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Streszczenie
W pracy badano przydatno materiau pochodzcego z leja krasowego jako skadnika zestawu surowcowego na klinkier cementu
portlandzkiego. Okrelono spiekalno zestawu surowcowego oraz skad fazowy i mikrostruktur syntetycznego klinkieru. Podstaw oceny stopnia przereagowania bya zawarto nie zwizanego CaO. Obliczone, w oparciu o wzór podany przez Musikasa, wartoci spiekalnoci wskazuj na bardzo podobn zdolno do klinkieryzacji badanych zestawów; najlepsz wykazuje zestaw z 8% dodatkiem zwietrzeliny. Na podstawie obserwacji za pomoc mikroskopu skaningowego, przy zastosowaniu zarówno techniki elektronów wtórnych (SE), jak
i techniki elektronów wstecznie rozproszonych (BSE), wspomaganej przez analiz w mikroobszarach, okrelono mikrostruktur i skad fazowy spieków, potwierdzajc prawidowo przebiegu syntez i wysokoalitowy charakter produktów.
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SYNTHESIS OF PORTLAND CEMENT CLINKER WITH WASTE LIMESTONE-CLAY MATERIAL
The applicability of waste material from the karst process, accompanying raw deposits, for the Portland cement clinker production was
investigated. The sinterability of the raw meal, as well as the phase composition and microstructure of synthetic clinker were determined.
The calculations based upon the free CaO contents, following the procedure proposed by Musikas. The sinterability values were very similar,
the best factor was found for the clinker sample at 8% waste material replacement. The scanning electron microscopy and backscattered
electrons studies, supported by the EDS revealed the high alite contents and the fairly good, complete synthesis of cement clinker in the
presence of supplementary material from karst weathering.
Keywords: Clinker, Cement, Sinterability, Waste material, BSE imaging

Wprowadzenie
Klinkier cementu portlandzkiego jest póproduktem do
wyrobu cementu, otrzymywanym w wyniku spiekania mki
surowcowej w temperaturze ok. 1450oC [1, 2]. Klinkier jest
gównym skadnikiem nadajcym cementom waciwoci
wice i wytrzymao. W zalenoci od rodzaju cementu stanowi od 5% skadu w cementach CEM III/C do 95%
w cemencie portlandzkim typu CEM I. Mka surowcowa
do produkcji klinkieru stanowi gównie mieszanin drobno
zmielonych ska wapiennych i ilastych. W ustalaniu skadu namiaru surowcowego, obok znajomoci skadu chemicznego podawanego w formie tlenkowej, istotn rol odgrywaj relacje pomidzy 4. podstawowymi tlenkami budujcymi fazy klinkieru (CaO = C, SiO2 = S, Al2O3 = A, Fe2O3
= F) wyraane za pomoc tak zwanych moduów. Podstaw do dyskusji wartoci moduów s równowagi w ukadzie
CaO-SiO2-Al2O3-Fe2O3 oraz stechiometria podstawowych faz
klinkierowych (roztwory stae krzemianów i glinianów wapnia), to znaczy alitu (C3S), belitu (C2S), glinianu trójwapniowego (C3A) i braunmillerytu (C4AF). Etapami prowadzcymi do utworzenia tych faz s takie procesy jak: dehydratacja
i dehydroksylacja skadników ilastych mieszaniny surowco-
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wej, dekarbonatyzacja wglanu wapnia, synteza glinianów
wapnia i krzemianów wapnia zachodzca pocztkowo w fazie staej, a nastpnie z udziaem stopu; etapem nalnym
jest krystalizacja ze stopu podczas chodzenia.
Wan cech mieszaniny surowcowej do produkcji klinkieru jest spiekalno (podatno na klinkieryzacj), decydujca o zuyciu ciepa w piecu obrotowym do produkcji klinkieru i o wydajnoci jednostkowej pieca. Podstawowe czynniki wyznaczajce spiekalno to: skad chemiczny zestawu surowcowego, skad mineralny zestawu surowcowego i
rozdrobnienie zestawu surowcowego [3].
Obecno w mce surowcowej, poza podstawowymi tlenkami tworzcymi mineray klinkierowe, tak zwanych skadników akcesorycznych (alkalia, siarka, magnez, chlorowce i inne) decyduje o temperaturze pojawienia si fazy ciekej (zwykle okoo 1250ºC), jej iloci i lepkoci. Dostateczna ilo stopu umoliwia szybk syntez alitu w temperaturach bliskich maksymalnej temperaturze wygrzewania wsadu (okoo 1450ºC). Skad mineralny mki piecowej decyduje o reaktywnoci. Margle i podobne naturalne skadniki wapienno-ilaste wsadu, zawierajce równomiernie rozprowadzone w matrycy kalcytowej mineray ilaste, ulegaj szybciej rozkadowi z jednoczesnym utworzeniem faz klinkiero-
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wych lub ich prekursorów. Gliny lub iy wprowadzane do namiaru surowcowego z wapieniem zawieraj piasek, który
jest skadnikiem gruboziarnistym i o maej aktywnoci. Rozdrobnienie mki ma duy wpyw na szybko reakcji rozkadu i syntezy, które zachodz w do szerokim zakresie temperatur bez udziau fazy ciekej. Reakcje w fazie staej przebiegaj przede wszystkim w skupiskach stykajcych si ze
sob ziaren, a wic wielko ziaren odgrywa tu decydujc rol. Zwykle przyjmuje si, e w zestawie surowcowym
zawarto frakcji wikszych od 90 m nie powinna przekracza 10-12%, a wikszych od 200 m - 2%. Jednoznaczn
miar stopnia przereagowania zestawu surowcowego jest
zawarto nie zwizanego tlenku wapnia (tak zwane wolne
wapno), któr oznacza si stosujc standardowe procedury analityczne. W oparciu o oznaczenia wolnego CaO oblicza si wspóczynnik spiekalnoci wedug wzoru Musikasa,
który ma posta nastpujc [1, 3]:

S=

600
C 0 + 2C1 + 2C 2 + 3C 3 + 4C 4 + 4C 5 + 2C 6

gdzie: C1, C2, C3, C4, C5, C6 – zawartoci nie zwizanego
CaO w próbkach praonych odpowiednio w temperaturach
1000, 1100, 1200, 1300, 1350, 1400 i 1450°C.
Próbki do przeprowadzenia oznacze formuje si pod cinieniem okoo 17 MPa w postaci pastylek o rednicy 15 mm
i gruboci 6-7 mm, a nastpnie wygrzewa w celu rozoenia
wglanu wapniowego w temperaturze 900°C w czasie 90 minut i pray w temperaturach podanych wyej przez 20 minut.
Prawidowo sporzdzone zestawy mki piecowej wykazuj
wspóczynnik spiekalnoci na poziomie 3–4; wysza warto wspóczynnika S oznacza lepsz spiekalno zestawu.
Wzrost zapotrzebowania na cement w ostatnich latach,
a wic konieczno zwikszenia produkcji klinkieru, i zwizany z tym wzrost wydobycia surowców doprowadziy w cementowni Oarów do prób pozyskania do duych iloci nagromadzonych materiaów odpadowych towarzyszcych zoom
margli - zwietrzeliny z leja krasowego. Zwietrzelina ta powstaa w procesie krasowienia podatnych na rozpuszczanie ska
wapiennych poddawanych dziaaniu, wzbogaconych w dwutlenek wgla, wód powierzchniowych i podziemnych [4].
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Dla wykonanych zestawów przeprowadzono, po wygrzewaniu w zakresie temperatur 1150-1450°C, oznaczenia zawartoci nie zwizanego tlenku wapnia metod Frankego.
Uzyskane poprzez spieczenie zestawów surowcowych
w temperaturze 1450°C próbki zostay poddane obserwacjom mikroskopowym przeamów przy uyciu elektronów
wtórnych w poczeniu z analiz w mikroobszarach (SE
+ EDS) i obserwacjom mikroskopowym zgadów metod
elektronów wstecznie rozproszonych z analiz w mikroobszarach (BSE + EDS). Badania mikroskopowe przeprowadzono za pomoc skaningowego mikroskopu elektronowego FEI NanoNova.

Wyniki
Skad chemiczny próbek klinkierów oraz skad fazowy
obliczony metoda Bogue’a przedstawiono w Tabelach 1 i 2.
Tabela 1. Skad chemiczny klinkierów w przeliczeniu na substancj wypraon.
Table 1. Chemical composition of cement clinkers converted to dry
substance.
Skad chemiczny klinkierów
Zawarto [% mas.]
Skadnik

Klinkier 0%
„krasu”

Klinkier 4%
„krasu”

Klinkier 8%
„krasu”

CaO

65,14

65,57

66,01

SiO2

21,25

21,48

21,71

Al2O3

5,15

4,68

4,22

Fe2O3

2,44

2,99

3,54

MgO

4,15

3,55

2,95

SO3

0,13

0,12

0,10

Na2O

0,17

0,12

0,08

K2O

1,25

1,11

0,97

Tabela 2. Skad fazowy klinkierów obliczony wg Bogue’a.
Table 2. Phase composition of clinkers calculated according to the
Bogue metod.
Skad fazowy klinkieru

Cz dowiadczalna

Zawarto [% mas.]
Skadnik

Klinkier 0%
„krasu”

Klinkier 4%
„krasu”

Klinkier 8%
„krasu”

C 3S

65,6

68,0

70,3

C2S

11,5

10,4

9,3

Materiay i metody bada
Przygotowano trzy zestawy surowcowe o rónej iloci
wprowadzanej zwietrzeliny z leja krasowego zwanej dalej
„krasem”. Oprócz zestawu kontrolnego bez udziau materiau pochodzcego z leja krasowego sporzdzono dwa zestawy, w których ilo krasu stanowia 4% oraz 8% masy
w przeliczeniu na stan wypraony.
Przygotowania zestawów surowcowych na klinkier cementu portlandzkiego obejmoway nastpujce etapy:
– przemia surowców do granulacji typowej dla zestawów
surowcowych,
– analizy chemiczne wykonane przy pomocy rentgenowskiego analizatora uorescencyjnego,
– obliczenie skadu namiarów surowcowych,
– suszenie, rozdrobnienie i homogenizacj poprzez wspólny przemia ze stawów surowcowych,
– wypalanie zestawów w piecu laboratoryjnym.

C3A

9,5

7,3

5,2

C4AF

7,4

9,1

10,8

Suma

94,0

94,8

95,6

Tabela 3. Zawartoci nie zwizanego CaO w próbkach klinkierów.
Table 3. Free CaO content in the samples of portland cement klinker.
Ilo nie zwizanego tlenku wapnia [% mas.]
Temperatura
[°C]

Próbka 0%
„krasu”

Próbka 4%
„krasu”

Próbka 8%
„krasu”

1150

22,68 ± 0,19

23,27 ± 0,10

24,59 ± 0,49

1250

12,74 ± 0,08

11,97 ± 0,21

12,07 ± 0,10

1350

6,69 ± 0,16

5,99 ± 0,54

4,76 ± 0,11

1450

0,70 ± 0,14

0,60 ± 0

0,48 ± 0
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Rys. 1. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze
1450°C bez materiau z leja krasowego (obraz SE).
Fig. 1. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C; reference
sample with no material from the karst crater (SE image).

Rys. 2. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze
1450°C bez materiau z leja krasowego (obraz SE). Widoczna zonalna budowa duych ziaren alitu.
Fig. 2. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C; reference
sample with no material from the karst crater (SE image). See the
zonal structure of large alite crystals.

Rys. 3. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze
1450°C bez materiau z leja krasowego (obraz BSE). Znaczca
przewaga pozrastanych ze sob ziaren alitu.
Fig. 3. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C; reference
sample with no material from the karst crater (BSE image). See the
dominating growths of alite crystals.
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Rys. 4. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze
1450°C z udziaem 4% materiau z leja krasowego (obraz SE). Widoczne zrosty nieregularnych, wieloktnych bry alitu.
Fig. 4. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C with 4% addition of material from the karst crater (SE image). See the growths
of irregular large alite crystals.

Rys. 5. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze
1450°C z udziaem 4% materiau z leja krasowego (obraz SE). Due
i mae ziarno alitu o krawdziach „stpionych” pod dziaaniem stopu.
Fig. 5. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C with 4%
addition of material from the karst crater (SE image). See the large
and small alite crystals with the edges corroded by melt.

Rys. 6. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze
1450°C z udziaem 4% materiau z leja krasowego (obraz BSE).
W prawym dolnym rogu widoczne skupienie skorodowanych przez
stop, palczastych form belitu.
Fig. 6. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C with 4%
addition of material from the karst crater (BSE image). See the aggregates of nger-like belite crystals (bottom, left).
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a)

Rys. 7. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze
1450°C z udziaem 4% materiau z leja krasowego ( obraz BSE).
Oprócz faz krzemianowych (pkt. 1, 3) widoczny peryklaz (pkt. 2).
Fig. 7. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C with 4% addition of material from the karst crater (BSE image). See peryclase (spot 2) occurring aside from the silicate phases (spots 1 and 3).

b)

c)
Rys.9. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze
1450°C z udziaem 8% materiau z leja krasowego (obraz SE).
Widoczne nieregularne wielocienne krysztay alitu i kuliste ziarna belitu.
Fig. 9. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C with 8% addition of material from the karst crater (SE image). See the irregular,
polyhedral alite crystals and spherical belite grains.

Rys. 10. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze 1450°C z udziaem 8% materiau z leja krasowego (obraz SE).
W centralnej czci zdjcia widoczne „acuszki” drobnych krysztaów fazy glinianowej.
Fig. 10. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C with 8% addition of material from the karst crater (SE image). See the “chains”
of ne aluminate grains in the central part of image.

Rys. 8. Analizy EDS w mikroobszarach wskazanych na Rys. 7, potwierdzajce obecno faz krzemianowych i peryklazu (klinkier syntezowany w temperaturze 1450°C z udziaem 4% materiau z leja
krasowego): a) punkt 1, b) punkt 2, c) punkt 3.
Fig. 8. EDS spectra in the spots indicated in Fig. 7 showing the
presence of silicate phases and peryclase (clinker synthesized at
1450°C with 4% addition of material from the karst crater): a) spot
1, b) spot 2, c) spot 3.

W Tabeli 3 zestawiono wyniki oznacze nie zwizanego CaO.
Jak wynika z danych przedstawionych w Tabeli 3 w próbkach spieku klinkierowego wygrzewanych w temperaturze
1450°C, przygotowanych z dodatkiem materiau pochodzcego z leja krasowego, obserwuje si mniejsze iloci „wolnego” tlenku wapna. Najprawdopodobniej fakt ten spowodowany jest wysok reaktywnoci tlenku krzemu wystpujcego w „krasie” i przyspieszeniem syntezy faz klinkierowych, gównie alitu. Z kolei wiksza zawarto CaO w klinkierach z dodatkiem materiau z leja krasowego, otrzymanych w temperaturze 1150°C, moe wynika z przyspieszonej dekarbonatyzacji drobno zdyspergowanego skadnika
wglanowego zwietrzeliny.
Zdjcia ilustrujce mikrostruktur klinkierów na przeamach (obraz elektronów wtórnych SE) i na zgadach (technika elektronów wstecznie rozproszonych BSE) pokazano
na Rys. 1-7 i 9-12. Niektóre ilustracje uzupeniono wykresami pokazujcymi skad pierwiastkowy w wybranych punk-

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 62, 1, (2010)

17

W. NOCU –WCZELIK, B. TRYBALSKA, B. SKOBEL

Rys. 11. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze
1450°C z udziaem 8% materiau z leja krasowego (obraz BSE).
Widoczne skupienia krysztaów alitu i belitu poczone substancj
wypeniajc - gównie faz glinianow.
Fig. 11. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C with 8%
addition of material from the karst crater (BSE image). See the aggregates of alite and belite crystals bound mainly with aluminate phase.

Rys. 13. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze
1450°C z udziaem 8% materiau z leja krasowego (obraz BSE).
Fig. 13. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C with 8% addition of material from the karst crater (BSE image).

a)

Rys. 12. Mikrostruktura klinkieru syntezowanego w temperaturze
1450°C z udziaem 8% materiau z leja krasowego (obraz BSE). Widoczne pory (czarne punkty) i inkluzje w fazie alitowej.
Fig. 12. Microstructure of clinker synthesized at 1450°C with 8% addition of material from the karst crater (BSE image). See the pores
(dark spots) and inclusions in the alite phase.

tach (Rys. 8 i 13). Interpretujc wyniki obserwacji skorzystano z wybranych opracowa literaturowych [5, 6].

Podsumowanie
Wskaniki spiekalnoci obliczone na podstawie zawartoci nie zwizanego CaO w oparciu o wzór Musikasa wynosz dla materiau kontrolnego 3,1; dla spieków syntezowanych z 4% oraz 8% dodatkiem materiau pochodzcego
z leja krasowego wynosz odpowiednio 3,2 i 3,3. Wyniki te
wskazuj na bardzo podobn zdolno do klinkieryzacji badanych zestawów; najlepsz wykazuje zestaw z 8% dodatkiem „krasu”.
Mikrostruktura i skad fazowy spieków, scharakteryzowane na podstawie obserwacji pod mikroskopem skaningowym przy zastosowaniu zarówno techniki elektronów wtórnych (SE), jak i techniki elektronów wstecznie rozproszonych (BSE), wspomaganych przez analiz w mikroobszarach, wskazuj na prawidowy przebieg syntez i wysokoali-
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b)
Rys. 14. Analizy EDS w mikroobszarach zaznaczonych na Rys. 12,
wskazujce na obecno fazy glinoelazianowej (a) i glinianowej (b)
(klinkier syntezowany w temperaturze 1450°C z udziaem 8% materiau z leja krasowego): a) punkt 1, b) punkt 2.
Fig. 14. EDS spectra in the spots indicated in Fig. 12, showing the
presence of aluminate-ferrite (a) and aluminate phase (b) (clinker
synthesized at 1450°C with 8% addition of material from karst formation): a) spot 1, b) spot 2

towy charakter produktów. Niezalenie od dodatku materiau z leja krasowego w próbkach spiekanych w temperaturze 1450ºC mona zaobserwowa typowe skupienia nieregularnych krysztaów alitu na przeamach spieku i wieloktne zrosty na zgadach badanych technik BSE, przypominajce obrazy z mikroskopu optycznego. Sferyczne krysztay belitu ujawniaj budow palczast. Due powikszenia
i moliwoci przeprowadzenia analizy w mikroobszarach
pozwoliy te na wyodrbnienie fazy glinoelazianowej i glinianowej, jak równie na stwierdzenie obecnoci peryklazu
w spiekanych zestawach surowcowych.
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Tak wic potwierdzono, e zwietrzelina z leja krasowego znajdujca si w ssiedztwie zó surowców do produkcji klinkieru cementu portlandzkiego w cementowni „Oarów”
stanowi moe wartociowy substytut surowca.

Podziekowanie
Badania zostay snansowane przez cementowni Grupy „Oarów”S.A.
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