MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 61, 1, (2009), 66-71

www.ptcer.pl/mccm

Talk ze zoa Dae Hung jako surowiec do produkcji
pytek ceramicznych
PIOTR WYSZOMIRSKI*, MAGORZATA NIESYT*, PAWE TENDERA**
* Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki, Kraków
** STEINBOCK POLAND Sp z o.o., Kraków
e-mail: pwysz@agh.edu.pl

Streszczenie
Ostatnio na polski rynek surowcowy wprowadzany jest talk koreaski. Jest on eksploatowany – wraz ze ska chlorytow i zeolitami
– jako kopalina towarzyszca magnezytom w odkrywkowej kopalni Dae Hung. Surowce te s dostarczane zagranicznym odbiorcom drog
morsk w postaci surowej (talk, chloryt) lub po obróbce termicznej (magnezyt praony).
Makroskopowo talk ze zoa Dae Hung charakteryzuje si wybitnie bia barw. Wie si ona m.in. z nisk zawartoci Fe2O3, która
w badanej próbce wynosi zaledwie 0,10% mas. Jej analiza rentgenograﬁczna wskazuje, e dominujcej fazie mineralnej, tj. talkowi towarzyszy tylko w podrzdnej wzgldnie ladowej iloci magnezyt i chloryt. W surowcu wypalonym w temperaturze powyej 1050oC dominujc
wzgldnie jedyn faz krystaliczn jest enstatyt Mg2[Si2O6].
Niewielki dodatek (w iloci 1-2% mas.) badanego talku do masy przeznaczonej do produkcji pytek ceramicznych gres porcellanato
przyczynia si do zmniejszenia nasikliwoci po ich wypaleniu w przedziale temperatur 1080-1200oC. Wprowadzenie tego surowca
(w iloci 3 i 6% mas.) do szkliwa ceramicznego poprawia jego gadko i odporno na plamienie. Ponadto, angoby z udziaem surowca
talkowego z Dae Hung wykazuj wysz biao w porównaniu z angob bez tego surowca, przy czym dodatek w iloci 3% mas. naley
uzna za optymalny.
Sowa kluczowe: talk, zoe Dae Hung, Korea Pónocna, pytki ceramiczne, gres porcellanato

TALC OF DAE HUNG DEPOSIT AS RAW MATERIAL FOR THE PRODUCTION
OF CERAMIC TILES
North Korean talc is recently introduced on the Polish market of raw materials. It is exploited together with chlorite rock and zeolites
as the raw material accompanying magnesites in Dae Hung mine. These raw materials are supplied to overseas customers in untreated
form (talc, chlorite) as well as after thermal treatment (magnesite clinker).
The talc sample studied showed distinctly white colour due to very low Fe2O3 content (below 0.10 wt. %). Mineralogical investigations
indicated that talc, as dominant phase, is accompanied only by subordinate or trace amounts of magnesite and chlorite. After ﬁring at the
temperatures above 1050oC, enstatite Mg2[Si2O6] was the dominant or only crystalline phase.
The small addition (in the amount of 1-2 wt. %) of the studied talc to ceramic body for the production of gres porcellanato lowers the
water absorption after ﬁring in the temperature range of 1080-1200oC.The additive of talc in the amount of 3 and 6 wt. % to ceramic glaze
improves its smootherness and stain resistance. Moreover, engobes containing talc from the Dae Hung deposit shows higher whiteness
compared to those without this raw material, whereby the addition of 3 wt. % should be considered as optimal.
Keywords: Talc, Dae Hung deposit, North Korea, Ceramic tiles, Gres porcellanato

Wstp
Talk znajduje wiele rónorodnych zastosowa. Do gównych kierunków jego uytkowania nale: ceramika (stoowa, ogniotrwaa, sanitarna, techniczna, a take produkcja
pytek ceramicznych), przemys papierniczy, farb i lakierów,
gumowy i tworzyw sztucznych, kosmetyczny. Bywa równie
stosowany jako dodatek do wyrobu pokry dachowych,
komponent pasz, skadnik klejów i lepiszczy. Struktura
jego zuycia wykazuje znaczne zrónicowanie regionalne.
Przykadowo, w Azji i Europie Zachodniej najwiksze zapotrzebowanie wykazuje przemys papierniczy, podczas gdy
w Ameryce Pónocnej i Poudniowej – przemys ceramiczny
[1]. W tym ostatnim talk peni m.in. wan rol jako surowiec
pomocniczy w produkcji pytek ceramicznych, a take szkliw
przeznaczonych do ich pokrywania.

66

W Polsce zoa talku nie wystpuj i brak jest perspektyw
na ich odkrycie. W niektórych miejscach na Dolnym lsku
(Braszowice, Wiry, Sobótka) znane s upki talkowo-chlorytowe, których wydobycia jednak nie podjto ze wzgldu
na nisk jako uzyskanych koncentratów [1, 2]. Tak wic
krajowi uytkownicy talku (gównie przemysy: ceramiczny
i papierniczy) bazuj wycznie na imporcie tego surowca.
W skali wiatowej najwikszymi producentami talku s
takie kraje jak: Chiny, USA, Indie, Finlandia, Francja i Brazylia (Tab. 1). Zdecydowanym liderem w tym zakresie s
Chiny, których roczna produkcja talku przekracza 2500 tys.
t [3]. Wanym producentem tego surowca mineralnego s
te USA z roczn produkcj znacznie przekraczajc 800
tys. t. Wreszcie Indie, Finlandia, Francja i Brazylia stanowi
grup pastw, w których roczna produkcja talku mieci si
w przedziale 400-600 tys. t. Wikszo tych krajów naley
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te do gównych dostawców talku w skali midzynarodowej.
W sumie dostarczaj one ok. 80% wiatowej produkcji talku,
z czego poowa przypada na Chiny. Wiodca pozycja tego
kraju jest ju ustalona od wielu lat, co potwierdzaj m.in. dane
z koca XX wieku wskazujce na produkcj na poziomie ok.
30% [4], a nawet dochodzc do 40% wiatowej produkcji
talku [5]. W Europie aktualnie czynnych jest ok. 20 kopal
tego surowca mineralnego [6], m.in. w Finlandii (zoa: Polvijärvi, Sotkamo), Francji (Trimouns) i Austrii (Rabenwald,
Kleinfeistritz). Prowadz one dziaalno w obrbie takich
ponadnarodowych koncernów specjalizujcych si w produkcji talku jak: Rio Tinto Minerals (RTM) i Mondo Minerals.
W polskim przemyle ceramicznym znana jest ﬁrma Talcs
de Luzenac, która funkcjonuje w ramach RTM i dostarcza
talk austriacki (z zakadów Talkumwerke Naintsch GmbH) do
polskich zakadów pytek ceramicznych [7]. Ostatnio na krajowy rynek surowcowy jest wprowadzany talk z pónocnokoreaskiego zoa Dae Hung. Charakterystyka tego surowca
i ocena jego przydatnoci dla celów krajowego przemysu
pytek ceramicznych jest przedmiotem niniejszej pracy.

Zoe Dae Hung
Talk - wraz z chlorytem i podrzdnie wystpujcymi
zeolitami – stanowi kopalin towarzyszc magnezytom,
które s podstawow treci zoa Dae Hung w Pónocnej
Korei (Rys. 1), w prowincji Hamgyong-Bukto niedaleko
Kimchaek [8]. Dokadne oszacowanie zasobów talku nie jest
dostpne. Wiadomo jedynie, e cakowita roczna produkcja
talku w Korei Pónocnej jest szacowana na 50 tys. t (Tab.1).
Kopalnia Dae Hung podja eksploatacj w roku 1978. Jest
ona zokalizowana w górzystym rejonie na wysokoci 1030
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– 1530 m ppm. Eksploatacja jest prowadzona gównie metod odkrywkow i – w niewielkim jedynie zakresie – metod
gbinow. Dae Hung jest jedn z trzech kopal nalecych
do duego przedsibiorstwa KMCIG (The Korea Magnesia
Clinker Industry Group).
Pónocnokoreaskie zoa magnezytu i towarzyszcego mu talku s genetycznie zwizane z chiskimi zoami
z prowincji Liaoning (gównie zoe Haicheng). Ich skaami
macierzystymi byy marmury dolomitowe. W zoach chiskich talk wspówystpuje z magnezytem i prawdopodobnie
stanowi produkt przemian metasomatycznych. Zachodziy
one w procesach metamorﬁzmu regionalnego w wyniku
oddziaywania pomagmowych roztworów hydrotermalnych.
Istniej opinie, e zoa pónocnokoreaskie s zblionej
genezy [8].
Talk koreaski jest ostatnio wprowadzany na polski rynek
surowcowy. Stanowi on – wraz ze ska chlorytow i zeolitami – kopalin towarzyszc magnezytom w odkrywkowej
kopalni Dae Hung, eksploatowan przez przedsibiorstwo
KMCIG. Surowce te s dostarczane zagranicznym odbiorcom drog morsk w postaci surowej (talk, chloryt) lub po
obróbce termicznej (magnezyt praony).

Metodyka bada
Charakterystyk badanego surowca talkowego i produktów jego wypalania przeprowadzono stosujc metody
analizy skadu chemicznego (gównie rentgenowska analiza ﬂuorescencyjna XRF w poczeniu z instrumentaln
neutronow analiz aktywacyjn INAA) i fazowego (analiza
rentgenograﬁczna metod DSH, analiza spektroskopowa w
podczerwieni IR, analiza termiczna DTA/TG/EGA wykonana

Tabela 1. wiatowa produkcja talku w 2001 r. i 2005 r. [3]
Table 1. World talc production in 2001 and 2005 [3]
Rok

Kraj
Argentyna

Kraj

Rok

2001

2005

2001

2005

1665

11492

Korea Poudniowa

47712

83471

Australia

173446

151582

Korea Pónocna

60000*

50000*

Austria

137776

166569

Maroko

5844

2000*

Brazylia

397000

401124

Meksyk

77650

64827

Butan

13528

42791

Nepal

3923

5832

Chiny

2555500

2700000

Norwegia

24626

24000*

Egipt

36827

50000*

Pakistan

50733

20564

Finlandia

476620

508169

Peru

10737

9500

Francja

417000

416000

Rosja

111645

150000*

1)

Hiszpania

119000

97000

RPA

3030

8469

Indie2)

578857

627216

Szwecja

14000

7000

Iran

65779

110000*

Tajlandia

6838

10270

Japonia

18478

21000*

USA

863000

842000*

Kanada

45000

66000

Wielka Brytania

4947

6000

Kolumbia

15000*

15000*

Wochy

126868

140000*

cznie w 2001 r.3): 6539778 t
cznie w 2005 r.3): 6874651 t
*dane szacunkowe
cznie z agalmatolitem i pirofyllitem
2)
steatyt
3)
razem z pozostaymi, nieujtymi w tabeli 1, producentami talku
1)
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w atmosferze syntetycznego powietrza, analiza metod
scanningowej mikroskopii elektronowej SEM).
Podstawowe, ceramiczne cechy technologiczne
oznaczono zgodnie z obowizujcymi normami: PN-H04189:1975 (skurczliwo wypalania), PN-EN ISO 1054503:1999 (porowato otwarta i nasikliwo wodna), PN-EN
ISO 10545-14:1999 (odporno na plamienie). Posugiwano
si te instrukcjami aparaturowymi i laboratoryjnymi (analiza
dilatometryczna, oznaczenie biaoci przy uyciu spektrofotometru SP62, odporno na dziaanie kwasów i zasad,
twardo wg skali Mohsa).

Wyniki bada mineralogiczno–surowcowych
Makroskopowo talk ze zoa Dae Hung charakteryzuje
si wybitnie bia barw. Wie si ona m.in. z nisk zawartoci Fe2O3, która w badanej próbce wynosi zaledwie 0,10%
mas. (Tab. 2). Rónica udziaów poszczególnych skadników
chemicznych pomidzy tym surowcem a stechiometryczn
formu talku jest niewielka. Talk koreaski charakteryzuje si
jedynie nieco wyszym udziaem MgO i odpowiednio mniejsz zawartoci SiO2. Sugeruje to obecno niewielkiej ilo
magnezytu w badanej próbce, co zostao potwierdzone
w dalszych badaniach. Niewielki udzia Al2O3 i Fe2O3 moe
oznacza obecno znikomo maej iloci mineraów z grupy
chlorytu.
Talk ze zoa Dae Hung charakteryzuje si nisk zawartoci pierwiastków ladowych (Tab. 3). Z reguy jest
ona mniejsza od progu wykrywalnoci stosowanej metody
analitycznej, któr bya gównie instrumentalna neutronowa
analiza aktywacyjna INAA. Dotyczy to m. in. aktynowców
i szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzkiego metali
cikich tj. Cd, Cr, Hg i Pb.
Analiza rentgenograficzna wskazuje, e w surowcu
z Dae Hung dominujc faz mineraln jest talk, któremu
towarzysz w nieznacznej iloci mineray z grupy chlorytu
oraz magnezyt (Rys. 2a). Po wypraeniu w 1050oC jedyn
rentgenograﬁcznie stwierdzon faz krystaliczn jest enstatyt
Mg2[Si2O6] (Rys. 2b).

Tabela 2. Analiza chemiczna surowca talkowego ze zoa Dae
Hung
Table 2. Chemical analysis of the talc raw material originated from
the Dae Hung deposit
Skadnik

[% mas.]

SiO2

61,31

Al2O3

0,23

Fe2O3

0,10

MnO

<0,01

MgO

33,42

CaO

0,02

Na2O

0,08

K2O

<0,01

TiO2

<0,005

P2O5

0,02

Strata praenia

5,07

Suma

100,22

Rys. 1. Lokalizacja záoĪa Dae Hung
Fig. 1. Location of the Dae Hung deposit

Tabela 3. Pierwiastki ladowe w surowcu talkowym ze zoa Dae
Hung
Table 3. Trace elements in the talc raw material originated from the
Dae Hung deposit
Skadnik

[ppm]

Skadnik

[ppm]

Skadnik

[ppm]

Au

<5*

Eu

<0,1

Se

2

Ag

<0,5

Hf

<0,5

Sm

<0,1

As

<2

Hg

<1

Sr

<2

Ba

3

Ir

<5*

Ta

<1

Be

<1

La

0,2

Tb

<0,5

Bi

<22

Lu

<0,05

Th

<0,5

Br

<1

Mo

<2

U

<0,5

Cd

<0,5

Nd

<5

V

<5

Ce

<3

Ni

7

W

<3

Co

2

Pb

<5

Y

<1

Cr

<1

Rb

<20

Yb

<0,1

Cs

<0,5

S**

0,006

Zn

7

Cu

2

Sc

2

Zr

3

*warto w ppb
**warto w % mas.
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Rys. 2. Dyfraktogramy rentgenowskie talku ze zoa Dae Hung:
a) stan surowy, b) stan po wypraeniu w temperaturze 1050oC.
Objanienie symboli: Ch – chloryt (klinochlor), En – enstatyt, M
– magnezyt, T – talk
Fig. 2. X-ray diffraction patterns of talc from the Dae Hung deposit:
a) as-received state, b) after calcinations at 1050oC; Ch – chlorite
(clinochlor), En – enstatite, M – magnesite, T – talc

Analiza spektroskopowa w podczerwieni badanego surowca z Dae Hung (Rys. 3a) ujawnia wycznie obecno
pasm absorpcyjnych talku. wiadczy o tym porównanie tego
spektrogramu z danymi literaturowymi [9]. Spektrogram
omawianego surowca po jego wypraeniu w 1050oC wskazuje na obecno - obok dominujcej, nowopowstaej fazy
enstatytowej - reliktów talku. wiadczy o tym wystpowanie
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Rys. 3. Widma spektroskopowe w podczerwieni talku ze zoa
Dae Hung w stanie surowym (a) oraz po wypraeniu w temperaturach 1050oC (b) i 1300oC (c)
Fig. 3. Infrared spectra of the talc originated from the Dae Hung
deposit: a) as-received state, b) after calcinations at 1050oC and c)
after calcinations at 1300oC

wybitnie maego pasma 3677 cm-1 (Rys. 3b), które znika po
wypraeniu próbki w 1300oC (Rys. 3c). Spostrzeenia te
wskazuj, e wykrywalno talku w analizie IR jest nieco
wysza w porównaniu z analiz rentgenograﬁczn.
Wyniki powyszych bada zostay potwierdzone w analizie termicznej (DTA, TG) (Rys. 4). Krzywa TG surowca
talkowego z Dae Hung wskazuje na ubytek masy rzdu
4,75%, który jest zbieny w porównaniu z teoretycznie czystym talkiem. Zgodno ta jest jednak przypadkowa, gdy
– jak wykazaa analiza rentgenograﬁczna – w badanej próbce
wystpuj te w nieznacznej iloci mineray z grupy chlorytu
i magnezyt. Analiza DTA ujawnia obecno dwóch efektów
termicznych, które odpowiadaj temperaturom ok. 100oC
i ok. 1060oC. Pierwszy z nich spowodowany jest warunkami
quasi-stacjonarnymi panujcymi w pierwszej fazie analizy
(nierównomierne odprowadzanie ciepa z próbki o bardzo
maej masie wynoszcej 92 mg). Drugi efekt wie si za z
reakcj endotermiczn spowodowan utrat grup OH przez
talk. Kosztem produktów jego rozkadu powstaje enstatyt,
którego obecno stwierdzono m.in. na podstawie uprzednio przedstawionych wyników analizy rentgenograﬁcznej
i spektroskopowej w podczerwieni. Analiza EGA (Rys. 5)
wykazaa wydzielanie si H2O podczas ogrzewania analizowanej próbki poczwszy od ok. 900oC z maksimum tej
Tabela 4. Skad masy podstawowej do produkcji pytek gres porcellanato metod szybkiego wypalania
Table 4. Composition of the basic body for the production of gres
porcellanato tiles by means of the fast sintering method
Skadnik

Zawarto [% mas.]

I ceramiczny DBK-1 (Ukraina)

45

Kaolin szlamowany CW (Hiszpania)

10

Piasek kwarcowy SM (Hiszpania)

5

Surowiec skaleniowy Sawniowice
(Polska)

40

Suma

100
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Rys. 4. Analiza DTA i TG talku ze zoa Dae Hung
Fig. 4 DTA/TG analysis of the talc originated from the Dae Hung
deposit

reakcji w temperaturze 1060oC. H2O powstaje kosztem grup
OH wystpujcych w strukturze talku, co stanowi dodatkowe
potwierdzenie wyników analizy DTA. Ponadto dla temperatur
powyej 800oC stwierdzono wydzielanie si znikomo maej
iloci CO2 pochodzcego z rozkadu domieszki magnezytu.
O ladowej koncentracji tego skadnika mona sdzi na
podstawie wybitnie niskiej wartoci prdu jonowego (rzdu
10-10 A), która jest znacznie mniejsza w porównaniu z wartoci tego prdu dla H2O, dochodzc nawet do 10-8 A (Rys.
5). Badany surowiec talkowy wykazuje stosunkowo du
podatno do ulegania przemianom termicznym podczas
ogrzewania. Wie si to m.in. z maymi rozmiarami blaszek
talku (ok. 50 m), których wielko oszacowano na podstawie
pomiarów ok. 70 ziaren zarejestrowanych w analizie SEM.

Rys. 5. Analiza EGA talku ze zoa Dae Hung
Fig. 5. EGA analysis of the talc originated from the Dae Hung
deposit

Zachowanie si talku z Dae Hung
w tworzywach ceramicznych
Masa ceramiczna do produkcji pytek gres porcellanato szybkociowo wypalanych
Mas podstawow, której skad podano w tabeli 4,
modyﬁkowano dodatkiem surowca talkowego z Dae Hung
w iloci 1%, 2% i 4%. Jego wpyw oceniono na podstawie
takich parametrów ceramicznych jak nasikliwo wodna po
gotowaniu i skurczliwo wypalania. Stwierdzono, e dodatek talku przyczynia si do uzyskania bardziej spieczonych
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Rys. 6. Zaleno skurczliwoci wypalania (a, b, c, d) i nasikliwoci
wodnej (e, f, g, h) mas ceramicznych do produkcji pytek gres porcellanato metod szybkiego wypalania od temperatury. Objanienie
symboli: a, e – masa bez dodatku talku, b, f – masa z 1%-owym
dodatkiem talku, c, g – masa z 2%-owym dodatkiem talku, d, h
- masa z 4%-owym dodatkiem talku
Fig. 6. Temperature dependences of ﬁring shrinkage (a, b, c, d) and
water absorbability (e, f, g, h) of the ceramic bodies for the production
of gres porcellanato tiles by means of the fast sintering method;
a, e – bodies with no talc, b, f – bodies with 1 % talc, c, g – bodies
with 2 % talc, d, h – bodies with 4 % talc

tworzyw gres porcellanato. wiadczy o tym zmniejszenie
si nasikliwoci wodnej i wzrost skurczliwoci wypalania
(Rys. 6). Zbyt duy dodatek talku (w iloci 4%) obnia skurczliwo, ale jednoczenie podwysza nasikliwo pytek.
Obserwuje si to zwaszcza dla temperatury wypalania ok.
1160oC, która czsto jest stosowana przez producentów
pytek gres porcellanato. Optymalnym rozwizaniem moe
wic by dodatek okoo 1-2% surowca talkowego.

Angoba przeznaczona na pytki cienne
wypalane w 1125oC
Do bada stosowano wzorcow angob opracowan
w zakadach qumiCer (Castellon, Hiszpania), któr modyﬁkowano 3 i 6%-owym dodatkiem surowca talkowego. Angoby
z udziaem talku wykazuj wysz biao w porównaniu
z angob bez tego surowca, co stwierdzono w badaniach
metod spektrofotometryczn. Jasno barwy L przyjmuje
najwysz warto (ok. 92,5%) dla angoby zawierajcej
3%-owy dodatek talku, który naley uzna za warto optymaln. Dodatek talku wpyn take na zachowanie si
angob podczas ich ogrzewania. Najniszymi temperaturami
pocztku spiekania i miknicia charakteryzuje si bowiem
angoba zawierajca 6%-owy dodatek talku (Rys. 7). Róni
si ona wyra nie w porównaniu z pozostaymi próbkami. Talk
zadziaa wic jako topnik.

Szkliwo przeznaczone na páytki Ğcienne wypalane
w 1125oC
Do bada zastosowano standardowe szkliwo produkcji
quimiCer (Castellon, Hiszpania). Zawierao ono w swoim
skadzie fryt matow quimiCer FAM-0091, fryt matow
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Rys. 7. Krzywe dilatometryczne szkliw przeznaczonych na pytki
ceramiczne: bez dodatku talku Dae Hung (a) oraz z jego 3%-owym
(b) i 6%-owym dodatkiem (c)
Fig. 7. Dilatometric curves of glazes assigned for the ceramic tiles:
a) no Dae Hung talc, b) 3 % additive, c) 6% additive

quimiCer FAM–0095, surowiec skaleniowy, kaolin szlamowany, mczk wapienn, krzemian cyrkonu i tlenek glinu. Pytki
pokryte tym szkliwem i wypalone w 1125oC charakteryzuj si
du odpornoci na dziaanie kwasów i zasad, twardoci 5
w skali Mohsa i wysok odpornoci na plamienie. Wprowadzenie talku w iloci 3% i 6% powoduje – przy zachowaniu
powyszych, korzystnych cech – popraw biaoci wypalonego szkliwa. Dokumentuj to wyniki analizy przeprowadzonej
metod spektrofotometryczn. Wykazay one wzrost jasnoci
szkliwa z 3%-owym (L=91,79%) i 6%-owym dodatkiem talku
(L=91.90%) w porównaniu ze szkliwem niezmodyﬁkowanym.
Biorc pod uwag inne parametry barwy naley przyj, e
3%-owy dodatek talku stanowi warto optymaln.

Podsumowanie
–

–

–

–

–

–

Surowiec talkowy ze zoa Dae Hung charakteryzuje si
wybitnie bia barw, zwizan m.in. z nisk zawartoci
Fe2O3 (0,1% mas.).
Dominujcej fazie mineralnej, tj. talkowi towarzyszy
jedynie w podrzdnej wzgl. ladowej iloci magnezyt
i chloryt.
W surowcu wypalonym w temperaturze powyej 1050oC
dominujc wzgl. jedyn faz krystaliczn jest enstatyt
Mg2[Si2O6].
Niewielki dodatek (w iloci 1-2% mas.) surowca talkowego
z Dae Hung do masy przeznaczonej do produkcji pytek
gres porcellanato wpywa na zmniejszenie nasikliwoci
po wypaleniu w przedziale temperatur 1080-1200oC.
Wprowadzenie badanego surowca talkowego w iloci
3 i 6% mas. do szkliwa ceramicznego poprawia jego
gadko i odporno na plamienie.
Angoby z udziaem surowca talkowego z Dae Hung
wykazuj wysz biao w porównaniu z angob bez
tego surowca, przy czym dodatek w iloci 3% mas. naley
uzna za optymalny.

Praca zostaa czciowo wykonana w ramach dziaalnoci statutowej Katedry Technologii Ceramiki i Materiaów
Ogniotrwaych AGH (umowa nr 11.11.160.603).
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Autorzy wyraaj podzikowanie Pani Esther Barrachina
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niektórych bada technologicznych oraz Pani Dr In. Magdalenie Rokita i Panu Dr In. Maciejowi Sitarzowi (AGH Kraków)
za wykonanie analiz spektroskopowych w podczerwieni.
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