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Streszczenie
Badano handlowe andaluzyty pochodzce z oddzielnych zó. Okrelono zwizek pomidzy rodzajem inkluzji mineraów domieszkowych
(MD), wystpujcych w surowcu andaluzytowym, a wybranymi wasnociami ﬁzyko-chemicznymi, zwizanymi z wymaganiami jakociowymi
surowca, i jego podatnoci na mulityzacj. Do identyﬁkacji MD zastosowano mikroskopow analiz mikrostruktury (OM i SEM/EDS),
rentgenowsk analiz jakociow i ilociow skadu mineralnego (XRD), a take analiz termiczn (DTA, TG, DTG). Wykazano, e poza
andaluzytem, kwarcem, muskowitem wystpiy rónice skadu mineralnego, które dotyczyy rodzaju i udziau mineraów z grupy mik (biotyt,
paragonit, miki bogate w wap), mineraów ilastych (kaolinit, illit), chlorytów (klinochlor) i mineraów rudnych (ilmenit, rutyl, smithsonit).
Stwierdzono, e rozszerzalno termiczna w 1000°C w duym stopniu zaleaa od sposobu przygotowania próbki do badania oraz od
szybkoci grzania. Rónice skadu mineralnego badanych surowców w istotny sposób wpyway na zmiany rozszerzalnoci termicznej i
udzia powstajcego mulitu.
Sowa kluczowe: andaluzyt, mulit, mineray domieszkowe, rozszerzalno termiczna, mulityzacja

EFFECT OF MINERAL ADMIXTURES ON THE SELECTED PROPERTIES OF ANDALUSITE
Commercially available concentrates of andalusite taken from two separate deposits were investigated. The aim of investigations was to
determine the relationship between type of mineral inclusions found in the andalusite raw material and physicochemical properties, related
to raw material quality requirements, as well as the mullitization ability. To identify the mineral inclusions, the microscopic microstructural
analysis (OM and SEM/EDS), X-ray qualitative and quantitative phase analysis (XRD), and thermal analysis (DTA, TG, DTG) were used.
Apart from the presence of andalusite, quartz and muscovite, the investigations revealed differences in the mineral composition concerning a mica group (biotite, paragonite and micas rich in Ca) clayey minerals (kaolinite, illite), chlorites (clinochlore) and ore minerals
(ilmenite, rutile, and smithsonite).
Thermal expansion at 1000°C turn out to be largely dependent on the sample preparation manner and the heating rate. It was shown
that the differences in mineral composition of the investigated raw materials markedly inﬂuenced thermal expansion and the amount of
mullite being formed during heating.
Keywords: Andalusite, Mullite, Mineral inclusions, Thermal expansion, Mullitization

Wprowadzenie
Znaczcy udzia surowca andaluzytowego w produkcji
materiaów ceramicznych wynika z zalet, do których nale m.in.: niska cena, wprowadzanie w formie surowej do
zestawów mas, niewielkie zmiany rozszerzalnoci cieplnej
(najmniejsze w grupie mineraów sylimanitowych) oraz niewielka zawarto domieszek wpywajca na redni skad
chemiczny. Ogrzewany andaluzyt ulega rozkadowi termicznemu na mulit i faz amorﬁczn bogat w krzemionk, która
wie si, w wyrobach z dodanym Al2O3, w mulit wtórny.
Powszechnie wiadomo, e wasnoci wyrobów zale nie
tylko od skadu chemicznego i cech ﬁzycznych surowca, ale
zwizane s z ich mikrostruktur, rozumian jako budowa
ziarnowa w skali nano- i mikrometrycznej, która zalena jest
od wykorzystania immanentnych cech surowca i zastosowanej metody przetwarzania [1].
Andaluzyt teoretycznie w swoim skadzie chemicznym
powinien zawiera 62,92% mas. Al2O3 i 37,08% mas. SiO2,
ale jako surowiec naturalny zawiera domieszki Na i K, a take
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Mg, Ca, Ti, Fe, Mn i Cu, i moe zawiera ladowe iloci C,
F, Cl, S, P, As, Pb i Zn [2]. Bogactwo skadu chemicznego
andaluzytu zwizane jest z wrostkami mineralnymi (inkluzjami) [3, 4].
Dotychczas prowadzone badania nad andaluzytem
dotyczyy gównie zagadnie zwizanych z jego mulityzacj
[3, 5-10] i z kinetyk tego procesu [5, 9, 10]. W pracach [3,
9] zwrócono uwag na rol wielkoci ziaren i obecnoci
domieszek na stopie przemiany andaluzytu w mulit. Artyku
[9] równie dotyczy tworzenie si fazy szklistej i jej wpywu
na kinetyk mulityzacji andaluzytu. Jednak do tej pory nie
przeprowadzono szczegóowej analizy skadu mineralnego,
wynikajcego z rodzaju i udziau mineraów domieszkowych
towarzyszcych andaluzytowi zalenie od jego pochodzenia
(genezy zoa), i wpywu mineraów domieszkowych na wybrane parametry ﬁzyczne, chemiczne i termomechaniczne
zwizane z rodzajem surowca, oraz na powstawanie mulitu
w wysokich temperaturach.
Ocen jakoci surowca andaluzytowego dokonuje si
w oparciu o gsto rzeczywist (Rrz), rozszerzalno linio-

WP

YW MINERA ÓW DOMIESZKOWYCH NA WYBRANE W ASNO CI ANDALUZYTU

w w temperaturze 1000oC ($l/l0), wilgotno (w) i skad
chemiczny.
Parametry ﬁzyczne winny mieci w okrelonych przedziaach: dla Rrz: 3,0–3,2·103 kg/m3, dla $l/l0: 0,5–1,0%, a dla
w: 0,5–1,0% mas. Wymagania w odniesieniu do skadu chemicznego dotycz zawartoci Al2O3, Fe2O3, TiO2, MgO, CaO,
K2O i Na2O. Najwaniejszym parametrem jakociowym jest
udzia Al2O3, który powinien przyjmowa minimaln warto
wynoszc 58,5-60% mas. Drugim istotnym skadnikiem
jest zawarto Fe2O3, która powinna by jak najmniejsza
i nie powinna przekracza 1% mas. Trzecim parametrem
odbioru surowca andaluzytowego jest udzia skadników
o charakterze topników, w tym równie Fe2O3 oraz TiO2,
MgO, CaO i alkaliów K2O i Na2O. Ich suma nie powinna
przekracza 3% mas. [11].
W artykule przedstawiono zwizek pomidzy skadem
mineralnym dwu handlowych koncentratów andaluzytu pochodzcych z oddzielnych zó a wybranymi wasnociami
koncentratu wynikajcymi z wymaga jakociowych.

a)

Pochodzenie badanego materiau i metody
bada
b)

Badaniami objto dwa koncentraty andaluzytu. Pierwszy
pochodzi z Afryki Pd. (I) ze zoa, w którym mineralizacja
andaluzytu zwizana bya z intruzj magmow Kompleksu
Bushveld - wiek 1,95 biliona lat (1,95 Ga), zasoby andaluzytu okoo 41,65 Mt. Andaluzyt pochodzi ze zó aluwialnych,
czwartorzdowych, powstaych w streﬁe wietrzenia hornfelsów
wystpujcych we wschodniej czci Transwalu (RPA) [12].
Drugi andaluzyt pochodzi ze zoa Kerphales we Francji
(II), nalecego do Centralnego Masywu Armorykaskiego,
którego zasoby szacuje si na 10 Mt. Mineralizacja andaluzytu

a)

Rys. 2. Mikrostruktura narostu, andaluzyt I, wiato przechodzce:
a) niespolaryzowane, b) spolaryzowane.
Fig. 2. Microstructure of accretion in andalusite I, transmitted light:
a) non-polarized, b) polarized.

zwizana bya z hornfelsami powstaymi w procesie metamorﬁzmu paleozoicznych pelitycznych sedymentów na kontakcie
z intruzj granitu, wiek okoo 340 milionów lat (340 Ma) [13].
Ziarna koncentratów andaluzytu I i II, frakcji 1-4 mm,
uzyskane z przeróbki wieloetapowej, [10], badano pod ktem
identyﬁkacji mineraów domieszkowych po uprzednim zatopieniu w ywicy epoksydowej i wykonaniu cienkich szlifów
i zgadów do bada w mikroskopie optycznym w wietle przechodzcym i odbitym (OM). Po naparowaniu zgadów wglem
przeprowadzono analiz skadu chemicznego w mikroskopie
skaningowym (FEG-SEM/EDS). Skad mineralny jakociowy
oznaczono metod dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), wykorzystujc metod Rietvelda do oznacze ilociowych; pomiary
wykonano w przedziale ktowym 2 10-80o na dyfraktometrze
X’Pert. Identyﬁkacj mineraów ilastych przeprowadzono metod analizy termicznej (DTA, TG, DTG) w zakresie temperatury
20-1500oC, przy szybkoci ogrzewania 4,5oC/min., wykorzystujc nawak próbki wynoszc 650 mg, oraz metod dyfrakcji
rentgenowskiej (XRD) – na próbkach wzbogaconych ﬂotacyjnie
w domieszki mineralne. Analiz skadu chemicznego skadników podstawowych i podrzdnych przeprowadzono technik
rentgenowskiej spektroskopii ﬂuorescencyjnej (XRF). Gsto
rzeczywist oznaczono metod piknometryczn, rozszerzalno termiczn metod dylatometryczn, a ilociowy skad
fazowy - technik XRD przy uyciu metody Rietvelda.

Wyniki i dyskusja
b)
Rys. 1. Mikrostruktura andaluzytu, wiato przechodzce, spolaryzowane: a) > (001), b)\\ (001).
Fig. 1. Microstructure of andalusite in transmitted polarized light:
a) >(001), b) \\ (001).

Skad mineralny
Badania mikrostruktury ziaren andaluzytu I i II w stanie
dostawy, w wietle przechodzcym, ujawniy obecno
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izotropowych wrostków substancji wglistej w postaci
krzya, który jest charakterystyczny dla odmiany zwanej
chiastolitem (Rys. 1a). Obserwowano take nieregularne,
izotropowe wrostki i liczne spkania, które na ogó byy
zwizane z upliwoci i miejscami wypenione materiaem
subkrystalicznym (Rys. 1b).
Badania mikrostruktury wykazay wystpowanie „narostów” w ziarnach andaluzytu I, które stanowiy materia
o charakterze drobnokrystalicznym, zbudowanym z detrytusu poprzerastanego skupieniami mineraów miki jasnej
(muskowit) i ciemnej (biotyt) oraz tlenkami i wodorotlenkami
elaza, powstaymi w procesie wietrzenia (Rys. 2).
Badania mikrostruktury ziaren andaluzytu I i II w stanie
dostawy, w wietle odbitym wykazay, e wrostki izotropowe
stanowiy mineray rudne reprezentowane gównie przez
ilmenit (FeTiO3) i rutyl (TiO2). Najczciej wrostki reprezentowane byy przez kwarc (SiO2) o wielkoci do 20 Mm i przez
blaszkowe, wyduone formy yszczyków o dugoci do
150 Mm (Rys. 3a). Wgiel w postaci graﬁtu o smuysto-falistym wygaszaniu wiata stwierdzono w ziarnach andaluzytu
I równie w formie wrostków (Rys. 3b).
Wyniki oznacze skadu mineralnego (XRD) andaluzytów
I i II przedstawiono w Tabeli 1.
Obecno mineraów ilastych i substancji wglistej
potwierdzono badaniami DTA/TG. Na krzywych DTA zaobserwowano szeroki egzoefekt w zakresie temperatury
50-720oC z maksimum w okoo 570±5oC i ubytek masy na
krzywej TG wynikajcy z utleniania substancji organicznej
maskujcy efekty dekompozycji mineraów ilastych (Rys. 4).
Rozkad termiczny substancji ilastej zarejestrowano na
krzywych DTG i TG, ale zaobserwowane zmiany masy byy
trudne do interpretacji z uwagi na wystpowanie struktur
mieszanopakietowych [14].
Rozbicie struktur mieszanopakietowych i wzbogacenie
ﬂotacyjne umoliwio identyﬁkacj mineraów ilastych i wykazanie rónic ilociowych skadu mineralnego w badanych
andaluzytach. Maksymalny ubytek masy na linii DTG (465oC)
zwizany z rozkadem kaolinitu by intensywniejszy w andaluzycie I ni w andaluzycie II (425oC). W andaluzycie II na
krzywej DTG widoczny by intensywniejszy efekt zwizany
z rozkadem termicznym illitu (645oC) (Rys. 4).
Wyniki analiz chemicznych w mikroobszarach uzyskane
metod SEM/EDS w andaluzycie I i II pozwoliy na wyrónienie dwóch rodzajów yszczyków: potasowego, bogatego w Fe
i Mg oraz potasowo-sodowego, bez Fe i Mg. Wystpowanie
dwóch rodzajów miki: ciemnej (biotyt) i jasnej (muskowit)
potwierdzono obserwacjami mikrostruktury w wietle przechodzcym.
W Tabeli 2 przedstawiono przeliczone skady chemiczne
bez udziau jonów OH i F dla stechiometrycznego biotytu
(BS) o wzorze K(Mg,Fe)3[Si3AlO10](OH)2, muskowitu (MS)
o wzorze KAl2[Si3AlO10](OH)2, paragonitu (PS) o wzorze
Na,Al2(Al,Si3)O10(OH)2 i biotytu z hornfelsów (BH), które
porównano ze rednimi skadami chemicznymi biotytu (Br)
i muskowitu (Mr) uzyskanymi z bada ziaren andaluzytu I
i II metod SEM/EDS.
Wród mineraów miki w mikrostrukturze ziaren andaluzytu I i II wystpoway charakterystyczne blaszki, skonie
przecinajce biotyt. Ich forma wystpowania i skad chemiczny oznaczony w mikroobszarze pozwoliy na zaliczenie ich
do chlorytów magnezowo-elazowych (Mg2Fe)Al2SiO5(OH)4.
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a)

b)
Rys. 3. Wrostki w ziarnach andaluzytu: a) kwarcu, miki i ilmenitu,
b) kwarcu i graﬁtu; wiato odbite.
Fig. 3. Inclusions in andalusite grains: a) quartz, mica and ilmenite,
b) quartz and graphite; reﬂected light.
Tabela 1. Jakociowy i ilociowy skad mineralny andaluzytu I i II
(XRD).
Table 1. Qualitative and quantitative mineral composition of andalusite I and II (XRD).
Udzia [% mas.]

Skad
mineralny

Wzór chemiczny

Andaluzyt

Al2SiO5

Kwarc

SiO2

2,8p0,1

2,7p0,1

Muskowit
2M1

(K,Na)Al2(Si,Al)4O10(OH,F)2

1,5p0,3

1,8p0,3

Kaolinit 1Md

Al2Si2O5OH4

0,3p0,1

0,1p0,1

Rutyl

TiO2

n.o.

n.o.

I

II

95,3p0,3 95,4p0,4

n.o. – nie oznaczono

Wystpowanie chlorytów w postaci klinochloru obok paragonitu w koncentracie andaluzytu I potwierdziy badania skadu
mineralnego (XRD) w próbkach andaluzytów wzbogaconych
ﬂotacyjnie (Tabela 3).
Wyniki SEM/EDS z mikroobszarów zawartych w szczelinach
i pkniciach oraz na brzegach ziaren andaluzytu przedstawiono w Tabeli 4. redni Skad chemiczny materiau zawartego w
szczelinach ziaren andaluzytu I (I - Mr) porównano ze skadem
stechiometrycznym klintonitu Ca(Mg,Al)3(Al3Si)O10(OH)2 (KtS),
margarytu Ca,Al2(Al2Si2)O10(OH)2 (MaS), muskowitu (MS),
paragonitu (P S) i biotytu hornfelsowego (B H). Materia
w szczelinach ziaren andaluzytu I (I - Mr) swoim skadem
chemicznym zbliony by bardziej do margarytu ni do klintonitu [4]. W szczelinach ziaren andaluzytu II (II - Mr) stwierdzono mniej CaO i alkaliów, ale obecne byo MgO i znaczne iloci
Fe2O3, tym samym badany materia by zbliony charakterem
do skadu biotytu hornfelsowego (BH) [15].
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W Tabeli 5 zamieszczono podsumowujce wyniki bada
mikrostruktury metodami OM i SEM/EDS, a take skadu
mineralnego metodami XRD i analizy termicznej (DTA,
DTG, TG), które pozwoliy wskaza na rónice w skadzie
mineralnym pomidzy andaluzytami I i II.

Wybrane wasnoci chemiczne, ﬁzyczne
i termomechaniczne
Skad chemiczny jest jednym z podstawowych kryteriów
oceny przydatnoci andaluzytu do produkcji materiaów ogniotrwaych. Znajomo skadu chemicznego pozwala nie tylko na
porównanie poszczególnych koncentratów, ale i na wnioskowanie o moliwoci jego zastosowania. Analizy skadu chemicznego
skadników gównych i podrzdnych badanych andaluzytów na
tle andaluzytów pochodzcych z innych zó i skad stechiometrycznego andaluzytu przedstawiono w Tabeli 6.
Skad chemiczny andaluzytu I i II odbiega od skadu teoretycznego, co wynikao z obecnoci domieszek mineralnych.
Zawarto Al2O3, bya powyej dolnej wartoci dopuszczalnej i wynosia 58,5% mas. Pod wzgldem udziau Fe2O3
(< 1%) i sumarycznej iloci zanieczyszcze Fe2O3, TiO2,
MgO, CaO i alkaliów K2O i Na2O, wynoszcej odpowiednio
1,53 i 1,26% (<3%), badane andaluzyty równie speniay
wymagania jakoci.
Gsto rzeczywista andaluzytu I wynosia 3,098·103 kg/m3,
andaluzytu II – 3,119·103 kg/m3 i miecia si w przedziale
wymaganej wartoci.
Na rysunku 5 przedstawiono wyniki bada rozszerzalnoci termicznej próbek andaluzytu I i II w temperaturze
100–1600oC.
Badane andaluzyty w przedziale temperatury 20-1000oC
charakteryzowaa maksymalna rozszerzalno 1,2%, odbiegajca od wartoci podanych dla tego surowca przez dostawców, którzy nie precyzuj metodyki tego oznaczenia.
Badania rozszerzalnoci termicznej próbek prasowanych
z materiau rozdrobnionego do uziarnienia < 0,06 mm, formowanych przy rónych cinieniach prasowania (Rys. 5a
i 5b) oraz nieformowanych i badanych z rón prdkoci
ogrzewania (Rys. 6a i 6b) wykazay, e ich rozszerzalno
zaleaa od sposobu przygotowania próbki do badania i od
szybkoci ogrzewania.

a)

b)
Rys. 4. Krzywe DTA, TG i DTG próbek wzbogaconych: a) andaluzyt
I, b) andaluzyt II.
Fig. 4. DTA, TG and DTG curves of the enriched samples: a) andalusite I, b) andalusite II.

Tabela 2. Skad chemiczny miki w ziarnach andaluzytu I i II i stechiometrycznych odnoników biotytu (BS), muskowitu (MS) i paragonitu (PS).
Table 2. Chemical composition of mica in andalusite grains (I, II) and stoichiometric compositions of biotite (BS), muscovite (MS) and
paragonite (PS).

Próbka

I - Br

II - Br

BS

BH [15]

I - Mr

MS

PS

Na2O

-

-

-

0,50

1,7

-

8,51

MgO

5,43

8,86

24,28

6,16

-

-

-

Al2O3

20,70

21,88

12,28

17,90

38,34

40,21

41,99

SiO2

37,97

41,18

43,43

32,36

51,45

47,40

49,49

Fe2O3

24,89

19,75

-

9,54

-

-

-

FeO

n.o.

n.o.

8,66

17,81

-

-

-

Element, % mas.

K 2O

8,83

7,89

11,34

8,82

8,41

12,38

-

TiO2

2,18

1,39

-

4,96

-

-

-

MnO

-

-

-

0,16

-

-

-

CaO

-

-

-

1,79

-

-

-

Br – redni skad chemiczny biotytu, Mr – redni skad chemiczny muskowitu w andaluzycie I i II
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Tabela 3. Jakociowy skad mineralny andaluzytu I i II wzbogaconego ﬂotacyjnie.
Table 3. Phase composition of andalusite I and II enriched by
ﬂotation.

rozszerzalnoci termicznej (Rys. 6a i 6b), zamieszczono na
rysunku 7.
Wyniki pokazay, e przy szybkoci ogrzewania 1oC/min
w temperaturze okoo 980oC (maksymalna rozszerzalno)
i w 1250oC (maksymalna skurczliwo) (Rys. 6a) w obydwu
andaluzytach wystpoway podobne iloci mulitu, który pochodzi z przemiany termicznej mineraów domieszkowych,
gównie z kaolinitu i z miki (Tabela 1). Brak miki w obydwu
badanych andaluzytach w temperaturze 1250oC sugeruje,
e procesy zachodzce z jej udziaem ulegy zakoczeniu.
Towarzyszya temu maksymalna skurczliwo – wiksza
w andaluzycie II ni w andaluzycie I. W temperaturze okoo
1450oC (drugie ekstremum rozszerzalnoci na krzywej
dylatometrycznej przy szybkoci ogrzewania 1oC/min),
identyﬁkowano mulit pochodzcy z przemiany termicznej
andaluzytu, którego udzia by wikszy w andaluzycie I (okoo
60%) ni w andaluzycie II (okoo 50%) (Rys. 7a).
Z zamieszczonego na rysunku 7b histogramu przedstawiajcego skad fazowy andaluzytów I i II wynika, e

Udzia

Skad
mineralny

Wzór chemiczny

szacunkowy
I

II

Andaluzyt

Al2SiO5

+++

+++

Kwarc

SiO2

+

+

Muskowit 2M1

(K,Na)Al2(Si,Al)4O10(OH,F)2

+

+

Kaolinit 1Md

Al2Si2O5OH4

+

+/-

Paragonit

Na,Al2(Al,Si3)O10(OH)2

+

-

Klinochlor

Mg-Fe-Fe-Al-Si-O-OH

+

-

Rutyl

TiO2

+/-

+

(+++) - dominujcy,(+) - nieliczny, (+/-) - ladowy, (-) - poniej detekcji metod XRD

Tabela 4. Skad chemiczny w mikroobszarach w szczelinach andaluzytu I (I - Mr) i andaluzytu II (II - Mr).
Table 4. Chemical composition of micro-areas located in gaps of andalusite I (I - Mr) and II (II - Mr).
Próbka
Element, % mas.
Na2O

I - Mr

KtS

MaS

BH [15]

II -Mr

MS

PS

1,32

-

-

0,50

0,95

-

8,51

MgO

-

22,37

-

6,16

6,87

-

-

Al2O3

48,62

43,75

53,64

17,90

18,94

40,21

41,99

SiO2

40,19

19,72

31,61

32,36

48,17

47,40

49,49

Fe2O3

-

-

-

9,54

20,62

-

-

FeO

-

-

-

17,81

n.o.

-

-

K2O

1,96

-

-

8,82

2,19

12,38

-

TiO2

-

-

-

4,96

-

-

-

MnO

-

-

-

0,16

-

-

-

CaO

7,92

14,16

14,74

1,79

2,27-

-

-

n.o. – nie oznaczano
Tabela 5. Rónice skadu mineralnego w andaluzytach I i II oznaczone metodami SEM/EDS, XRD i DTA, DTG, TG.
Table 5. Differences in the phase composition of andalusite I and II determined by the SEM/EDS, XRD and DTA, DTG, TG methods.
Skad mineralny
Andaluzyt I

Andaluzyt II

zParagonit Na2Al2(Si3Al)O10(OH)2

zHydrobiotyt (illit) (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2 (Si,Al)4O10[(OH)2(H2O)]

zKaolinit Al2Si2O5(OH)4

zKlinochlor (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8 epizodalnie

zKlinochlor (Mg,Fe)5Al(Si3Al)O10(OH)8
zmiki bogate w Ca (margaryt) (Ca,Al2)(Al2,Si2)O10(OH)2
zApatyt Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)2
zSmithsonit ZnCO3

Rozszerzalno a przemiana termiczna
andaluzytu
Badane andaluzyty róniy si przebiegiem krzywej
rozszerzalnoci termicznej, na której obserwowano trzy
ekstremalne zaamania niezalenie od szybkoci ogrzewania. Uzyskane wyniki analizy ilociowej skadu fazowego
próbek andaluzytów wypalonych w charakterystycznych
temperaturach, odpowiadajcych ekstremom na krzywych
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w obydwu próbkach andaluzytu w temperaturze ich maksymalnej rozszerzalnoci, tj. w okoo 1020oC, przy szybkoci
ogrzewania 8o/min., nie identyﬁkowano mulitu powstaego
z kaolinitu. Znaczce iloci mulitu (okoo 10%) stwierdzono
w temperaturze 1290oC, odpowiadajcej maksymalnej skurczliwoci na krzywej dylatometrycznej obydwu koncentratów
andaluzytu (Rys. 6b). W temperaturze okoo 1550oC (drugie
ekstremum rozszerzalnoci na krzywej dylatometrycznej przy
szybkoci ogrzewania 8oC/min) identyﬁkowano mulit pochodzcy z przemiany termicznej andaluzytu, której wynikiem

WP

YW MINERA ÓW DOMIESZKOWYCH NA WYBRANE W ASNO CI ANDALUZYTU

Tabela 6. Skad chemiczny andaluzytów I, II, z innych zó i skad stechiometryczny.
Table 6. Chemical composition of andalusite I, II, from other deposits and stoichiometric composition.
Skadnik
% mas.

Andaluzyt I

Andaluzyt II

Andaluzyt ze zoa
z Iranu [16]

Andaluzyt ze zoa
z Chin [17]

Skad stechiometryczny

Al2O3

58,61

58,86

57

57,50

62,93

SiO2

38,83

39,35

40-41

40,50

37,07

CaO

0,16

0,07

0,12

0,16

-

MgO

0,07

0,07

0,22

0,11

-

Fe2O3

0,78

0,70

0,70

0,83

-

TiO2

0,13

0,16

n.p.

0,16

-

Na2O

0,06

0,03

n.p.

0.072

-

K 2O

0,33

0,21

n.p.

0,13

-

P2O5

0,01

0,01

n.p.

n.p.

-

ZrO2

0,02

0,016

n.p.

n.p.

-

MnO

p.d.

p.d.

0,013

n.p.

-

S.P. (1050oC)

1,01

0,54

n.p.

0,57

-

p.d. – poniej detekcji metody XRF; n.p. – nie podano; S. P. – strata praenia

a)
a)

b)
b)
Rys. 5. Rozszerzalno termiczna zaprasowanych próbek andaluzytu
w funkcji temperatury i cinienia prasowania: a) andaluzyt I/100 kN
i II/100 kN, b) andaluzyt II/25 kN, II/50 kN i II/100 kN; szybko
ogrzewania 8C/ min.
Fig. 5. Thermal expansion of the pressed andalusite samples as a
function of temperature and pressure: a) andalusite I/100 kN and
II/100 kN, b) andalusite II/25 kN, II/50 kN and II/100 kN; a heating
rate was 8C/ min.

Rys. 6. Rozszerzalno próbek nieformowanych w zalenoci od
temperatury i szybkoci ogrzewania: a) 1oC/ min., 100-1450oC, b)
8oC /min., 100-1550oC.
Fig. 6. Thermal expansion of the non-pressed andalusite samples
as a function of temperature and heating rate: a) 1oC/ min., 1001450oC, b) 8oC /min., 100-1550oC.

byo ponad 90% mulitu w próbce andaluzytu I i niespena
65% w andaluzycie II (Rys. 7b).

Za pocztek przemiany termicznej andaluzytu w mulit
w przypadku andaluzytu I mona przyj temperatur 12001250oC, a dla andaluzytu II temperatur 1270-1300oC.
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a)

Wykazano rónice w przebiegu rozszerzalnoci termicznej badanych andaluzytów w zakresie 100-1550oC, którym
towarzyszyy zmiany udziau ilociowego skadników fazowych w wybranych temperaturach odpowiadajcych ekstremom na krzywych rozszerzalnoci termicznej rejestrowanej
przy zadanej szybkoci ogrzewania. Wikszy udzia mulitu
zaobserwowano w andaluzycie I, a jego stopie przemiany
by wyszy, szczególnie przy szybszym postpie temperatury
z uwagi na wysz o 100oC temperatur wypalania. Rón
podatno na mulityzacj mona wiza z rónic skadu
mineralnego badanych andaluzytów, z wydzielaniem si
fazy ciekej podczas ogrzewania mineraów domieszkowych
i skadem chemicznym tej fazy, która uatwiaa spiekanie
próbek, obserwowane jako efekt skurczliwoci (intensywny
dla andaluzytu II) oraz proces mulityzacji (andaluzyt I).
Z porównania skadu mineralnego badanych andaluzytów
mona wnioskowa, e istotn rol w procesie przeobraenia
andaluzytu I odegraa wysza zawarto CaO, zwizana
z mikami oraz z apatytem, która sprzyjaa mulityzacji.
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