zwaszcza wysoka zawarto tlenku elaza. Tlenki te mog
stanowi ródo barwy w barwnych szkliwach wysokotemperaturowych; mog te spenia rol centrów krystalizacji
w procesie wytwarzania materiaów szklano-krystalicznych.
Znajomo skadu chemicznego jest zatem konieczna
i bardzo wana przy opracowywaniu skadów szkliw, ma-

50,07

Strata praenia

2,90

4,24

Suma

100,00

100,00

teriaów szklano-krystalicznych, czy wókien mineralnych.
Nie odzwierciedla on jednak w peni waciwoci analizowanych surowców, bowiem due znaczenie ma take ich
skad mineralny.
Na podstawie analizy mikroskopowej SEM/EDS stwierdzono, i podstawowymi skadnikami wybranych amﬁbolitów s amﬁbole typu hornblendy, pirokseny i plagioklazy
(Rys. 2, 3). Towarzysz im kwarc i mineray wglanowe
reprezentowane przez kalcyt (Rys. 3b). Ten ostatni wpywa
na obnienie temperatury topienia, co jest korzystnym zjawiskiem ze wzgldów ekonomicznych w kadej dziedzinie

Rys. 2. Obraz SEM amﬁbolitu z Wieciszowic z widocznymi ziarnami plagioklazu (Pl) i piroksenu (P). Analiz EDS przeprowadzono w
zaznaczonych punktach. C* – linia energetyczna pierwiastkowego wgla, którym napylono próbk w celu uzyskania jej przewodnoci
elektryczne
Fig. 2. SEM image of amphibolite from Wieciszowice with the visible grains of plagioclase (PI) and pyroxene (P). The EDS analysis was
made in the indicated points. C* - energy line of elementary carbon, deposited on the tested sample to improve its electrical conductivity
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Rys.3. Amﬁbolit z Ogorzelca, SEM: a) widoczne ziarna amﬁbolu (A) oraz piroksenu (P); analiz EDS przeprowadzono w zaznaczonych
punktach, b) kwarc (prawy obraz) oraz romboedryczne formy kalcytu (lewy obraz); C* – linia energetyczna pierwiastkowego wgla, którym
napylono próbk w celu uzyskania jej przewodnoci elektrycznej
Fig. 3. SEM image of amphibolite from Ogorzelec: a) there are visible grains of amphiboles (A) and pyroxene (P); the EDS analysis was
made in the indicated points, b) quartz (right image) and rhomboedral from of calcite (left image); C* - energy line of elementary carbon,
deposited on the tested sample to improve its electrical conductivity

przemysu. Przykadem moe by produkcja szkliw, dla
których wskazana jest nisza temperatura topienia surowca
w porównaniu z tradycyjnie wykorzystywanymi jasno wypalajcymi si surowcami skaleniowymi. Dokadn analiz
mineralogiczn amﬁbolitów z okolicy Ogorzelca oraz Wieciszowic przedstawiono w pracach J.H. Teisseyre’a [2] oraz
J. Dyczka i in. [3].
W pracy [4] przedstawiono moliwo wykorzystania
odpadowych surowców skalnych, w tym amﬁbolitów, do
produkcji barwnych szkliw ceramicznych. Waciwoci tych
surowców skaniaj do podjcia prób ich zastosowania w
innych dziedzinach, jak np. do wytwarzania materiaów
szklano-krystalicznych, wóknistych materiaów izolacyjnych
oraz powok ochronnych [5].
Tabela 2. Temperatury charakterystyczne badanych amﬁbolitów oraz
lepko wyznaczona na podstawie metody jednopunktowej [6]
Table 2. Characteristic temperatures of the studied amphibolites and
viscosity, determined by means of the one point method

Parametr
Temperatura spiekania, oC
Temperatura
miknicia/zwilania podoa, oC
Temperatura
pynicia/topienia, oC

Surowiec
Amﬁbolit
Amﬁbolit
Wieciszowice Ogorzelec
1215

1180

1225

1200

1230

1210

Lepko (Pa*s) w temperaturze, °C
1230

3,00

2,64

1300

2,66

2,53

1400

2,45

2,44

W celu przeprowadzenia penej charakterystyki omawianych surowców przeprowadzono proces topienia amﬁbolitów
w piecu elektrycznym w temperaturze 1400°C. W celu uzyskania jednorodnych stopów przetrzymano je w maksymalnej
temperaturze przez 2 godziny, a nastpnie wylano na stalow
pyt i w wyniku gwatownego schodzenia uzyskano szka.
Podczas wylewania zaobserwowano, e stopy bardzo atwo
wyleway si z tygli. wiadczy to o niskiej ich lepkoci, co
jest bardzo korzystne z punktu widzenia produkcji wókien
mineralnych. Spostrzeenia te potwierdzaj wartoci lepkoci
wyznaczone za pomoc metody jednopunktowej na podstawie temperatury transformacji szkie, wg zalenoci (1) [6]:

log H 

log H g
T



C1 T
Tg

C2

Tg

(1)

gdzie: Hg – lepko w temperaturze transformacji, Tg - temperatura transformacji, T – temperatura, w której okrelono
lepko oraz wartoci stae: C1 = 14,97 p 0,24; C2 = 278 p
18.
Wyniki oznaczenia lepkoci szkie amﬁbolitowych zestawiono w tabeli 2. Niska lepko w temperaturze topienia
(3,00 Pa·s i poniej tej wartoci) wzgldnie formowania (ok.
2,45 Pa·s), sugeruje stosowanie tych surowców do produkcji wóknistych materiaów izolacyjnych, a take barwnych
szkliw.
W kolejnym etapie pracy przeprowadzono badania
trwaoci termicznej oraz okrelono zdolno krystalizacyjn
analizowanych szkie. W tym celu wykonano badania metod termicznej analizy rónicowej, co pozwolio wyznaczy
charakterystyczne temperatury przemian zachodzcych
podczas ogrzewania szkie amﬁbolitowych (Tab. 3).
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Tabela 3. Temperatury charakterystyczne badanych szkie wyznaczone metod termicznej analizy rónicowej DTA
Table 3. Characteristic temperatures of the studied glasses, determined by means of the DTA method
Rodzaj szka

Temperatura
transformacji (Tg) [ºC]

amﬁbolitowe (Wieciszowice)

676

amﬁbolitowe (Ogorzelec)

672

porównawcze bazaltowe (Gracze)

659

Temperatura maks. krystalizacji (Tc) [ºC]

T = Tc-Tg [ºC]
[wg. 7]

pierwszy efekt egzotermiczny

793

117

drugi efekt egzotermiczny

849

173

pierwszy efekt egzotermiczny

839

167

drugi efekt egzotermiczny

877

205

836

177

Rys. 4. Dyfraktogramy rentgenowskie szkie amﬁbolitowych, wygrzewanych w rónych temperaturach przez 2 i 4 godziny; A – amﬁbolit Wieciszowice, B – amﬁbolit Ogorzelec; An – anortyt, H – hematyt, Mt – magnetyt, P – piroksen
Fig. 4. X-ray diffraction patterns of amphibolite glasses, heated at different temperatur es for 2 and 4 hrs; A – Wieciszowice amphibolites, B
– Ogorzelec amphibolites; An – anorthite, H – hematite, Mt – magnetite, P – pyroxene

a

b

Rys. 5. Mikrostruktura szkie amﬁbolitowych po procesie kierowanej krystalizacji przez 4 godz w 800°C:a) amﬁbolit Wieciszowice,
b) amﬁbolit Ogorzelec
Fig. 5. Microstructure of the amphibolite glasses after the process of directional crystallization for 4 hrs at 800°C:a) Wieciszowice amphibolite, b) Ogorzelec amphibolite

Na podstawie wyznaczonych charakterystycznych
temperatur mona stwierdzi, i proces krystalizacji
rozpoczyna si w emperaturze ok. 800°C i przebiega
dwuetapowo. Trwao termiczna szka amﬁbolitowego z
Ogorzelca jest porównywalna z tradycyjnie wykorzystywanymi
do produkcji wókien mineralnych bazaltami. Im wiksza warto T, tym wiksza jest trwao termiczna szkie i czsto
wynikajca z tego mniejsza zdolno do krystalizacji [7].
Badane szka wykazuj stosunkowo wysok zdolno krystalizacyjn, co przemawia za wykorzystaniem szkie amﬁbolitowych do wytwarzania materiaów szklano-krystalicznych.
Mog one znale  podobne zastosowanie jak bazalty, tj. do
produkcji weny mineralnej, jednak po odpowiedniej modyﬁkacji skadu surowcowego (np. ulem wielkopiecowym lub
stuczk szklan).
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W celu okrelenia zdolnoci krystalizacyjnej szkie
amfibolitowych przeprowadzono proces ich wygrzewania
w temperaturze 800°C, 900°C i 1100°C przez okres 2 i 4 godzin.
Przebieg krystalizacji opracowano na podstawie wyników
analizy rentgenograﬁcznej oraz mikroskopowej. Analiza rentgenograﬁczna pozwolia na zidentyﬁkowanie faz krystalicznych
powstajcych w procesie wygrzewania badanych szkie. Dyfraktogramy rentgenowskie przedstawiono na rysunku 4.
Z przeprowadzonej analizy rentgenograﬁcznej wynika,
e proces krystalizacji rozpoczyna si w temperaturze ok.
800°C. Pojawiaj si wówczas linie dyfrakcyjne pochodzce
gównie od magnetytu i hematytu, a w drugiej kolejnoci od
fazy piroksenowej (hipersten, augit).

NIEKONWENCJONALNE WYKORZYSTANIE AMFIBOLITÓW DOLNOL

Wyniki bada SEM/EDS wykazay, i proces obróbki
termicznej szkie prowadzi do ich uporzdkowania. Po 4
godzinach wygrzewania w temperaturze 800°C powstaje
struktura drobnokrystaliczna (Rys. 5). Wysoka zawarto
tlenków elaza w analizowanych surowcach powoduje, e
staj si one nukleatorami w procesie krystalizacji otrzymanych z nich szkie. Jest to korzystne z punktu widzenia wytwarzania materiaów szklano-krystalicznych w stosunkowo
niskiej temperaturze. W procesie produkcji szkliw mog one
zastpowa syntetyczne tlenki barwne, co przyczynia si do
zmniejszenia kosztów produkcji.
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