MatCer

NAUKA, TECHNOLOGIA

SUROWCE ILASTE KRAJOWEGO
PRZEMYSU CERAMIKI SZLACHETNEJ
I TECHNICZNEJ
CZ II. IMPORTOWANE SUROWCE ILASTE BIAO
WYPALAJ CE SI
KRZYSZTOF GALOS1, PIOTR WYSZOMIRSKI2
1
2

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi PAN Kraków; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

W pierwszej czci artykuu przedstawiono
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
krajowe róda surowców ilastych biao i jasno
Import czny
46,5
77,6
118,1 242,6 269,4 347,9 349,4
wypalajcych si, które okazuj si by znaczco ograniczone w stosunku do rosncych
Ukraina
21,8
46,1
88,7
186,2 201,6 270,0 250,4
potrzeb przemysu ceramicznego na te suNiemcy
15,1
20,9
22,2
48,3
58,3
66,4
87,1
rowce. Od kilku lat a ponad 80% krajowego
zapotrzebowania na iy biao wypalajce si jest
Wielka Brytania
1,6
3,2
4,4
5,6
5,8
6,0
6,7
zaspokajane importem. Gównymi dostawcami
Czechy
6,1
5,7
2,0
1,7
2,6
1,8
3,2
takich iów s producenci ukrai scy i niemieccy
Pozostali
1,9
1,7
0,8
0,8
1,1
3,7
2,0
(Tab. 1), przy mniejszym znaczeniu na rynku
iów pochodzcych z Czech, Wielkiej Brytanii,
1
w tym okoo 30 tys. t/r. dla przemysu materiaów ogniotrwaych
Stanów Zjednoczonych i kilku innych krajów.
ródo:
Bilans gospodarki surowcami mineralnymi...; Lewicka, Galos 2004
W niniejszej pracy omówiono szczegóowo majce na rynku krajowym najwiksze znaczeTabela 1. Import iów ceramicznych do Polski1 (tys. t)
nie - iy biao i jasno wypalajce si, pochodzce z krajów ssiadujcych z Polsk (Ukraina,
Niemcy, Czechy). Import surowców ilastych
(z grupy zó iów ogniotrwaych i ceramicznych) o cznych
biao wypalajcych si systematycznie wzrasta w ostatnich
zasobach ok. 360 mln t.
latach, z niespena 30 tys. t w 1998 r. do ponad 300 tys. t/r.
Pod wzgldem plastycznoci, wytrzymaoci na zginanie,
w latach 2003-2004, suc gównie zaspokajaniu potrzeb
zawartoci tlenków barwicych i substancji organicznej,
krajowego przemysu pytek ceramicznych, w szczególnoci
plastyczne iy kaolinitowe z rejonu Doniecka nale obecnie
pytek gres porcellanato.
do najbardziej cenionych na rynku europejskim, na którym

Ukraiskie iy biao wypalajce si
Jedne z najwikszych na wiecie zó iów biao wypalajcych si wystpuj na Ukrainie. S one formalnie udokumentowane jako zoa iów kaolinitowych ogniotrwaych oraz iów
ceramicznych. Skoncentrowane s w obwodzie donieckim
we wschodniej Ukrainie, przy pojedynczych zoach znajdujcych si take w obwodzie zaporoskim i kirowogradskim
(Winkler 1996). czne zasoby ok. 20 zó udokumentowanych jako zoa iów ogniotrwaych przekraczaj 500 mln t,
natomiast zasoby ponad 20 zó udokumentowanych jako
zoa iów ceramicznych – ok. 100 mln t. Obecnie przedmiotem eksploatacji jest cznie ok. 20 zó iów kaolinitowych

pojawiy si one od 1992 r. (King 2006, Fiederling-Kapteinat
2005). Niekiedy problemem bywa utrzymanie staych parametrów jakociowych produktów handlowych (Stentiford
2003, Pieczarowski 2000). Wyróniane s dwa zasadnicze
typy genetyczne: 1. iy triasowe w rejonie Drukowki na pónocny zachód od Doniecka; 2. iy mioce skie (tzw. nowopietrowska swita) w rejonie Drukowki-Artiemowska na pónoc
od Doniecka oraz w rejonie Wonowachy na poudniowy
zachód od Doniecka. Znaczenie gospodarcze maj tylko iy
mioce skie z rejonu Drukowki-Artiemowska. Cechuj si
one jednak niekorzystnymi warunkami geologiczno-górniczymi, przede wszystkim du gruboci nadkadu, który stanowi czwartorzdowe utwory piaszczysto-ilaste o miszoci
18-24 m oraz piaski trzeciorzdowe (5-6 m). Horyzont iów
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mioce skich skada si z górnego pokadu iów (pokad
gówny, zwykle o miszoci 1,5-5 m), kilkumetrowej
wkadki piasku kwarcowego oraz dolnego pokadu iów
(zwykle poniej 1 m miszoci, z reguy nie eksploatowany). Pokady tych iów s rezultatem wietrzenia karbo skich argilitów. Zawieraj zwykle 75-80% kaolinitu,
8-10% smektytu, 0-20% illitu (hydromik) oraz zaledwie
3-4% kwarcu (Prochorow 1976). W zoach wyrónia
si 4-14 rónych odmian tych iów, które z reguy s
urabiane selektywnie.
W rejonie Drukowki-Artiemowska rozpoznano ponad 20 zó mioce skich iów kaolinitowych z cznymi
zasobami ponad 200 mln t. Wyrónia si tu dwa rejony zoowe: 1. grupa zó Drukowka-Oktiabrskoje;
2. grupa zó Czasowjarskoje (Fig. 1). Grupa zó
Drukowka-Oktiabrskoje jest pooona pomidzy
miejscowociami Dobropole i Drukowka, 50-70 km
na pónocny zachód od Doniecka. W zoach tej grupy
znajduje si 70% cznych zasobów iów mioce skich
w rejonie Drukowki-Artiemowska. Miszo gównego pokadu iów wynosi tu zwykle 3-4 m (maksymalnie 6 m), przy gruboci nadkadu ok. 30 m (Fig. 2).
Grupa zó Czasowjarskoje znajduje si na wschód
od Drukowki, w pobliu miejscowoci Czasow Jar,
ok. 50 km na pónoc od Doniecka (ﬁg. 1). Miszo
gównego pokadu iów moe tu niekiedy siga nawet
10 m, przy gruboci nadkadu ok. 30 m. Jako iów w
tej grupie zó jest bardziej stabilna ni w grupie zó
Drukowka-Oktiabrskoje, chocia pojawiaj si tu
take odmiany ciemne, z podwyszon zawartoci
substancji organicznej.
czne wydobycie mioce skich, plastycznych iów
kaolinitowych w rejonie Drukowki-Artiemowska, po ograniczeniu do niespena 2 mln t/r na pocztku lat 1990-tych, od
dziesiciu lat wykazuje stabilny trend wzrostowy w zwizku
z zagospodarowywaniem kolejnych zó (Fiederling-Kapteinat 2005). Brakuje dokadnych danych, ale szacunkowo
czny poziom eksploatacji iów ze zó grupy DrukowkaOktiabrskoje jest oceniany obecnie na okoo 3,5 mln t/r., a ze
zó grupy Czasowjarskoje tylko okoo 0,5 mln t/r. (Tab. 2).

Fig. 1. Lokalizacja zó iów biao wypalajcych si w rejonie Doniecka (Ukraina).
Oznaczenia: 1 – miasta, 2 – gówne drogi, 3 – linie kolejowe,
4 – zoa iów
Nazwy zó: 1– Nowoandriejewskoje, 2 – Noworajskoje, 3 – Zapadodonskoje, 4 – Kuczerowjarskoje,
5 – Toreckoje, 6 – Oktiabrskoje, 7 – Junooktiabrskoje, 8 – Czasowjarskoje

Firma VESCO
Vesco S.A. jest obecnie najwikszym producentem iów
ceramicznych na Ukrainie. Firma powstaa w 1994 r. na bazie
kopalni Wiesieowskoje, jako spóka Kombinatu Wiesieowskiego i woskiej ﬁrmy Mineraria Sassolese srl. Firma Vesco
eksploatowaa zoe Wiesieowskoje do 1998 r. (pocztki
eksploatacji tego zoa sigaj lat 1960-tych), natomiast
obecnie eksploatuje zoe Nowoandriejewskoje w okolicy

Fig. 2. Przekrój przez zoe Oktiabrskoje (wg Prochorowa 1976).
Oznaczenia: 1 – nadkad czwartorzdowy, 2 – iy, 3 – piaski trzeciorzdowe
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Firma

Zoa

Poziom produkcji
(mln t/r.)

Gówne gatunki iów

Vesco S.A.
(AO Vesko)

Nowoandriejewskoje

1,3

Vesco extra, Vesco
prima, Vesco granitic

Donbas Clays S.A.
(ZAO Glini Donbasu)

Junooktiabrskoje,
Kuczerowrajskoje,
Nowostiepanowskoje,
Nowoszwiejcarskoje

0,9

DB-X, DB-Y, DB-M

Drukowska Administracja Górnicza S.A.
(OAO Drukowskoje Rudouprawlienie)

Noworajskoje,
Oktiabrskoje,
Zapadodonskoje

0,6-0,7

DN-0,-1,-2,-3, DNPK
OKT-1,-2,-3
ZD-1,-2

Donkerampromsyrio Sp. z o.o.
(OOO Donkerampromsyrio)

Toreckoje

0,6

DKPS-A,-B,-C,-D

Czasowjarskie Zakady Materiaów Ogniotrwaych S.A.
(OAO Czasowjarskij Ognieupornyj Kombinat)

Czasowjarskoje

0,5

Cz0, Cz1, Cz2, Cz3,
CzPK

Tabela 2. Producenci plastycznych iów kaolinitowych w rejonie Doniecka.

Fig. 3. Kopalnia Nowoandriejewskoje oraz skadowisko porednie i skadowisko
produktów gotowych ﬁrmy Vesco.

Drukowki w obwodzie donieckim, które
jest stopniowo zagospodarowywane
od 1992 r. Wydobycie prowadzone jest
selektywnie w czterech odkrywkach:
Zapadnyj 1, Zapadnyj 2, Zapadnyj 3,
Owczereskij. Eksploatowany jest jeden
pokad iów miszoci 2-4 m (niekiedy
do 7 m). Grubo nadkadu waha si
od kilku m do ponad 40 m. Nadkad
zdejmowany jest koparkami zbierakowymi, a wysoce selektywna eksploatacja
pokadu iów, z uzyskaniem 2-4 odmian
iów w proﬁlu pionowym – koparkami
jednonaczyniowymi (Fig. 3). Szeroko
przodka eksploatacyjnego wynosi do 70
m, podczas gdy dugo odkrywki zwykle
kilkaset m. Równolega eksploatacja iów
w kilku odkrywkach w tym samym czasie
pozwala na równoczesne uzyskanie
wielu odmian (cznie ze zoa Nowoandriejewskoje otrzymuje si do 11 odmian
iów), z których nastpnie produkowane
s róne rodzaje mieszanek.
W 1999 r. ﬁrma Vesco wprowadzia
now technologi produkcji. Urabiane
iy s transportowane ciarówkami
do skadowisk porednich, gdzie poszczególne odmiany s gromadzone
na odrbnych stokach. Nastpnie iy
s przewoone ciarówkami do dwuliniowego zakadu przeróbczego, gdzie
nastpuje ich rozdrabnianie i mieszanie.
Uzyskane mieszanki s gromadzone
na betonowych platformach o cznej
pojemnoci 500 tys. t (Fig. 3). czne
zdolnoci produkcyjne zakadu wynosz 1,5 mln t/r. Vesco oferuje obecnie
6 podstawowych gatunków iów – od
najwyszej jakoci gatunku Vesco Extra
zawierajcego 34% Al2O3, 0,9% Fe2O3
i 1,6% TiO2, do najniszej jakoci gatunku Vesco Technic 2 (23% Al2O3, 2,0%
Fe2O3 i 1,5% TiO2). Iy z ﬁrmy Vesco s
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uzyskanie 9 odmian iu.
Pozyskiwany selektywnie urobek jest transportowany
ciarówkami kopalnianymi do zakadu produkcyjnego
Mercaowo z wasn bocznic kolejow (odlego 10–30
km w zalenoci od kopalni). W zakadzie Mercaowo
poszczególne odmiany s mieszane celem otrzymania
gatunków dostosowanych cile do potrzeb odbiorców,
przy czym produkty te s klasyﬁkowane do trzech grup:
DB-X (najwysza jako, do 34% Al2O3), DB-Y (27-29%
Al2O3) i DB-M (do 27% Al2O3). Wielko rocznej produkcji
siga 900 tys. t, a pojemno zadaszonego skadowiska w
zakadzie Mercaowo wynosi 100 tys. t. Iy z ﬁrmy Glini Donbasu s dostarczane kolej do portów Mariupol i Berdia sk,
a stamtd do Woch, Hiszpanii (gówne rynki zbytu), Turcji,
krajów Bliskiego Wschodu, pónocnej Afryki, a niekiedy nawet
Ameryki Poudniowej i Azji Poudniowo-Wschodniej poprzez
sie sprzeday ﬁrmy WBB Minerals. Dostawy kolej s realizowane m.in. do Rosji, Polski oraz innych krajów Europy
rodkowej i Wschodniej.
Firma Drukowskoje Rudouprawlienie
Innym wanym dostawc iów biao wypalajcych si
jest Drukowskoje Rudouprawlienie – ﬁrma, która od 1960
r. eksploatuje zoe Noworajskoje. W roku 1993 zostaa
ona przeksztacona w spók akcyjn, a obecnie dziaa
w ramach holdingu Keramet S.A. W obrbie tego holdingu ﬁrma eksploatuje take dwa inne zoa: Oktiabrskoje
i Zapadodonskoje. W najwikszej kopalni Noworajskoje
Fig. 4. Kopalnia Junooktiabrskoje i Kuczerowjarskoje ﬁrmy
Glini Donbasu.

dostarczane kolej do portów Mariupol i Teodozja, a stamtd
do Woch, Hiszpanii, Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dostawy kolej s realizowane m.in. do Rosji, Polski,
Biaorusi, Sowacji i Wgier.
Firma Glini Donbasu (Donbas Clays)
Drugim kluczowym producentem iów plastycznych na
Ukrainie jest Donbas Clays JSC, spóka utworzona w 1995 r.
przez koncern WBB Minerals (obecnie nalecy do koncernu
Sibelco) oraz ukrai sk ﬁrm Junooktiabrskoje Glini S.A.
Wydobycie prowadzone jest z czterech zó rónej wielkoci
(Tab. 2). Gówna cz produkcji bazuje na zoach Junooktiabrskoje i Kuczerowjarskoje. Nadkad w tych kopalniach,
wahajcy si w przedziale 18-40 m, jest usuwany koparkami
jednonaczyniowymi z wywozem samochodami kopalnianymi
(Fig. 4). Wystpuj dwa pokady iu, przy czym eksploatowany jest tylko wyszy, bardziej miszy. Eksploatacja
pokadu iu jest prowadzona bardzo selektywnie koparkami
jednonaczyniowymi. W proﬁlu pionowym wydziela si 2-4
odmian pozyskiwanych oddzielnie (przy minimalnej gruboci
eksploatacji 0,5 m). Szeroko przodków eksploatacyjnych
jest zmienna, dochodzc do 400 m. W otwartej w 1996 r.
kopalni Junooktiabrskoje miszo eksploatowanego
górnego pokadu iu wynosi 1,5-2,0 m, podczas gdy w uruchomionej w 2003 r. kopalni Kuczerowjarskoje – 2,0-2,5 m.
Równolege wydobycie iów w kilku kopalniach z rónych
przodków w tym samym czasie pozwala na równoczesne

90

MATERIA£Y CERAMICZNE 3/2006 • tom LVIII

Fig. 5. Kopalnia Noworajskoje ﬁrmy Drukowskoje Rudouprawlienie.

NAUKA, TECHNOLOGIA

eksploatacja prowadzona jest w dwóch polach: Wostocznyj
i Jugozapadnyj. Jeden pokad iów ma do sta miszo
ok. 2,0 m. Grubo nadkadu jest znaczna: 35-42 m. Jest
on przenoszony na przeciwn stron wskiego wyrobiska
gównie wielkimi koparkami zbierakowymi. Szeroko przodka eksploatacyjnego wynosi zaledwie ok. 40 m, podczas
gdy dugo odkrywki siga niekiedy nawet 1800 m. Iy s
eksploatowane koowymi koparkami wieloczerpakowymi, bez
selektywnej eksploatacji w proﬁlu pionowym. Róne odmiany wydzielane s tylko w ukadzie horyzontalnym. cznie
w kopalni otrzymuje si 6 odmian uzyskiwanych selektywnie.
Z odkrywki iy s transportowane wagonami kolejowymi
(odkrywka Wostocznyj) lub ciarówkami kopalnianymi
(odkrywka Jugozapadnyj) do pobliskiego zakadu mieszania
iów. Kopalnia Noworajskoje oferuje 5 odmian handlowych
iów: od DN-0 (33% Al2O3 i 1,0% Fe2O3) do DN-PK (25%
Al2O3 i 2,7% Fe2O3). W najbliszych latach przewiduje si
rozwój zakadu przeróbczego celem otrzymania szerszego wyboru oferowanych gatunków oraz ustabilizowania
ich jakoci. Iy ze zó Oktiabrskoje i Zapadodonskoje s
zwykle nieco gorszej jakoci w porównaniu z surowcami
z kopalni Noworajskoje. Najlepszy gatunek z kopalni Oktiabrskoje – OKT-1 – zawiera 29,6% Al2O3 i 1,4% Fe2O3, a z
kopalni Zapadodonskoje – ZD-1 - 29% Al2O3 i 1,4% Fe2O3.
Iy produkowane przez Drukowskoje Rudouprawlienie s
sprzedawane gównie na rynku krajowym, ale czciowo
take eksportowane, np. do Rosji, Biaorusi, Polski, Wgier
(kolej), a take Woch, Hiszpanii i Turcji (kolej do portu
Mariupol i nastpnie drog morsk).

wynosi 0,2 m. cznie ze zoa Toreckoje pozyskuje si
selektywnie nawet 15 odmian iów. S one transportowane
ciarówkami na pobliskie skadowiska, tam gromadzone
i mieszane.
DKPS oferuje sze podstawowych gatunków handlowych iów, od gatunku A (29% Al2O3 i 0,9% Fe2O3) do D-2
(tylko 24% Al2O3 i 1,0% Fe2O3). Dodatkowo, oferowanych
jest 10 gatunków niszej jakoci, z zawartoci Fe2O3 do
2,5% i malejc zawartoci Al2O3 nawet do 15%. Iy s
transportowane do stacji kolejowej Mercaowo i nastpnie
ekspediowane do portów Mariupol i Teodozja, a stamtd
do Woch, Hiszpanii, Turcji, Egiptu. Drog ldow niewielkie iloci iów s kierowane na rynek krajowy oraz krajów
Europy Wschodniej.
Czasowjarskij Ognieupornyj Kombinat
Kombinat w Czasow Jarze jest producentem o wieloletnich tradycjach, dostarczajcym zarówno ogniotrwae iy
kaolinitowe, jak te szerok gam materiaów ogniotrwaych.
Eksploatacja iów ogniotrwaych i produkcja wyrobów szamotowych w miejscowoci Czasow Jar siga roku 1876. Obecnie iy eksploatowane s przez ﬁrm w czterech odkrywkach
na pónoc i poudnie od miasta Czasow Jar. Grubo nadkadu waha si w przedziale 18–30 m, a miszo pokadu
iu zwykle wynosi 4–6 m, niekiedy nawet 8–10 m. W górnej
czci pokadu wystpuje na ogó i niszej jakoci (20-

Firma Donkerampromsyrio
Donkerampromsyrio (DKPS) Sp. z o.o. jest spók joint
venture ustanowion w 1998 r. z udziaem woskiej ﬁrmy
Marazzi. Od 1999 r. ﬁrma eksploatuje zoe Toreckoje. Take
tutaj tylko górny pokad iów jest eksploatowany. Ma on miszo 2,3-3,5 m, przy przecitnej gruboci nadkadu ok. 28
m (Fig. 6). Nadkad jest usuwany koparkami jednonaczyniowymi i przewoony na drug stron wyrobiska ciarówkami
kopalnianymi. Przodek eksploatacyjny jest bardzo dugi,
ok. 1300 m, bdc eksploatowanym jednoczenie w trzech
miejscach. Iy s urabiane koparkami jednonaczyniowymi.
W proﬁlu pionowym pokadu wydziela si kilka odmian iu,
pozyskiwanych selektywnie. Minimalna grubo eksploatacji

Fig. 6. Kopalnia Toreckoje ﬁrmy Donkerampromsyrio.

Fig. 7. Odkrywki iów kaolinitowych ogniotrwaych w rejonie
Czasow Jar (po prawej widoczne znaczne wtrcenia substancji organicznej i wkadki wgla brunatnego).
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76-78

0,3
0,2

78-80
75,8
skurczliwo wypalania, * brak bliszych danych
róda: Katalogi ﬁrm
1

Tabela 3. Podstawowe parametry jakociowe najlepszych gatunków iów biao wypalajcych si z rejonu Doniecka (Ukraina).

77,1
0,2

70
80

0,2
0,0

Biao (%)

1,0
0,5

83,5

Nasikliwo po wypaleniu (%)

82,5

12,9
13,4
Skurczliwo cakowita (%)

2,5

6,01
6,01
5,91
11,5

85

11,6

81,0

11,0

1230oC
1200oC
1200oC
Parametry technologiczne po wypaleniu w:

78,5

9,8
9,9
11,2

1230oC

5,5-6,5

3,0
1,6

6-7

4
3
6
13

0
0

11-14
15

0
<3,0

6,0
6,3
6,5

<1,0
<0,8

Wytrzymao na zginanie po wysuszeniu (MPa)

Inne

Pozostao na sicie 63 m (%)

9

30
28

8
5

20
15

3
2

10
15

-

15
5

10

22
17
Kwarc

5

28
Illit

17

22
22
35
28
26
30
30
25
28

42
40
54
62
55
55
70
40
50
55
Kaolinit

Skad mineralny (%):

28

39

7,4

0,5
0,5

8,0
9,3
10,0
9,9
7,5

0,5
0,5-0,6

7,4-8,0
8,4-10,0

0,4
0,5

8,5
<11
strata praenia

0,55
0,55
Na2O

<10

2,3

2,1

2,5

2,2

2,3

0,5
0,8
0,8
0,7
0,6

2,6
2,6-2,8

0,6
0,6

2,4
2,1

0,6
0,6

K2O

2,1

0,6

2,1

MgO

0,5
CaO

0,5

1,1
0,2

1,4
1,4

0,2
0,7

1,2
1,2

0,7
0,8

0,7
1,1-1,4

0,4
0,4

1,6
1,1-1,5

0,4
0,5

1,5
1,6
TiO2

0,5

33

0,9
Fe2O3

1,6

0,9

27,0
29,0

0,9
1,1

30,1
32,3

1,1
1,0

32,7
27

1,1-1,3
0,9

27-29
30-34

0,8
1,0

28,0
34,0
Al2O3

0,95

54,3
51,6
51,4
57-58
56-58
51-55
65,0
62,0
60,0
SiO2

Skad chemiczny (% mas.):

31,0

59,5
57,0

A
DN-2
DN-1
DN-0
DB-M
DB-Y
DB-X
Granitic
Prima
Extra
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1,3

32
1,6
1,6

Cz1
Cz0
B

DKPS
Drukowskoje Rudouprawlienie
Donbas Clays
VESCO
Parametr

26% Al2O3), a w dolnej
czci – i o wyszej
zawartoci Al2O3 (3033%). W niektórych
odkrywkach udzia
substancji organicznej
jest wybitnie podwyszony (strata praenia przekracza 20%),
a niekiedy wrcz wystpuj wkadki wgla
brunatnego (Fig. 7).
Nadkad jest usuwany
na przeciwn stron
wyrobiska wielkimi
koparkami zbierakowymi. Iy s urabiane
koowymi koparkami
wieloczerpakowymi,
przy zachowaniu selektywnej eksploatacji
w profilu pionowym.
Urobek transportowany jest przenonikami
tamowymi do wagonów kolejowych, a nastpnie przewoony
kolej do skadowisk
w pobliu zakadu
produkcji materiaów
ogniotrwaych.
Firma generalnie
nie stosuje mieszania
pozyskiwanych odmian, oferujc obecnie
5 gatunków iów kaolinitowych ogniotrwaych: od Cz0 zawierajcego ponad 33% Al2O3
i poniej 1,3% Fe2O3,
po CzPK (20-26%
Al2O3, do 2,3% Fe2O3).
Pozyskiwane iy ﬁrma
wykorzystuje gównie
dla wasnych potrzeb.
Czciowo s one równie sprzedawane do
innych zakadów materiaów ogniotrwaych,
a od niedawna take
do produkcji pytek ceramicznych. Sprzeda
prowadzona jest gównie na rynek ukrai ski,
cho w ostatnim czasie
rozpoczto pierwsze
dostawy do woskich
i hiszpa skich producentów pytek.

Czasowjarskij O. K.*
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Niemieckie (saksoskie) iy biao
wypalajce si
Drugim, wanym dostawc plastycznych
iów biao wypalajcych si do Polski s Niemcy.
Produkcja iów ogniotrwaych i ceramicznych
w Niemczech jest bardzo znaczca, ksztatujc
si w przedziale 4,5–5,5 mln t/r. w ostatnim okresie (Bundesrepublik Deutschland Rohstoff-situation 2004). Zasadnicze znaczenie maj dwie
ﬁrmy: WBB Fuchs (niemal 20 kopal , ok. 2 mln
t/r.) i grupa Stephan Schmidt (kilkanacie kopal ,
ok. 1,6 mln t/r.). Produkcja iów ceramicznych
w Niemczech jest tradycyjnie skupiona w trzech
regionach: Nadrenii, Bawarii i Saksonii (Fig. 8).
Najwiksze znaczenie ma wydobycie tych iów
w rejonie Westerwald na pónoc od Koblencji
(Nadrenia), gdzie wystpuj liczne odmiany iów
plastycznych od biao do ciemno wypalajcych
si. S to z reguy iy illitowo-kaolinitowe zawierajce 15-45% illitu, 20-35% kaolinitu o silnie zaburzonej strukturze (kaolinit-D), 30-35% kwarcu
oraz niewielkie iloci mineraów grupy smektytu.
Iy z tego regionu zwykle nie s dostarczane na
rynek polski ze wzgldu na do wysok cen i
znaczce koszty transportu.
Innym, wanym rejonem produkcji plastycznych iów kaolinitowych jest rejon miFig. 8. Zoa waniejszych kopalin ilastych w krajach Europy rodkowej
nie sko-uycki w Saksonii. Wystpuj w nim
(Störr 1975).
iy kaolinitowo-illitowe zawierajce 34–48%
Objanienia: 1 – kaoliny, 2 – iy kaolinitowe, 3 – bentonity
kaolinitu, 20–30% illitu i 20–40% kwarcu. Kaolinit
reprezentuje gównie odmian Tc. W zwizku
– take w kontekcie dostaw na rynek polski – ma ﬁrma
z tym omawiane iy cechuj si z reguy nisz
Stephan Schmidt Meißen bdca wasnoci grupy Stephan
ni w przypadku iów z Westerwaldu wytrzymaoci na
Schmidt. Eksploatuje ona m.in. zoe biao wypalajcych si
zginanie, sabiej si spiekaj, ale wykazuj wysz biao
iów kaolinitowych Wiesa/Hasenberg w Kamenz. W zou,
(Wilson 1998).
pod kilkumetrowym nadkadem utworów czwartorzdowych
W regionie tym eksploatacj takich iów (czsto dokui pokadem wgla brunatnego, wystpuj soczewki i nierementowanych jako iy ogniotrwae) prowadzi si w kilku
gularne pokady iów biao wypalajcych si z wkadkami
kopalniach (Fig. 8), przy czym zasadnicze znaczenie

Fig. 9. Przekrój przez zoe Wiesa/Hasenberg (wg Buchwald 1971).
Objanienia: 1 – piaski i wiry, 2 – wgiel brunatny, 3 – i, 4 – i zapiaszczony, 5 – piaski zawglone, 6 – piaski,
7 – kaolin powierzchniowo utleniony, 8 – kaolin biay, 9 – kaolin czerwony, 10 – kaolin zielony, 11 – granodioryt zachodniouycki
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iów zapiaszczonych o cznej miszoci od kilku do 30 m
(Fig. 9). Pod nimi wystpuj kaoliny rónych odmian: biae,
czerwone, zielone, bdce take czciowo przedmiotem
wydobycia. Firma prowadzi selektywn eksploatacj iów,
pozyskujc kilka ich odmian.
Po wstpnymi rozdrabnianiu poszczególne odmiany
s transportowane do zadaszonych skadowisk, gdzie s
odpowiednio mieszane i rozsypywane celem osignicia
jak najlepszej jednorodnoci (Fig.10). Dziki temu moliwe
jest uzyskanie kilkunastu gatunków handlowych, czsto
opracowywanych cile pod ktem potrzeb bezporednich
uytkowników. Obecne zdolnoci produkcyjne zakadu sigaj ok. 180 tys. t/r., a pojemno zadaszonych skadowisk
wynosi 12 tys. t (Plueschke, Kleinsorge 2002). Od 1999 r.
ﬁrma rozwija eksport iów. Obecnie ju ponad 80% produkcji jest kierowane za granic, gównie do Woch (ok. 50%),
Polski (20-30%), Czech i innych krajów Europy rodkowej.
Iy z ﬁrmy Stephan Schmidt Meißen znajduj zastosowanie
gównie do produkcji pytek ceramicznych i wyrobów sanitarnych, cho rozwijane s take zastosowania pozaceramiczne
(np. w ochronie rodowiska).
Drugim, wanym producentem iów biao wypalajcych
si w Saksonii jest ﬁrma Kaolin und Tonwerke Seilitz-Löthain
w Käbschütz, bdca wasnoci grupy WBB Fuchs (Pieczarowski 2000). Kopalnia i zakad w Käbschütz s nieco
mniejsze, w porównaniu z zakadem w Kamenz, dostarczajc
rocznie do 100 tys. t/r. iów rónych gatunków (Tab. 4), gównie
dla sektora pytek ceramicznych i wyrobów sanitarnych.

Czeskie iy biao wypalajce si
Czechy s tradycyjnie jednym z najpowaniejszych
producentów iów ceramicznych i ogniotrwaych w Europie
Stephan Schmidt Meißen

Parametr

Fig. 10. Kopalnia Wiesa/Hasenberg i skadowisko produktów
ﬁrmy Stephan Schmidt Meißen w Kamenz.

Kaolin und Tonwerke Seilitz-Löthain

12128

12090

14329

Pastelle ST-MAP

SanMix STII-RSG

Skad chemiczny (% mas.):
SiO2

61,8

65,7

70,2

67,4

73,9

Al2O3

25,6

23,9

23,9

21,1

16,7

Fe2O3

1,2

1,0

1,3

1,2

0,8

TiO2

1,5

1,0

1,0

1,3

1,2

CaO

0,3

0,2

0,1

1,3

1,3

MgO

0,3

0,3

0,6

K2O

1,5

2,1

2,7

Na2O

0,2

0,2

0,2

strata praenia

8,4

6,0

6,0

7,5

5,8

Pozostao na sicie 63 m (%)

0,3

0,8

9,6

6,0

8,0

Wytrzymao na zginanie po
wysuszeniu (MPa)

3,6

2,8

2,0

3,8

4,0

Skurczliwo wypalania1 (%)

9,6

4,8

12,6

5,5

8,0

Nasikliwo po wypaleniu1 (%)

5,3

6,7

0,1

3,0

2,0

84

84

84

Parametry technologiczne:

1

Biao (%)
1

o

po wypaleniu w 1200 C
róda: Katalogi ﬁrm
Tabela 4. Podstawowe parametry jakociowe wybranych gatunków iów biao wypalajcych si
z Saksonii (Niemcy)
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rodkowej. Ich produkcja
spada jednak w ostatnich
latach z poziomu niemal
2 mln t/r. do ok. 600 tys.
t/r. (Stary et al., 2005).
Prawdopodobnie tylko
co najwyej 1/4 produkcji
stanowi iy biao i jasno
wypalajce si. Eksploatacja iów ceramicznych
i ogniotrwaych jest prowadzona obecnie z 26 zó,
w tym tylko kilku, w których
wystpuj odmiany biao
i jasno wypalajce si. Do
najwaniejszych nale
iy vildstejnskie w basenie
Chebu i Sokolova. Pozyskiwane s one w rejonie
Chebu w kopalniach Nova
Ves, Karel i Vackov przez
firm Kemat Skalna (od
2005 r. cz koncernu
Lasselsberger). Wystpuje tu kilka poziomów iów,
m.in. pokad Vonsov, seria
ilasto-wglowa Nero, pokad Nova Ves. Iy tworz

NAUKA, TECHNOLOGIA

pokady i soczewki miszoci
Kemat Skalna (Lasselsberger)
Keramost
Parametr
do 9 m. Wystpuj tu biao
B3/S
U
BD
CH
NF
IBB
wypalajce si gruboziarniste
Skad
chemiczny
(%
mas.):
iy kaolinitowo-wermikulitowe
60,4 63,7 48,1 52,3 42,8
65-75
ze znaczn iloci wgla przy SiO2
zawartoci Fe2O3 na poziomie Al2O3
25,6 23,2 34,5 31,8 29,4
22-30
1,1–1,5% (np. gatunki IB, BD, Fe2O3
1,7
1,8
1,4
1,3
1,6
0,8-1,4
NF, tab. 5), kamionkowe szare
1,0
1,2
0,9
0,8
0,6
1,3-1,7
TiO2
iy kaolinitowo-illitowe zawieraCaO
0,2
0,1
0,2
0,1
0,4
0,2
jce w zalenoci od gatunku
0,3
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
2,2–4,8% Fe2O3 (np. AGB, U), MgO
2,3
3,2
2,8
2,8
2,1
0,6
drobnoziarniste ogniotrwae K2O
dobrze spiekajce si iy kao- Na2O
0,1
0,3
0,2
2,8
0,1
0,1
linitowe zawierajce 1,5–3,3% strata praenia
8,2
5,9
11,5 10,4 22,7
8-11
Fe2O3 (np. B1, BS, BN, WiR)
Pozostao na sicie 63 m (%)
16,3 10,9
2,1
8,9
2,5
13-19
oraz ogniotrwae sabo spiekajParametry technologiczne:
ce si iy kaolinitowe zawierajce
1,6
1,8
1,5
1,3
1,5
1,3–1,6% Fe2O3. Firma oferuje wytrzymao na zginanie po wysuszeniu (MPa) 2,6
obecnie ok. 35 rónych gatun- skurczliwo wypalania w 1250oC (%)
7,4
6,7
6,4
4,6
14,6
10
ków iów ceramicznych, w tym: nasikliwo po wypaleniu w 1250oC (%)
3,4
5,4
11,3 13,5 14,5
13
11 gatunków iów biao wypalaróda: Katalogi ﬁrm
jcych si o niskiej spiekalnoci
(29–35% Al2O3, 1,2–1,7% Fe2O3, Tabela 5. Podstawowe parametry jakociowe wybranych gatunków czeskich iów biao
0,6–0,9% TiO2), 14 gatunków wypalajcych si
dobrze spiekajcych si iów
ogniotrwaych o podwyszonej
market, Part 2. Interceram, 54, 1, 4-8.
zawartoci Fe2O3 (24-33% Al2O3, 1,7–3,4% Fe2O3, 0,9–1,1%
[5] Galos K., Wyszomirski P., 2004 – Sources of white- and lightﬁring ball clays for the production of gres porcellanato tiles in
TiO2), oraz 10 gatunków iów kamionkowych (22–28% Al2O3,
Poland. Gosp. Sur. Min., 20, 4, 5-19.
1,8–5,0% Fe2O3, 1,1–1,4% TiO2). Produkcja iów biao wypa[6] King L., 2006 – Ball clays dig deep. Industrial Minerals 5/2006,
lajcych si w tym regionie prawdopodobnie nie przekracza
30-39.
100 tys. t/r. S to jednak z reguy odmiany sabo spiekajce
[7] Lewicka E., Galos K., 2004 – Gospodarka iami ceramicznymi
w Polsce. W: Surowce mineralne Polski. Surowce skalne.
si, wykazujce nasikliwo po wypaleniu powyej 10%
Surowce ilaste, 341-369. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, 2004.
(Pieczarowski 2000, Wilson 1998).
[8] Pieczarowski H., 2000 – Importowane surowce ilaste biaowyWyranie mniejsze znaczenie jako dostawca iów biao
palajce si. Wokó pytek ceramicznych 4/2000, 38-42.
wypalajcych si ma ﬁrma Keramost S.A., która z kopalni
[9] Plueschke R., Kleinsorge T., 2002 – Surowce z ﬁrmy StephanSchmidt dla przemysu ceramicznego. Wokó pytek ceramiczBrnik dostarcza m.in. iy kaolinitowe w gatunku IBB (Tab. 5).
nych 4/2002, 42-44.
Inne gatunki iów ceramicznych otrzymywane przez wymie[10] Prochorow I.G., 1976 – Izuczjienie mineralnogo sostawa ognienionych producentów, a take kilku innych dostawców, maj
upornych glin Oktiabrskogo miestorodienija (maszynopis).
zwykle charakter kamionkowy o znacznie wyszej zawartoci
[11] Stary J., Kavina P., Vanecek M., Sitensky I., 2005 - Mineral
Commodity Summaries of the Czech Republic (state to 2004).
tlenków elaza, lub te s to iy ogniotrwae zawierajce
Czech Geological Survey – Geofond, Praha.
z reguy 1,5–3,0 % Fe2O3. Przedmiotem eksportu z Czech
[12] Stentiford M., 2003 – Ceramic kaolin and clay supply – by
jest 160–190 tys. t/r. iów ceramicznych i ogniotrwaych (Stary
special demand. Industrial Minerals iss. 432 (9/2003), 50-57.
et al., 2005). Zwraca jednak uwag malejcy eksport iów
[13] Störr M. (ed.), 1975 – Kaolin deposits of the GDR in the northern
region of the Bohemian Massif. Ernst-Moritz-Arndt-Universität
ceramicznych (ostatnio poniej 50 tys. t/r.). Gówne jego kieGreifswald.
runki to Niemcy, Sowacja i Austria, przy bardzo niewielkich
[14] Wilson I.R., 1998 – The constitution, evaluation and ceramic
– jak do tej pory – ilociach kierowanych na rynek polski.
properties of ball clays. Cerâmica 44, 287-288, 88-117.
Praca zostaa wykonana w ramach projektu badawczego
nr 3T08D04329, ﬁnansowanego przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyszego.
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Inne róda informacji – strony internetowe
ﬁrm i instytucji:
Vesco (www.vesco.dn.ua)
Donbas Clays (www.clays.com.ua)
Drukowskoje Rudouprawlienie / Keramet (www.keramet.com.ua)
WBB Fuchs (www.wbbfuchs.com)
Stephan Schmidt Meißen (www.ton-schmidt-meissen.de)
Kemat Skalna / Lasselsberger (www.kemat.cz)
Keramost (www.keramost.cz)
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