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Streszczenie
Wysoka zawarto w upkach karboskich substancji organicznej skutkuje, w produkcji wyrobów ceramicznych, zwikszeniem ich porowatoci i nasikliwoci z równoczesnym obnieniem mechanicznej wytrzymaoci. W rezultacie, produkowane w warunkach przemysowych, cegy nie osigaj parametrów wymaganych dla cegie klinkierowych (Rc 25 MPa; N < 6 %). Jednym ze sposobów poprawy wyej wymienionych waciwoci wyrobów wytwarzanych z upku karboskiego jest stosowanie dodatków technologicznych uatwiajcych
spiekanie oraz mody kujcych waciwoci zyczne tworzyw ceramicznych. W prezentowanej pracy w charakterze dodatków do upku
wprowadzono piasek kwarcowy, surowce ilaste i mela r. W artykule przedstawiono charakterystyk waciwoci wybranych surowców
podstawowych i dodatków wykorzystanych do wytworzenia cegie klinkierowych, tj. upku karboskiego z Lubelskiego Zagbia Wglowego (LZW), iu Jaroszów, iu ze zoa Harasiuki, lessu z Izbicy oraz mela ru. Oznaczono dla nich skad granulometryczny i chemiczny,
wasnoci termiczne metod derywatogra czn i dylatometryczn oraz skad mineralny przy uyciu metody XRD. Stwierdzono, e badane surowce wykazuj znaczne zrónicowanie w zakresie badanych wasnoci, które wynikaj z racji odmiennej ich genezy i wieku geologicznego. Wpyw dodatków technologicznych wprowadzonych do upku karboskiego z LZW na wybrane cechy zykomechaniczne i mikrostruktur spieczonych tworzyw klinkierowych stanowi przedmiot drugiej czci pracy zaprezentowanej w formie odrbnego artykuu.
Sowa kluczowe: upek karboski, klinkier budowlany, less, mela r, iy trzeciorzdowe

CHARACTERISTICS OF CARBON CLAY SHALE FROM THE LUBLIN COAL BASIN (LCB)
AND TECHNOLOGICAL ADDITIVES DESIGNED FOR THE CLINKER PRODUCTION. PART I
A high content of organic matter in carbon clay shale increases porosity and water absorption of ceramic products with a simultaneous decrease of their mechanical strength. As a result, products manufactured from the clay shale in industrial conditions do not
reach the appropriate parameters required for clinker bricks (Rc 25 MPa, N < 6 %). Mixing of the slate with additives to facilitate the
sintering process and modify the physical properties of ceramic materials is one way to improve the properties of ceramic products.
In the present study, quartz sand, different clays and melaphyre were used as additional raw materials to the shale. The article presents
characteristics of raw materials used for the production of clinker bricks, i.e., black shale from the Lublin Coal Basin (LCB), Jaroszów clay,
Harasiuki clay, loess of Izbica and melaphyre. The grain size distribution, chemical and mineral composition and thermal properties of the
raw materials were studied by using dilatometric, DTA-TG and XRD methods. It was found that the tested raw materials exhibit signi cant
variations in their properties, arising from their different origin and geological age.
The in uence of technological additives introduced to the carbon clay shale on physic-mechanical properties and microstructure of
red ceramic materials is presented as a separate paper.
Keywords: Black clay shale, Clinker brick, Loess, Melaphyre, Tertiary clays

1. Wprowadzenie
Jednym z najbardziej wartociowych asortymentów wyrobów ceramiki budowlanej jest cega klinkierowa. Jest ona
przykadem materiau budowlanego o znakomitych waciwociach i trwaych walorach estetycznych. Jej produkcja
oparta jest na szlachetniejszych surowcach ilastych, zasobnych w Al2O3 oraz w topniki przyczyniajce si do spiekania
z udziaem fazy ciekej. Najbardziej przydatne s gliny trzeciorzdowe miocenu ldowego i iy plioceskie. Pozbawione s one zazwyczaj domieszek szkodliwych takich jak w-

glanu wapnia, rozpuszczalnych soli siarczanowych i wtrce organicznych [1, 2].
W latach 70-tych XX wieku pojawiy na Lubelszczy nie
nowe zasoby surowcowe dla ceramiki budowlanej w postaci upków ilastych i iowców. Towarzysz one pokadom wgla kamiennego i, jako skaa ponna, wraz z nim s wydobywane na powierzchni [3]. Cz tych surowców jest przeznaczona do niwelacji terenów, niewielka cz do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej w Zakadzie „Ekoklinkier”
przy kopalni Bogdanka, a zdecydowanie najwiksza ich ilo
jest skadowana na zwaowisku [4].
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Z gospodarczego punktu widzenia najbardziej ekonomicznym kierunkiem zagospodarowania upków karboskich jest ich wykorzystanie w produkcji wysokiej jakoci
wyrobów ceramicznych. Pocztkowe zaoenia produkcyjne ZCB „Ekoklinkier” przewidyway produkcj z upków karboskich cegie klinkierowych, jednak znaczna zawarto
w upkach substancji organicznej, przewanie w postaci wgla, powoduje zwikszenie nasikliwoci wyrobów z równoczesnym obnieniem mechanicznej wytrzymaoci, które to
parametry odbiegaj od wymaga dla cegie klinkierowych
(Rc 25 MPa, N < 6 %). Duymi mankamentami wyrobów
ceramicznych otrzymywanych z upków karboskich, które w wyniku rónych posuni technologicznych zostay ju
w znacznym stopniu wyeliminowane, s plamy i rdzenie redukcyjne oraz wytopy elaziste [5].
Celem opisanych w niniejszym artykule bada upków
karboskich w kompozycji z innymi surowcami (dodatkami)
byo otrzymanie tworzyw o parametrach odpowiadajcych
wymaganiom stawianym wyrobom klinkierowym, tj. o nasikliwoci moczenia „N” poniej 6 %, wytrzymaoci na
ciskanie „Rc” co najmniej 25 MPa i penej mrozoodpornoci [6, 7]. W zwizku z tym, przy opracowywaniu zestawów
surowcowych mas uwzgldniano uycie upku jako surowca podstawowego, za zastosowanie glin zrónicowanych
wiekiem geologicznym, skadem mineralnym i chemicznym,
a tym samym wasnociami termicznymi, miao na celu popraw wasnoci reologicznych mas (ich plastycznoci) oraz
polepszenie wasnoci nalnych tworzyw poprzez lepsze ich
zagszczenie w warunkach spiekania z udziaem fazy ciekej. Std te, oprócz glin do zestawów mas wprowadzono
mczk mela row, której zadaniem byo dostarczenie topników, sprzyjajcych procesowi spiekania. Piasek kwarcowy
dodano do upku, z uwagi na moliwo rozlu nienia struktury uformowanych ksztatek, a tym samym stworzenia warunków do lepszej penetracji tlenu do wntrza wypalanego materiau, a tym samym odgazowania zawartego w upku wgla.

2. Cz dowiadczalna

cen morski) - stosowana do produkcji wyrobów ceramicznych o czerepie porowatym (wyroby murowe). Zadaniem
tych surowców byo poprawienie wasnoci reologicznych
(plastycznoci) mas, zawierajcych ok. 90 % mao plastycznego upku karboskiego, oraz w trakcie wypalania
lepsze spiekanie próbek, a przez to otrzymanie tworzyw
ceramicznych o korzystniejszych waciwociach zycznych ni na bazie samego upku.
– Mela r wprowadzony do zestawu mas w postaci pylastej
mczki. Jego uycie uzasadnia wysoka zawarto tlenków zaliczanych do topników, powodujcych pojawienie
si podczas wypalania wikszej iloci fazy ciekej, która sprzyja spiekaniu i powstaniu nowych faz krystalicznych i amor cznych.
Celem zastosowania, w charakterze dodatków, wyej wymienionych surowców byo otrzymanie tworzyw o czerepie
spieczonym (klinkierowych) o wysokiej wytrzymaoci i niskiej nasikliwoci oraz penej mrozoodpornoci na 25-krotne cykle zamraania (do -25°C) i odmraania.

2.2. Procedura dowiadczalna
Surowce do bada technologicznych zostay zmielone
w stanie powietrzno-suchym w laboratoryjnym mynku motkowym do uziarnienia poniej 1 mm. Skad ziarnowy zmielonych surowców oznaczono metod analizy sitowej na sucho stosujc zestaw sit o wielkoci oczka: 2,0, 1,0, 0,5, 0,25,
0,12, 0,06 mm. Skad tlenkowy surowców oznaczono metodami klasycznej chemicznej analizy ilociowej. Surowce
zastosowane do bada technologicznych zostay przebadane pod wzgldem termicznym za pomoc aparatu STA503
BÄHR Thermoanalise w atmosferze statycznej powietrza,
szybko ogrzewania 10°C/min do 1000°C/min, oraz przy
zastosowaniu dylatometru DIL802 rmy BÄHR Thermoanalise. Badania termiczne upku i pozostaych surowców ilastych
wykonano na próbkach uformowanych z materiau rozdrobnionego do granulacji poniej 0,06 mm. Pomiary dylatometryczne wykonano wedug krzywej temperaturowej przedstawionej na Rys. 1.

2.1. Zastosowane surowce
W charakterze surowca podstawowego uyto naturalny upek karboski wydobywany wraz z wglem w Kopalni
Bogdanka (Lubelskie Zagbie Wglowe –LZW). upek zosta pobrany w ZCB „Ekoklinkier”, gdzie jest wykorzystywany jako surowiec podstawowy w produkcji cegie elewacyjnych. W zakadzie tym upek jest rozdrabniany w mynach
do granulacji poniej 1 mm i w tej te postaci zosta pobrany w iloci gwarantujcej realizacj zakresu bada.
W charakterze surowców pomocniczych wytypowano niej wymienione surowce.
– Piasek kwarcowy (czwartorzd) – stosowany jako dodatek w produkcji wyrobów w ZCB „Ekoklinkier”. Jego
5-10 % zawarto w masie pozwala podczas wypalania
na odgazowanie wgla zawartego w upku, co poprawia
walory estetyczne wyrobów. W skadzie mineralnym tego
piasku dominuje kwarc (ok. 92 %). Pozostae skadniki
mineralne to: skalenie, muskowit, hematyt i smektyty.
– Dwie zrónicowane wasnociami gliny klinkierowe: Jaroszów (trzeciorzd – miocen ldowy) i less Izbica (czwartorzd) oraz jedna - glina Harasiuki (trzeciorzd – mio-
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Rys. 1. Krzywa temperaturowa bada dylatometrycznych.
Fig. 1. Temperature curve of dilatometric tests.

Badania XRD surowców wykonano za pomoc aparatu
marki Philips 1050/70 z dyfraktometrem Norelco, pracujcym w ukadzie 1° / szczelina Sollera / preparat / szczelina
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Tabela 1. Skad ziarnowy surowców.
Table 1. Particle size distribution of raw materials.
Zawarto frakcji [% mas.]
Frakcja [mm]

upek ( )

Glina Jaroszów (J)

I Harasiuki (H)

Less Izbica (L)

Piasek (P)

Mela r (M)

>2,0

-

0,7

-

-

-

-

1,0 – 2,0

2,3

0,2

7,0

1,1

0,2

0,3

0,5 – 1,0

25,6

1,50

25,3

9,1

6,4

4,3

0,5 – 0,25

21,7

15,8

22,5

19,7

46,4

10,9

0,25 – 0,12

26,0

20,2

15,6

19,6

41,8

17,0

0,12 – 0,06

17,9

22,0

12,3

15,6

5,0

22,3

<0,06

6,5

39,7

17,3

35,0

0,3

43,0

Sollera / 0,2 mm / monochromator. Stosowano lamp miedziow z ltrem niklowym (Cu/Ni). Zakres pomiarowy 2 =
5-60°, wielko kroku 2 = 0,05 °, czas zliczania 3 s/pozycj, warunki prdowe 16 mA/35kV.
Przy interpretacji rentgenogramów korzystano z oprogramowania X’Pert HighScore i danych z bazy referencyjnej ICDD PDF2, pozwalajcego przypisa odpowiednim reeksom na rentgenogramie odpowiadajce im krystaliczne
skadniki mineralne. Obecno danego minerau w surowcu zostaa stwierdzona przez co najmniej trzy jego re eksy.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Charakterystyka uziarnienia
Zastosowane w badaniach surowce wykazuj midzy
sob zrónicowanie we wasnociach w odniesieniu do skadów ziarnowego, chemicznego i mineralnego oraz wasnoci termicznych.
Wyniki analizy sitowej badanych surowców po mieleniu
na sucho przedstawiono w Tabelach 1 i 2. Najwiksze rónice, obserwowane pomidzy uytymi surowcami, zaznaczono
pogrubionym drukiem. Wyniki pokazuj, e najwicej drobnych frakcji posiada mczka mela rowa, less Izbica i glina
Jaroszów. Nieco odbiegaj od wymienionych upek i i Hara-

siuki. Naturalny piasek kwarcowy jest drobnoziarnisty i prawie jego 90 % ziaren jest we frakcjach od 0,12 do 0,50 mm.
Mona zatem wnioskowa, e uziarnienie uytych surowców jest waciwe do otrzymania plastycznych mas po zarobieniu ich wod i do przeprowadzenia standardowych, laboratoryjnych bada technologicznych.

3.2 Skad chemiczny
Skad chemiczny surowców jest zrónicowany w zakresie prawie wszystkich skadników. Najwicej SiO2 ma less
Izbica, który zarazem jest najuboszy w Al2O3. Tego drugiego
skadnika ma najwicej kaolinitowa glina Jaroszów i upek.
Mela r odznacza si, w porównaniu do pozostaych surowców ilastych, podwyszon zawartoci Fe2O3 (ok. 8,5 %).
Z kolei i Harasiuki, less Izbica i mela r posiadaj w swoim
skadzie chemicznym wglany wapnia i magnezu, których
czna ilo dochodzi do ok. 7-9 %. W mela rze na uwag
zasuguje równie prawie 6 % zawarto CaO oraz najwiksza zawarto alkaliów (ponad 6 %) i tlenków zaliczanych do
topników (ok. 26 %), co powinno przekada si na zwikszenie udziau fazy ciekej podczas wypalania z jego 10 %
udziaem w poszczególnych masach [8, 9].

Tabela 2. Skad chemiczny surowców.
Table 2. Chemical composition of raw materials.

Skadnik

Zawarto [% mas.]
upek ( )

Glina Jaroszów (J)

I Harasiuki (H)

Less Izbica (L)

Mela r (M)

SiO2

46,80

49,00

56,80

75,20

53,80

Al2O3

23,90

31,50

12,65

6,55

14,00

Fe2O3

2,15

2,90

4,65

2,00

8,50

FeO

2,40

0,30

1,00

0,12

1,10

TiO2

1,02

0,78

0,58

0,45

1,35

CaO

2,00

1,40

5,70

6,30

6,50

MgO

0,15

0,20

2,20

0,50

2,80

Na2O

0,33

0,18

0,84

0,86

3,65

K 2O

1,78

0,90

2,25

1,83

2,40

SO3

0,22

0,04

0,43

0,03

0,12

Straty praenia

18,40

12,80

12,70

6,25

5,10

RO+R2O+ Fe2O3

9,83

6,66

17,22

12,06

26,30
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3.3. Wasnoci termiczne
Zarówno krzywe derywatogra czne (DTA, TG i DTG) jak
i dylatometryczne poszczególnych surowców s wyra nie
zrónicowane, co jest rezultatem ich odmiennego skadu mineralnego (Rys. 2-11).
Efekt endotermiczny upku karboskiego w temperaturze ok. 80°C zwizany jest
z odparowaniem wilgoci, za
w 540°C - z dehydroksylacj kaolinitu (Rys. 2 i 3). Obydwóm efektom towarzyszy
ubytek masy próbki (krzywe
TG i DTG), przy czym zdecydowanie wikszy ubytek masy
zaznaczony jest w przypadku
odchodzenia wody sieciowej
(540°C). Rozlegy efekt egzotermiczny z maksimum w temperaturze ok. 320°C pochodzi od utleniania si substancji organicznej, której w upku
jest duo. Ubytek masy upku
w temperaturze 1000°C, który
jest rezultatem odejcia wody
higroskopijnej, sieciowej i spalania substancji organicznej
wynosi a 17,7 %.
Krzywe derywatogra czne
iu Jaroszów (Rys. 4 i 5) wskazuj na jego zdecydowanie kaolinitowy skad mineralny. Dowodem obecnoci tego minerau w próbce iu Jaroszów jest
efekt endotermiczny z maksimum w temperaturze ok. 550°C
na krzywej DTA i towarzyszcy mu ubytek masy (krzywe
TG i DTG) oraz efekt egzotermiczny obserwowany na krzywej DTA w temperaturze ok.
970°C (przejcie metakaolinitu w faz spinelow).
Morski i Harasiuki wieku
trzeciorzdowego odznacza
si illitowym charakterem mineralnym z domieszk mineraów o strukturze mieszanej
(smektyty) i kaolinitu. O udziale tych mineraów w badanym
surowcu wiadcz efekty zarejestrowane na krzywych TG,
DTG i DTA w temperaturach ok.
130°C i ok. 520°C. W próbce
obecne s te wglany (prawdopodobnie kalcyt – CaCO3).
Na obecno tego skadnika

178

Rys. 2. Krzywe DTA i TG upku.
Fig. 2. DTA and TG curves of the clay shale.

Rys. 3. Krzywe DTG i TG upku.
Fig. 3. DTG and TG curves of the clay shale.

Rys. 4. Krzywe DTA i TG iu Jaroszów.
Fig. 4. DTA and TG curves of the Jaroszów clay.
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Rys. 5. Krzywe DTG i TG iu Jaroszów.
Fig. 5. DTG and TG curves of the Jaroszów clay.

Rys. 6. Krzywe DTA i TG iu Harasiuki.
Fig. 6. DTA and TG curves of the Harasiuki clay.

Rys. 7. Krzywe DTG i TG iu Harasiuki.
Fig. 7. DTG and TG curves of the Harasiuki clay.
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wskazuje efekt endotermiczny w temperaturze ok. 800°C, któremu towarzyszy znaczny ubytek masy obserwowany na krzywych TG i DTG. Efekt
ten temperaturowo odpowiada dysocjacji termicznej kalcytu.
Czwartorzdowy less Izbica odznacza si zawartoci takich skadników mineralnych jak kwarc, mineray ilaste (gównie z grupy illitu)
oraz domieszka kalcytu. Kwarc zaznaczony jest na krzywej DTA (Rys.
8) w postaci sabego efektu endotermicznego w temperaturze ok. 580°C
(przemiana polimor czna -kwarcu
w -kwarc) bez ubytku masy na krzywych TG i DTG. Najsilniej, w temperaturze ok. 800°C zosta zaznaczony efekt dysocjacji termicznej kalcytu. Jego identy kacja zostaa potwierdzona charakterystycznym przebiegiem krzywych termicznych w obrbie tej temperatury (Rys. 8 i 9).
Krzywa DTA melafiru nie wykazuje, w caym zakresie pomiarowym, wikszych zmian przebiegu,
co wiadczy o braku wyra nych efektów egzo- i endotermicznych (Rys.
10). Efekty endotermiczne zwizane
z ubytkiem masy mela ru zaznaczone s jednak na krzywych DTG i TG
(Rys. 11). Maksima tych efektów wystpuj w temperaturach ok. 160,
560 i 740°C. Prawdopodobnie obrazuj one obecno domieszek mineraów ilastych (illitu i smektytu) oraz
domieszk wglanów. Mela r odznacza si sporód wszystkich badanych
surowców najnisz strat praenia
w 1000°C, która wynosi 4,3 %.
Przedstawiona powyej charakterystyka surowców podczas ich ogrzewania potwierdza znaczne ich zrónicowanie pod wzgldem skadu
chemiczno-mineralnego i w zakresie wasnoci termicznych, co wpywa na ich zrónicowane zachowanie
si w badaniach dylatometrycznych
oraz w badaniach technologicznych.
Krzywe dylatometryczne badanych surowców pokazuj, e maj
one róny przebieg (Rys. 12-16; Tabela 3), który zaley od zawartoci
w nich skadników mineralnych ilastych i kwarcu. Przede wszystkim wyra ne rónice wystpuj w temperaturach pocztku skurczu (spiekania),
w intensywnoci spiekania oraz w
wartociach skurczu kocowego. Najwysz temperatur spiekania posiada less (ok. 1060°C), natomiast naj-
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nisz i Harasiuki (ok. 860°C). Pozostae dwa surowce – upek i i Jaroszów – spiekaj si od temperatury 900°C. Wysoka temperatura spiekania oraz may kocowy skurcz lessu Izbica wynika z duej zawartoci
w nim kwarcu. Zanotowany, równie
niski, kocowy skurcz iu Harasiuki
w temperaturze ok. 350°C (-3,5 %)
wynika z deformacji termicznej próbki, która w 1100°C przyjmuje stan piroplastyczny, co uniemoliwia rejestracj faktycznego skurczu wypalania.

3.4. Skad mineralny –
dyfraktometria
rentgenowska (XRD)
Rys. 8. Krzywe DTA i TG lessu Izbica.
Fig. 8. DTA and TG curves of the loess Izbica.

Rys. 9. Krzywe DTG i TG lessu Izbica.
Fig. 9. DTG and TG curves of the loess Izbica.

Tabela 3. Zmiany dylatometryczne próbek surowców podczas ich podgrzewania, przetrzymywania (10 min.) i studzenia.
Table 3. Dilatometric data for the raw material samples.
Wzgldna zmiana wymiaru [%]

Temp.
[oC]

upek

Less

Harasiuki

Jaroszów

200
400
600
800
900
1000
1130
1130
1000
800
600
400
360

0,1
0,3
0,3
0,2
0,1
-1,6
-6,4
-9,7
-9,9
-10,0
-10,1
-10,3
-10,3

0,1
0,4
1,1
1,2
1,1
1,1
-0,6
-2,7
-3,0
-3,1
-3,1
-3,5
-3,5

0,0
0,1
0,6
0,7
0,0
-1,4
-2,6*
-4,5*
-4,7*
-4,8*
-4,9*
-5,1*
-5,2*

0,1
0,1
-0,1
-0,6
-0,7
-2,4
-6,1
-10,4
-10,7
-10,8
-10,9
-10,9
-11,0

* próbka termicznie spczniona
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Na Rys. 17-21 pokazano dyfraktogramy rentgenowskie wybranych
surowców ilastych wraz z interpretacj ich skadu mineralnego. W dwóch
surowcach dominujcym skadnikiem mineralnym jest kaolinit, przy
czym najwicej zawiera go i Jaroszów (Rys. 18). Znacznie mniej kaolinitowym surowcem jest upek karboski z LZW (Rys. 17). Oprócz kaolinitu w próbkach tych wystpuj illit, muskowit i kwarc.
W ile Harasiuki dominujcym mineraem ilastym jest illit (Rys. 19).
Oprócz illitu obecne s: kaolinit,
smektyty i chloryty. Z mineraów nieilastych gównymi skadnikami s
kwarc i kalcyt.
Less ze zoa Izbica skada si
przede wszystkim z kwarcu, któremu
towarzysz skalenie, mineray ilaste
(gównie z grupy illitu) oraz nieco kalcytu (Rys. 20).
Mela r (paleobazalt) pochodzcy
z Rybnicy Lenej (Sudety) jest wylewn ska magmow (zasadow)
– pochodzca z paleozoiku (karbon,
perm). Posiada on tekstur por row
lub migdaowcowi o szaro okowym,
czerwonobrunatnym lub zielonoczarnym zabarwieniu uzyskanym wskutek
wtórnych przeobrae. W skad melaru (Rys. 21) wchodz gównie plagioklazy, pirokseny, oliwiny [8, 9].
Przeprowadzone badania rentgenogra czne surowców pokazuj due
zrónicowanie ich skadów mineralnych, które wystpuje nawet w obrbie surowców ilastych powszechnie
uywanych w produkcji wyrobów ceramiki budowlanej. Determinuje to ich
odmienne wasnoci termiczne i technologiczne.
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Rys. 10. Krzywe DTA i TG melaru.
Fig. 10. DTA and TG curves of the melaphyre.

Rys. 11. Krzywe DTG i TG melaru.
Fig. 11. DTG and TG curves of the melaphyre.

Rys. 12. Krzywa dylatometryczna upku ().
Fig. 12. Dilatometric curve of the clay shale from LCB.
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Rys. 13. Krzywa dylatometryczna iu Jaroszów (J).
Fig. 13. Dillatometric curve of the Jaroszów clay (J).

Rys. 14. Krzywa dylatometryczna iu Harasiuki (H).
Fig. 14. Dillatometric curve of the Harasiuki clay (H).

Rys. 15. Krzywa dylatometryczna lessu (L).
Fig. 15. Dillatometric curve of the loess (L).
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Rys. 16. Porównanie krzywych dylatometrycznych surowców.
Fig. 16. Comparison of dillatometric curves of raw materials.

Rys. 17. XRD upku karboskiego; Q - kwarc, K - kaolinit, Mt - montmoryllonit, Ms - muskowit.
Fig. 17. XRD pattern of carbon clay shale; Q - quartz, K - kaolinite, Mt - montmorillonite, Ms - muscovite.

Rys. 18. XRD iu Jaroszów; Q - kwarc, K - kaolinit, I - illit, Ms - muskowit.
Fig. 18. XRD pattern of Jaroszów clay; Q - quartz, K - kaolinite, I - illite, Ms - muscovite.
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Rys. 19. XRD iu Harasiuki; I - illit, Q - kwarc, O - ortoklaz, C - kalcyt, D - dolomit, Ms - muskowit.
Fig. 19. XRD pattern of Harasiuki clay; Q - quartz, O - orthoclase, C - calcite, D - dolomite, Ms - muscovite.

Rys. 20. XRD lessu Izbica; Q - kwarc, I - illit, C - kalcyt, D - dolomit, A - anortyt, Mi - mikroklin.
Fig. 20. XRD pattern of Izbica loess; Q - quartz, K - kaolinite, I - illite, C - calcite, D - dolomite, A - anorthite, Mi - microcline.

Rys. 21. XRD melaru; Q - kwarc, Mt - montmoryllonit, Sa - sanidyn, A - anortyt, H - hematyt, C - kalcyt, L- Lizardyt, Mg - magnetyt, I - illit.
Fig. 21. XRD pattern of melaphyre; Q - quartz, Mt - montmorillonite, Sa - sanidyne, A - anorthite, H - hematite, C - calcite, L-Lisardyte, I - illite.
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4. Podsumowanie i wnioski
Wytypowane do bada surowce maj róny wiek geologiczny i róni si genez powstania. upek z Lubelskiego Zagbia Wglowego jest wieku karboskiego (Westfal)
i zalega on ok. 1000 m w gbi ziemi, za na powierzchni
jest wydobywany razem z urobkiem podstawowym, tj. wglem kamiennym. upek jest zatem surowcem odpadowym.
Pozostae surowce ilaste reprezentuj przypowierzchniowe
skay osadowe, przy czym najmodsz formacj czwartorzdow reprezentuje less ze zoa Izbica i piasek kwarcowy. Iy Jaroszów i Harasiuki reprezentuj trzeciorzd, jakkolwiek pierwszy z nich powsta w warunkach ldowych w okresie plioceskim, za drugi w warunkach morskich w okresie miocenu. Mela r to pochodzca z paleozoiku (karbon,
perm) zasadowa, wylewna skaa magmowa.
Ze wzgldu na róne warunki powstawania poszczególnych zó, ich waciwoci mineralno-chemiczne i termiczne s mocno zrónicowane, nawet w obrbie tego samego
typu ska np. ska osadowych.
Najbardziej podobnymi waciwociami charakteryzuj
si i z Jaroszowa i upek karboski. Gównym skadnikiem
mineralnym obydwu surowców jest kaolinit, a z mineraów
nieilastych kwarc. Obydwa surowce odznaczaj si te najwyszymi zawartociami Al2O3 oraz podobn temperatur
pocztku spiekania – ok.900°C. Istotna rónica pomidzy
tymi surowcami wystpuje w iloci strat praenia; zdecydowanie wiksz zaobserwowano w przypadku upku.
Zawarto niektórych skadników chemicznych iu Harasiuki jest podobna do mela ru, pomimo zdecydowanie innego skadu mineralnego obu surowców. Stwierdzenie to dotyczy takich skadników jak Al2O3, CaO i strat praenia. Zawarto pozostaych skadników, takich jak Fe2O3, MgO, Na2O,
K2O i suma tlenków zaliczanych do topników, jest zdecydowanie wiksza w mela rze. Pod wzgldem termicznym i Harasiuki naley zaliczy do surowców ilastych nisko topliwych
o wskim interwale pomidzy temperatur spiekania i miknicia (<100°C). Wynika to z jego illitowego skadu mineralnego ze znaczn domieszk kalcytu (CaCO3).
Z uwagi na wysok zawarto, w ile Harasiuki i w mela rze, tlenków zaliczanych do topników (odpowiednio: 17
i 22 %) wprowadzenie ich do zestawu mas z upkiem karboskim powinno przekada si na intensywniejsze spiekanie si tych mas w zwizku ze zwikszon iloci fazy ciekej, która sprzyja temu procesowi.
Less Izbica zawiera sporód wszystkich surowców ilastych najwicej SiO2 (ok. 75 %). Z innych skadników na uwag zasuguje do wysoka zawarto CaO oraz niskie straty praenia (ok. 6 %). Jego dominujcym skadnikiem mineralnym jest kwarc, a z mineraów ilastych illit. Z racji takiego skadu mineralnego less Izbica wykazuje pocztek spiekania w pobliu 1100°C, a jego kocowy skurcz, odnotowany na krzywej dylatometrycznej w 400°C, jest najmniejszy
w porównaniu z pozostaymi surowcami ilastymi.
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Biorc pod uwag waciwoci uytych do bada surowców, jako potencjalnych dodatków technologicznych do mas
ceramicznych w kompozycji z upkiem karboskim, ich wybór wydaje si by uzasadniony nastpujcymi wzgldami:
– moliwoci poprawy reologii mas ceramicznych –
w przypadku zastosowania iów z Harasiuk i Jaroszowa,
– popraw spiekania i powstaniem nowych faz przy zwikszonej iloci topników w masach (wszystkie surowce,
oprócz piasku kwarcowego i lessu),
– zintensy kowaniem zgazowania wgla z upku przed rozpoczciem si procesu spiekania (dodatek lessu oraz
piasku), co z kolei przyczynia si do zmniejszenia rdzenia redukcyjnego i ograniczenia lub eliminacji wytopów
elazistych,
– popraw waciwoci nalnych tworzyw ceramicznych,
w tym otrzymanie tworzyw o czerepie spieczonym typu
klinkieru budowlanego,
– wystpowaniem zó surowców, jako dodatków technologicznych w moliwie najbliszym ssiedztwie podstawowego surowca (upku karboskiego), co determinuje
obnienie kosztów transportu surowca, a zatem obnienie kosztów produkcji wyrobów (i Harasiuki i less Izbica).
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