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Streszczenie
Przedstawiono przydatno metod ultradwikowych do optymalizacji skadu surowcowego mas do otrzymywania tworzyw typu gres
porcellanato. Wykazano zaleno ci o wysokich wspóczynnikach korelacji R2 > 0,96 midzy prdko ciami podunej fali ultradwikowej
a nasikliwo ci, wytrzymao ci na zginanie oraz cieralno ci wgbn. Ustalone korelacje pozwalaj na szybkie okre lenie w/w parametrów na podstawie nieniszczcych bada ultradwikowych.
Najwysze warto ci staych materiaowych wyznaczono dla pytek wytworzonych na bazie masy surowcowej zawierajcej i biao wypalajcy si Drukowskoje RU ZD-1. Wyniosy one: modu Younga E = 72,0 GPa; modu cinania G = 30,4 GPa; wspóczynnik Poissona
= 0,182.
Sowa kluczowe: oznaczenia nieniszczce, metoda ultradwikowa, gres porcellanato

OPTIMIZATION OF RAW MATERIALS COMPOSITION OF MASSES FOR PRODUCTION OF
GRES PORCELLANATO MATERIALS BY USING ULTRASONIC METHODS
The paper presents usefulness of ultrasonic methods for optimisation of the raw materials composition for gres porcellanato tiles
manufacturing. Very good correlation (R2>0,96) was found between velocity of longitudinal ultrasonic wave and basic parameters of the
studied ceramic materials, i.e.: water absorption, bending strength and grindability. The established correlation allowed us to determine
the parameters very quickly by means of the non-destructive ultrasonic methods.
The highest values of the material constants were determined for ceramic materials manufactured on the basis of raw materials mass
with a part of Ukrainian white-ring clay Druzhkovskoye RU ZD-1: Young modulus E = 72,0 GPa; shear modulus G = 30,4 GPa; Poisson’s
ratio = 0,182.
Keywords: Non-destructive evaluation, ultrasonic method, gres porcellanato

Wprowadzenie
Zastosowanie prezentowanych w niniejszej pracy bada
ultradwikowych [1, 2] miao na celu optymalizacj skadu
zestawu surowcowego do produkcji pytek ceramicznych
typu gres porcellanato (inaczej: pytek gresowych). Pytki tego typu wykazuj bardzo dobre parametry zyczne
i mechaniczne: wysok twardo i nisk cieralno , du
wytrzymao na zginanie, znaczn odporno na wstrzsy
cieplne, na dziaanie niskich temperatur, na dziaanie reagentów chemicznych oraz odporno na zabrudzenia.
Korzystne wa ciwo ci pytek zale w duym stopniu od
skadu mineralnego surowców oraz procesu przygotowania
masy ceramicznej. Do otrzymywania masy surowcowej dla
otrzymania takiego tworzywa stosuje si w odpowiednich
proporcjach: plastyczne iy kaolinitowe lub kaolinitowo-illitowe
- 25-35%, kaolin szlamowany - 10-20%, surowce skaleniowe lub skaleniowo-kwarcowe - 40-50%, oraz czyste piaski
kwarcowe do 10% masy. Surowce skaleniowo-kwarcowe
i piaski kwarcowe posiadaj do stabilne cechy jako cio-
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we, natomiast wpyw stosowanych surowców ilastych na
parametry jako ciowe otrzymywanego tworzywa jest zrónicowany. W warunkach polskich liczba gatunków surowców
skaleniowo-kwarcowych, piasków kwarcowych i kaolinów
stosowanych do produkcji mas jest ograniczona. Najwiksze
zrónicowanie co do rodzaju stosowanych surowców, ich
róde pochodzenia oraz wa ciwo ci, dotyczy grupy iów
biao i jasno wypalajcych si [3].
Prób optymalizacji skadu zestawu surowcowego do
produkcji pytek typu gres porcellanato w zakresie skadników
ilastych podjto, zakadajc korelacj parametrów jako ciowych poszczególnych gatunków badanych iów biao i jasno
wypalajcych si ze róde krajowych i zagranicznych z parametrami jako ciowymi wytworzonych na ich bazie pytek tworzyw ceramicznych [3]. Wymagane parametry jako ciowe
pytek gres porcellanato przedstawiono w tabeli 1.

Materiay
Optymalizacja polegaa na dobraniu gatunku iu biao i jasno wypalajcego si (lub mieszaniny gatunków),
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Tab. 1. Podstawowe parametry technologiczne pytek ceramicznych grupy BIa (pytek gres porcellanato) wg normy PN-EN
14411:20071
Parametr
Nasikliwo
Wytrzymao
Odporno

Tab. 2. Zestawienie zastosowanych do mas iów biao i jasno
wypalajcych si oraz oznaczenia badanych mas ceramicznych
z ich udziaem

Wymagania

wodna

ADU SUROWCOWEGO MAS DO OTRZYMYWANIA TWORZYW TYPU...

Nazwa gatunku iu

Oznaczenie masy
z udziaem iu

Janina JB1W

K1

Zapniów G3S

K3

0,5%
 35 N/mm2

na zginanie

na cieranie wgbne

175 mm

3

1
badane s take m.in. mrozoodporno, odporno na szok termiczny, odporno
na uderzenia, biao, odporno na plamienie i odporno na rodki chemiczne

z którego otrzymane tworzywo bdzie miao cechy tworzywa
typu gres porcellanato, czyli bdzie speniao wymagania
przedstawione w w/w normie (tab. 1).
W przygotowanych 11 zestawach surowcowych trzy
gówne skadniki masy surowcowej byy stae: 1 - surowce
skaleniowo-kwarcowe pochodzce z zakadu krajowego
i czeskiego, w cznym udziale w masach pytek wynoszcym 50%; 2 - kaolin szlamowany (tzw. „placek kaolinowy”)
z zakadu krajowego, którego udzia w masach wynosi 10%;
3 - piasek kwarcowy z zakadu krajowego, którego udzia
w masach wynosi 5%. Zmienny by czwarty gówny skadnik,
czyli i biao wypalajcy si. Stanowi on 35% masy zestawu.
Nazw gatunku iu oraz oznaczenie masy z udziaem tego
iu przedstawiono w tabeli 2.
Zestawy surowcowe po rozdrobnieniu do wielko ci ziaren
poniej 60 m zostay uformowane w prasie jednoosiowej
pod ci nieniem 40 MPa i wypalone w standardowym procesie
produkcyjnym w piecu rolkowym. czny czas wypalania
wynosi 42 minuty, a temperatura maksymalna 1200oC.
Po wypaleniu uzyskano pytki tworzyw o wymiarach rednich 103 x 51,7 x 5,5 mm, dla których wyznaczone zostay
pozostae podstawowe parametry zgodnie z norm PN-EN
14411:2007: nasikliwo wodna, wytrzymao na zginanie,
wytrzymao na cieranie wgbne, biao (tab. 3). W dalszej kolejno ci na wybranych spo ród w/w pytek wykonano
badania ultradwikowe.

Aparatura i metodyka
W badaniach ultradwikowych stosowano aparaty:
MT-541 (UNIPAN) z par przetworników do fal podunych

Vesco Granitic

U1

Donbas Clays DBY-4

U2

Drukowskoje RU ZD-1

U6

Drukowskoje RU OKT-1

U7

Stephan Schmidt Meissen 14329

N1

Stephan Schmidt Meissen 12087

N2

Kemat Skalna B3

C1

Janina JB1W (25%)+ Donbas
Clays DBY-4 (75%)

K1U2(25:75)

Janina JB1W (50%)+ Donbas
Clays DBY-4 (50%)

K1U2(50:50)

o niskiej czstotliwo ci f = 0,5 MHz oraz UZP-1 (INCO VERITAS) z przetwornikami do fal poprzecznych f = 4 MHz.
Zgodnie z opracowan metodyk bada ultradwikowych pytek gres porcellanato przedstawion w pracy [4]
wykonano pomiary prdko ci podunej fali ultradwikowej
po dugo ci wybranych pytek aparatem MT-541 i pomiary
prdko ci fali poprzecznej po szeroko ci aparatem UZP1. Wyznaczone prdko ci posuyy do obliczenia staych
materiaowych ze wzorów obowizujcych dla materiaów
izotropowych [5, 6].
2

E = v L ··(1+ )( 12)/(1)
2

G = v T ·
=

v L2 −2 v T2
2( v L2 −v T2 )

Masa/tworzywo

Wytrzymao

K1

K3

U1

U2

U6

U7

(%)

3,52

2,83

1,14

0,53

0,29

0,50

na zginanie (N/mm2)

47,09

63,87

45,90

61,52

77,22

71,76

184

158

126

117

116

116

L (%)

79,25

78,48

80,15

75,00

73,90

75,97

a

3,82

3,16

2,86

3,29

3,50

3,38

b

12,36

12,46

12,36

13,26

13,34

13,45

N1

N2

C1

2,11

2,90

2,25

0,86

1,69

39,80

56,37

68,27

48,98

53,27

131

169

147

131

142

L (%)

72,71

76,94

73,85

76,99

76,56

a

3,86

3,10

3,88

3,40

3,73

b

14,18

14,56

13,32

12,95

13,30

wgbna (mm3)

cieralno
Biao

Masa/tworzywo
Nasikliwo
Wytrzymao

(%)
2

na zginanie (N/mm )

cieralno
Biao

wgbna (mm3)

(2)
(3)

gdzie:
E - modu Younga [GPa],
G - modu sztywno ci [GPa],

Tab. 3. Podstawowe parametry jakociowe tworzyw ceramicznych otrzymanych z zastosowaniem poszczególnych gatunków iów biao i jasno wypalajcych si

Nasikliwo

(1)

K1IU2 (25:75)

K1IU2 (50:50)

 - liczba Poissona,
 - gsto pozorna próbek
[kg/m3],
vL - prdko fal podunych
[m/s],
vT - prdko fal poprzecznych [m/s].
Przyjto, e pytki nale do próbek izotropowych,
o anizotropii poniej 10%,
poniewa warto anizotropii
fali podunej w badanych
pytkach nie przekracza 5 %.

Badania i wyniki
Przedmiotem bada ultradwikowych byy pytki
tworzyw otrzymane z 11 wymienionych wcze niej mas
oznaczonych symbolami: K1,
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K3, U1, U2, U6, U7, N1, N2, C1, K1U2(25:75) i K1U2(50:50)
– tabela 2.
Na rysunku 1 przedstawiono rozkad warto ci prdkoci podunych fal ultradwikowych, zmierzonych wzdu
najduszego wymiaru próbek. Najwiksze warto ci prdkoci uzyskano dla mas z udziaem iów ukraiskich U6, U7,
U2, U1. Po rednie dla mas z udziaem mieszaniny dwóch
iów biao wypalajcych si K1U2(25:75), K1U2(50:50), iu
czeskiego C1 i niemieckiego N1. Najmniejsze prdko ci
uzyskano dla mas zawierajcych iy krajowe K3, K1 i niemiecki N2.
Rozkad prdko ci poprzecznych zmierzonych po szeroko ci pytek przedstawiono na rysunku 2. Zmiany prdko ci
fal poprzecznych w poszczególnych grupach iów s analogiczne do zmian prdko ci fali podunej w tych pytkach.

K
1
[m/s]
5500

Modu Younga tworzywa U6 jest o nawet o 27% wikszy
od moduu Younga tworzywa K1, a modu cinania G - wikszy o 26%. Liczba Poissona w badanych pytkach zmienia
si w granicach 0,14 – 0,18.
Na podstawie wyników bada ultradwikowych wyznaczono zaleno ci pomidzy prdko ciami podunych
fal ultradwikowych i podanymi wcze niej parametrami
technologicznymi (tab. 1), oznaczonymi zgodnie z procedur
normow.

P rdko  V L

5000
Rys. 3. Modu Younga poszczególnych tworzyw

4500
K 1U2K 1U2

4000

K 1 K 3 U1 U2 U6 U7 N1 N2 C 1 25:7550:50

Rys. 1. Rozkad prdkoci podu nej fali ultrad wikowej w poszczególnych grupach pytek

K1
[m/s]
3500

P rdko  V T

K 1P a]
[G
30

Modu  c inania G

25
20
K 1U2K 1U2

K 1 K 3 U1 U2 U6 U7 N1 N2 C 1 25:7550:50

15

3250

Rys. 4. Modu cinania poszczególnych tworzyw

3000
2750
2500

K 1U2K 1U2
K 1 K 3 U1 U2 U6 U7 N1 N2 C 1 25:7550:50

K1
0,18

lic z ba P ois s ona 

0,16
Rys. 2. Rozkad prdkoci poprzecznej fali ultrad wikowej w poszczególnych grupach pytek

Warto ci staych materiaowych wyliczone z wzorów 1 – 3
na podstawie pomiarów prdko ci podunej i poprzecznej
fali ultradwikowej oraz gsto ci pozornej oszacowanej na
podstawie pomiaru masy pytek i ich wymiarów geometrycznych, przedstawiono na rysunkach 3, 4 i 5.
Dla pytki z masy z udziaem iu ukraiskiego U6 uzyskano najwysze warto ci tych staych: E = 72,0 GPa, G =
30,4 GPa, μ = 0,182. Najnisze warto ci staych materiaowych zmierzono w pytkach z mas z udziaem iów krajowych
K1, K3 oraz iu niemieckiego N2. Warto ci po rednie E, G
i uzyskano dla tworzyw z mas z udziaem iu czeskiego C1
i niemieckiego N1 oraz mieszaniny dwóch iów - krajowego
i kraiskiego K1U2 (25:75), K1U2 (50:50). Dla tworzyw
z mas zawierajcych róne proporcje iów krajowych i ukraiskich wysze warto ci staych materiaowych otrzymano dla
masy zawierajcej wikszy udzia iu ukraiskiego – 75%.
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0,14
0,12

K 1U2K 1U2

K 1 K 3 U1 U2 U6 U7 N1 N2 C 1 25:7550:50

0,10
Rys. 5. Liczba Poissona poszczególnych tworzyw

Zaleno pomidzy prdko ci fali podunej i nasikliwo ci przedstawion na rysunku 6, mona opisa funkcj
wielomianow: y = 5,8572 x2 – 67,026 x + 192,05, w którym
y – nasikliwo w %, a x – prdko fali podunej w km/s.
Równanie to wykazuje bardzo wysoki wspóczynnik korelacji
R2 = 0,9769. Ze wzrostem prdko ci fali maleje nasikliwo ,
co oznacza e dla pytek, w których prdko fali przekracza
5500 m/s, parametr nasikliwo ci odpowiada normie. Warunek ten speniaj tworzywa otrzymane z mas z udziaem
iów ukraiskich: U2, U7 i U6.
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Podobnie zaleno pomidzy prdko ci fali i cieralno ci wgbn, przedstawiona na rysunku 7, moe by
opisana funkcj wielomianow: y = 174,1 x2 – 1947 x + 5558,
w którym y – cieralno wgbna w mm3, a x – prdko fali
podunej w km/s, przy wspóczynniku R2 = 0,968. Pytki, dla
których wyznaczona prdko fali podunej przekracza 5000
m/s, speniaj wymogi normy (tab. 1). Dotyczy to wszystkich
badanych tworzyw oprócz K1.
N [%]

Za le  n o  n a si kliw o ci o d V L

4
y = 5,8572x 2 - 67,026x + 192,05
R 2 = 0,9769

K1

3

N2

K3
C1
N1

2

U1

K1U 2
(2 5 :7 5 )

U7
U2

U6

0
4,9

V L [km
5,3 /s]

5,1

5,5

5,7

Rys. 6. Zale no prdkoci i nasikliwoci
P EI [m m 3 ]

Za le  n o  cie ra ln o ci o d V L

190

K1

170

y = 174,1x 2 - 1947x + 5558
R  = 0,968

N2
K3

C1

150

K1+U 2
(5 0 :5 0 )
K1U 2
(2 5 :7 5 )
U -1

N1

130

U2

U7

U6

110
4,9

5,1

5,3 /s]
V L [km

5,5

5,7

Rys. 7. Zale no prdkoci i cieralnoci
W [N /m m 2 ]
85
80
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K3
65
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N2
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K1
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35
4,9

Za le  n o  w ytrz ym a o ci W o d V L
U6
U7

C1
K1U 2
(5 0 :5 0 )

U2
K1U 2
(2 5 :7 5 )

W [N /m m 2 ] Za le  n o  w ytrz ym a o ci W o d V L - g ru p a U
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

y = 91,615x - 443,48
R 2 = 0,9573

U6

5,3/s]
V L [km

U6

U7
U2

U1

5,3

5,4

V L [km
5,5/s]

5,6

5,7

Rys. 9. Zale no prdkoci i wytrzymaoci na zginanie w grupie
pytek zawierajcych iy ukrai skie

Wnioski
1. Wykazano przydatno
metody ultradwikowej do
optymalizacji skadu surowcowego tworzyw typu gres
porcellanato.
2. Metod ultradwikow mona atwo wyznaczy stae
materiaowe badanych pytek.
3. Najwiksze warto ci staych materiaowych wyznaczono
dla pytek zawierajcych 35% iu biao wypalajcego si
Drukowskoje RU ZD-1. Warto ci staych materiaowych
w tym przypadku wynosz: E = 72,0±0,2 GPa; G = 30,4
GPa±0,1; = 0,182±0,001.
4. Wyznaczono zaleno ci pomidzy prdko ciami podunych fal ultradwikowych a parametrami technologicznymi, takimi jak nasikliwo wodna, cieralno wgbna
i wytrzymao na zginanie. Na podstawie tych korelacji
mona stosunkowo atwo oszacowa te wielko ci na
podstawie pomiarów prdko ci fali podunej.
5. Z badanych tworzyw wymagania stawiane tworzywom
typu gres porcellanato wykazuj tylko pytki wytworzone
z mas z udziaem iów ukraiskich U6 - Drukowskoje RU
ZD-1 i U7 - Drukowskoje RU OKT-1, a bliskie spenienia
jest tworzywo U2 z udziaem iu Donbas Clays DBY-4.
Praca zostaa wykonana w ramach projektu badawczego
nr 3T08D04329, nansowanego przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy szego.

N -1

5,1

x – 443,48, gdzie y - wytrzymao na zginanie w N/mm2,
a x – prdko fali podunej w km/s (wspóczynnik R2 =
0,9573).

5,2

K1U 2
(5 0 :5 0 )

1
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5,5

5,7

Rys. 8. Zaleno prdkoci i wytrzymaoci na zginanie
Na rysunku 8 przedstawiono zaleno - a wa ciwie jej
brak - pomidzy wytrzymao ci na zginanie a prdko ci
fali podunej dla wszystkich badanych próbek. Wszystkie
pytki pod wzgldem tej wytrzymao ci speniaj wymagania
normy, jednak brak ogólnej zaleno ci pomidzy prdko ci
fali a parametrem wytrzymao ci. Natomiast, jak pokazano
na rysunku 9, w obrbie poszczególnych grup mona wyznaczy tak zaleno . Dla grupy tworzyw z mas z udziaem
iów ukraiskich U1, U2, U6, U7 warto wytrzymao ci na
zginanie mona wyrazi równaniem liniowym: y = 91,615
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