MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 60, 4, (2008), 153-156

Formy zwizania tlenków barwicych
w surowcu skaleniowo-kwarcowym ze Sawniowic
(Dolny lsk)
EWA LEWICKA1, PIOTR WYSZOMIRSKI2
1

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi PAN, Kraków
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydzia Inynierii Materiaowej i Ceramiki
e-mail: lewicka@min_pan.pl

2

Streszczenie
Przedmiot bada stanowi bogaty w alkalia, czciowo zwietrzay leukogranit odsaniajcy si w cianie czynnego kamienioomu wapieni
krystalicznych w Sawniowicach k. Nysy na Dolnym lsku. Przydatno tej kopaliny do produkcji pytek ceramicznych gres porcellanato
potwierdziy próby technologiczne przeprowadzone w warunkach przemysowych. Dalsze badania wykazay jednak, e barier dla jej wykorzystania w innych branach przemysu ceramicznego (np. do produkcji wyrobów sanitarnych) moe stanowi udzia zwizków barwicych,
tj. mineraów elaza i tytanu, które zostay rozpoznane na etapie obserwacji mikroskopowych w wietle przechodzcym. W celu ustalenia
moliwoci obnienia ich udziau przeprowadzono w skali laboratoryjnej prób wzbogacania kopaliny ze Sawniowic na drodze separacji
magnetycznej i otacji, a take badania form wystpowania faz elazistych w produktach wzbogacania magnetycznego. Wobec trudnoci
z jednoznaczn identy kacj tych faz za pomoc metody rentgenogra cznej i mikroskopii scanningowej SEM/EDS do ich rozpoznania
zastosowano metod spektroskopii mössbauerowskiej. Metoda ta umoliwia stwierdzenie obecnoci elaza zwizanego z jego mineraami tlenkowymi, tj. hematytem, goethytem i lepidokrokitem, a take wystpujcego w formie podstawie diadochowych jonów Fe2+ i Fe3+
w strukturze chlorytu i illitu oraz mineraów skaleniowych. Formy wystpowania faz elazistych w badanej kopalinie, zwaszcza domieszki
diadochowe w strukturze powyszych mineraów, w istotny sposób ograniczaj moliwoci obnienia udziau zwizków barwicych w procesach wzbogacania. Surowiec skaleniowo-kwarcowy ze Sawniowic powinien jednak znale  zastosowanie w tych dziedzinach przemysu
ceramicznego, w których nie stawia si wybitnie ostrych wymaga dotyczcych zawartoci tlenków barwicych.
Sowa kluczowe: surowce ceramiczne, kwarc, skale, spektroskopia, ceramika tradycyjna

FORMS OF COLOURING OXIDES IN THE FELDSPAR-QUARTZ ROCK FROM SAWNIOWICE (LOWER SILESIA)
Rich in alkalis partly weathered leucogranite occurring in the operating quarry of crystalline limestone of Sawniowice near Nysa in
Lower Silesia was the object of the presented research. Suitability of this raw material for the production of gres porcellanato tiles was
con rmed by the industrial-scale examinations. However, further investigations revealed, that the content of colouring oxides could be an
obstacle for utilisation of this rock in other branches of ceramic industry, e.g. for the production of sanitaryware. In order to determine the
possibilities of reduction of the content of Fe2O3 and TiO2, the raw material was processed using magnetic separation and froth otation on
a laboratory scale. The observations carried out by transmission microscopy showed the presence of iron and titanium minerals in the rock
from Sawniowice, however exact identi cation of all ferruginous phases by XRD and SEM/EDS methods was rather dif cult. Therefore,
they were examined by the Mössbauer method. The Mössbauer spectra of these phases exhibited the occurrence of iron in its own oxide
minerals, i.e. hematite, goethite, and lepidocrocite, and as substitutions of Fe2+ and Fe3+ ions in the structure of chlorite, illite, and feldspar
minerals. Forms of occurring of the ferruginous phases, especially as impurities in the structure of above-mentioned minerals, seem to be
the basic limitation in lowering of the content of iron oxides in the process of bene ciation of the raw material studied. However, this rock can
be successfully utilized in these branches of ceramic industry, in that the requirements referring to colouring oxides are not very strict.
Keywords: cerami raw materials, quartz, feldspar, spectroscopy, traditional ceramics

Wprowadzenie
Jako surowców skaleniowych stosowanych w przemyle ceramicznym jest oceniana na podstawie sumarycznej
zawartoci alkaliów (K 2O+Na2O), moduu alkalicznoci
K2O/Na2O i zawartoci tlenków barwicych (gównie Fe2O3
i TiO2). W technologiach ceramicznych, w których wypalanie
prowadzi si metod szybkociow (np. w procesie wytwarzania pytek ceramicznych czy wyrobów sanitarnych),
stosowane s surowce o przewadze skalenia sodowego
z uwagi na moliwo obnienia temperatury i skrócenie
czasu wypalania. W produkcji cienkociennej porcelany stoowej o wysokiej biaoci, a zwaszcza porcelany elektrotech-

nicznej, oprócz duego udziau alkaliów i maej zawartoci
tlenków barwicych, wymagany jest moliwie duy modu
alkalicznoci (tab. 1).
Stanowica przedmiot zainteresowania kopalina, tj.
czciowo zwietrzay leukogranit, wystpujcy w cianie
czynnego kamienioomu wapieni krystalicznych w Sawniowicach k. Nysy na Dolnym lsku, zostaa zbadana pod
ktem skadu fazowego i chemicznego oraz waciwoci
termicznych w skali laboratoryjnej. Przeprowadzono równie
prób szybkociowego wypalania ksztatek wykonanych
z mas z rónym jej udziaem w warunkach przemysowych
[1], a take technologiczne testy wzbogacania na drodze
separacji magnetycznej i otacji [2].
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Tab. 1. Zalecane parametry surowców skaleniowych i skaleniowcowych wykorzystywanych w masach do
produkcji wyrobów ceramicznych (wg danych producentów)

W celu okrelenia charakteru i form wystpowania
elaza w kopalinie ze SawPytki ceramiczne
Ceramika sanitarna wypalana
Udzia
Ceramika
niowic zastosowano spek[%]
szlachetna
kamionkowe
gres porcellanato
tradycyjnie
szybkociowo*
troskopi mössbauerowsk.
K2O+Na2O
6,0-8,0
6,0-8,5
>8,5
>7,5
>10
Jej wyniki pozwoliy na okreK2O/Na2O
ok. 1
<1
>2
ok. 1
<1
lenie realnych moliwoci
obnienia udziau tlenków
Fe2O3+TiO2
maks. 2,0
maks. 0,8
<0,1-0,2
<0,6
<0,1
barwicych w procesie
Al2O3
12,0-15,0
18,0-20,0
<19
13-18
23-24
wzbogacania oraz ustale*
odnosi si do surowca skaleniowcowego, tj. syenitu nefelinowego stosowanego m.in. w technologii
nie asortymentu wyrobów
wypalania szybkociowego
ceramicznych, do których
Tab. 2. Analiza chemiczna próbek kopaliny skaleniowo-kwarcowej ze Sawniowic po wzbogaceniu wytwarzania badany surowiec
[% mas.] [2]
mógby by przydatny.
Skadnik

Symbol próbki *
P.0

P.1

P.M.1

P.2

P.M.2

P.3

P.4

P.5

SiO2

65,25

76,42

52,55

77,2

56,36

77,19

66,26

88,56

Al2O3

20,41

12,59

16,30

12,43

16,92

12,4

18,6

6,28

Badania i wyniki

Mineray elaza (biotyt, chloryt, goethyt, hematyt) i tytanu
Fe2O3
0,98
0,45
8,05
0,21
5,19
0,2
0,21
0,06
(rutyl, tytanit) zostay rozpoznane
w próbkach kopaliny ju na etaTiO2
0,097
0,07
1,075
0,033
0,727
0,031
0,045
0,012
pie obserwacji mikroskopowych
CaO
1,96
1,39
1,82
1,4
1,8
1,4
1,72
0,87
w wietle przechodzcym (rys. 1).
MgO
1,37
0,63
7,48
0,43
7,17
0,38
0,4
0,17
Dalsze badania faz elazistych
MnO
0,02
<0,01
0,07
<0,01
0,05
<0,01
<0,01
<0,01
przeprowadzono na produkK 2O
2,98
3,54
1,96
3,59
2,09
3,59
5,7
1,73
tach wzbogacania wydzielonych
3,68
3,43
2,16
3,47
2,27
3,48
5,15
1,95
Na2O
w procesie separacji magnetycznej, charakteryzujcych si podP2O5
0,13
0,14
0,23
0,14
0,22
0,14
0,17
0,13
wyszonym udziaem tych faz.
Strata praenia
5,75
1,78
8,52
1,5
7,81
1,52
1,55
0,7
Obserwacje wykonane meK2O/Na2O
0,81
1,03
0,91
1,03
0,92
1,03
1,11
0,89
tod
mikroskopii scanningowej
*
P.0 – mu (<0,071 mm), P.1 – próbka po odmuleniu ( 0,071 mm), P.M.1 – produkt magnetyczny po
SEM z mikroanaliz rentgeI stopniu separacji, P.2 - produkt niemagnetyczny po I stopniu separacji, P.M.2 – produkt magnetyczny po II stopniu separacji, P.3 - produkt niemagnetyczny po II stopniu separacji, P.4 – koncentrat nowsk EDS, a take analizy
skaleniowy, P.5 – kwarcowy produkt otacji
rentgenogra czne wykazay, e
w procesie wzbogacania magO ile próba wypalania potwierdzia pen przydatno
netycznego zostay czciowo usunite mineray glinokrzesurowca ze Sawniowic w stanie surowym do produkcji pytek
mianowe i krzemianowe, w tym ciemne miki typu biotytu oraz
gres porcellanato, to wyniki wzbogacania wskazay na potrzeskalenie i kwarc, zawierajce wrostki mineraów wykazujcymi
b przeprowadzenia bardziej szczegóowych analiz obecnych
waciwoci magnetyczne.
w niej faz elazistych. Gównym tego powodem bya wysza
W obrazie SEM frakcji magnetycznej, oprócz nielicznych
ni oczekiwano zawarto tlenków barwicych w produktach
pojedynczych okruchów trudnych do identy kacji mineraów
separacji magnetycznej, ograniczajca moliwoci wykorzyelazistych, obserwuje si produkty wietrzenia chemicznestania tego surowca w innych branach przemysu ceramiczgo skay. S to przede wszystkim mineray ilaste (chloryty,
nego anieli produkcja pytek ceramicznych (tab. 2).
miki, illit), a take wystpujce w podrzdnej iloci apatyt,

a

b

Rys. 1. Mineray elaza i tytanu w obrazie mikroskopowym próbek ze Sawniowic: a – wrostki rutylu w blaszce biotytu (1N),
b – ziarno tytanitu w centrum obrazu, obok pseudomorfoza pobiotytowa z chlorytem (NX)
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Rys. 2. Frakcja magnetyczna wydzielona z kopaliny ze Sawniowic; a – ziarno kwarcu z wrostkami mineraów elazistych, b – przerosty
ilasto-apatytowe z mineraami REE (jasne fragmenty), SEM. Q – kwarc, Ap – apatyt, Il – minera ilasty

dopasowanie do nich ksztatu widm wzorcowych odpocyrkon, fosforany pierwiastków ziem rzadkich REE zblione
wiednich faz elaza [3], wyróniono trzy skadowe: dwie
do monacytu i/lub ksenotymu oraz mineray tlenkowe Fe
pochodzce przypuszczalnie od jonów elaza wystpujcego
i Ti, obecne jako wrostki w ziarnach kwarcu oraz w rónym
jako domieszka diadochowa w strukturze minerau ilastego
stopniu przeobraonych skaleni (rys. 2).
(illitu lub chlorytu) oraz skalenia, a jedn – od elaza zwiNa dyfraktogramie rentgenowskim wydzielonej z kopazanego w goethycie (rys. 4a). Nisk jako dopasowania
liny frakcji magnetycznej oprócz re eksów mineraów nie
wykazujcych waciwoci magnetycznych,
takich jak chloryt, illit, kaolinit, mineray mie- Tab. 3. Parametry mössbauerowskie (pomiar w 80K) faz elazistych wystpujcych
szanopakietowe chloryt/smektyt typu corren- w badanych próbkach kopaliny skaleniowo-kwarcowej ze Sawniowic
sytu, a take mineray skaleniowe oraz kwarc,
Próbka wyjciowa (931)
pojawiy si sabe piki dyfrakcyjne, sugerujce
Parametr
IS [mm/s]
QS [mm/s]
H [T]
W [%]
udzia tlenkowych mineraów elaza (hematytu,
Skadowe niemagnetyczne (MISFIT = 2,773 ± 0,944%):
goethytu, rys. 3). Maa intensywno re eksów
• Fe2+ (w minerale ilastym)
1,13±0,02
1,45±0,02
0,0
15
wiadczy z jednej strony o niskiej koncentracji
3+
tych mineraów, z drugiej za – wynika z prze0,33±0,01
0,33± 0,01
0,0
45
• Fe (w skaleniach)
prowadzenia pomiaru przy uyciu promieniowaSkadowe magnetyczne (MISFIT = 2,773 ± 0,944%):
nia CuK, dla którego wykrywalno tlenkowych
• goethyt
0,35±0,01 -0,12± 0,01 49,2±0,77
40
faz elazistych jest niska. W zwizku z tym ich
Próbka frakcji magnetycznej (P.M.1)
jednoznaczna identy kacja metod rentgenoSkadowe niemagnetyczne (MISFIT = 0,092 ± 0,026%):
gra czn nie jest moliwa.
• Fe2+ (w chlorycie i illicie)
1,14±0,01
1,41±0,01
0,0
22
Wobec powyszego, do identy kacji faz
elazistych zastosowano metod spektroskopii
• Fe3+ (w skaleniach)
0,33±0,003 0,31±0,01
0,0
36
mössbauerowskiej. Badaniom poddano dwie
3+
• Fe (w chlorycie)
0,34±0,02
0,58±0,03
0,0
15
próbki: wyjciow – przygotowan z materiaSkadowe magnetyczne (MISFIT = 0,202 ± 0,032%):
u pobranego w kilku miejscach odsonicia
• hematyt
0,38±0,03
-0,09±0,03 52,7±2,26
8
i urednion (nr 931) oraz frakcj magnetyczn
•
goethyt
0,37±0,02
-0,11±0,02
48,7±1,45
15
wydzielon z niej w procesie separacji magnetycznej (nr P.M.1). W widmie mössbauerowskim
• lepidokrokit
0,57±0,06
-0,33±0,06 45,8±4,21
4
próbki 931, mimo znacznego rozproszenia IS – przesunicie izomeryczne wzgl. 57CoRh, QS – rozszczepienie kwadrupolowe,
punktów eksperymentalnych utrudniajcego H – wewntrzne pole magnetyczne, W – wzgldny udzia fazy elazistej
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potwierdzia stosunkowo wysoka warto parametru MISFIT
wg Ruby’ego [4], wynoszca 2,773 ± 0,944% (tab. 3). Im
nisza jest warto tego parametru, tym jako dopasowania
lepsza. Analiza widma próbki P.M.1 wskazuje na wystpowanie szeciu skadowych. Skadowe magnetyczne zostay
zidenty kowane jako hematyt i goethyt oraz przypuszczalnie
lepidokrokit (rys. 4b) [5]. Rozmycie i maa intensywno
pasm goethytu i lepidokrokitu wskazuje na niewielk ich
zawarto w badanej kopalinie. Skadowe niemagnetyczne
pochodz od Fe2+ zwizanego z mineraem ilastym (illitem
lub chlorytem) oraz Fe3+ zwizanego ze skaleniem oraz
chlorytem (rys. 4c).

Podsumowanie
Analiza widma mössbauerowskiego frakcji magnetycznej
wydzielonej z kopaliny skaleniowo-kwarcowej ze Sawniowic
umoliwia identy kacj kilku form wystpowania elaza
w badanym materiale, a przede wszystkim potwierdzenie
jego obecnoci w formie podstawienia diadochowego (gównie za glin) w strukturze mineraów ilastych (illit, chloryt)
i skaleni. Zidenty kowano równie takie fazy elaziste, jak:
hematyt Fe2O3 i goethyt -FeOOH oraz znacznie mniej rozpowszechniony w przyrodzie lepidokrokit -FeOOH, które
wystpuj przewanie jako wrostki lub przerosty w ziarnach
innych mineraów. Potwierdzaj to obserwacje przeprowadzone przy uyciu mikroskopu scanningowego. Tumacz
one udzia nie wykazujcych waciwoci magnetycznych
skaleni i mineraów ilastych we frakcji magnetycznej uzyskanej w wyniku wzbogacania. Formy wystpowania faz elazistych w badanej kopalinie, zwaszcza obecno domieszek
diadochowych jonów elaza w strukturze innych mineraów,
w istotny sposób ograniczaj moliwoci obnienia jego
udziau w procesach wzbogacania.
Biorc pod uwag rezultaty wczeniejszych prób technologicznych, a zwaszcza wypalania szybkociowego pytek
ceramicznych wykonanych z mas z udziaem omawianej
kopaliny, naley stwierdzi, e najlepszym i najbardziej
efektywnym kierunkiem jej wykorzystania jest produkcja
pytek ceramicznych. Po prostym przygotowaniu spenia ona
bowiem wymagania stawiane przez ten przemys surowcom
skaleniowym. Moliwe byoby równie jej zastosowanie do
produkcji wyrobów ceramiki sanitarnej w maych zakadach
stosujcych tradycyjne technologie wypalania, pod warunkiem potwierdzenia rentownoci pozyskiwania z badanego
leukogranitu surowca skaleniowego o odpowiedniej jakoci
i staym skadzie [2].
Praca zostaa wykonana w 2008 roku w ramach dziaalnoci statutowej Katedry Technologii Ceramiki i Materiaów Ogniotrwaych WIMiC
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (umowa nr 11.11.160.603)
i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie.
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Rys. 4. Eksperymentalne widma mössbauerowskie (pomiar w 80K)
kopaliny skaleniowo-kwarcowej ze Sawniowic:
a – wyjciowa próbka 931, b – frakcja P.M.1 wydzielona z próbki
931 na drodze separacji magnetycznej (w obróbce widma uwzgldniono trzy skadowe magnetyczne i dwie skadowe niemagnetyczne
zawierajce Fe2+ w minerale ilastym i Fe3+ w skaleniach), c – frakcja
P.M1. wydzielona z próbki 931 na drodze separacji magnetycznej
(w obróbce widma wyróniono jedynie skadowe niemagnetyczne
z uwzgldnieniem Fe2+ i Fe3+ w strukturze chlorytu)
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