MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 2, (2011), 288-293

www.ptcer.pl/mccm

Spadek wytrzymaoci próbek cegy ceramicznej
przy cyklicznym zamraaniu i odmraaniu
VADZIM NIKITIN, BEATA BACKIEL–BRZOZOWSKA
Politechnika Biaostocka, Wydzia Budownictwa i Inynierii rodowiska, ul. Wiejska 45A, 15-351 Biaystok
e-mail: b.backiel@pb.edu.pl

Streszczenie
Praca ma na celu wyjanienie rónych aspektów utraty wytrzymaoci na ciskanie dwóch serii próbek ceramicznych poddanych cyklom naprzemiennego zamraania–odmraania. Próbki wycito z niewypalonych pófabrykatów cegy budowlanej formowanych z masy
plastycznej w warunkach przemysowych i wypalono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 850 i 1050oC. Dane dowiadczalne
uzyskano zgodnie z zasad randomizacji i przeanalizowano z zastosowaniem metod statystycznych. Wykazano, e najpeniejszy obraz
kinetyki procesu degradacji tworzyw ceramicznych w warunkach oddziaywania mrozu mona uzyska na drodze monitoringu spadku wytrzymaoci na ciskanie próbek poddawanych kolejnym cyklom zamraania i odmraania. Ponadto wyznaczono w sposób dowiadczalny wspóczynnik sorpcji wody w tworzywach ceramicznych w kierunku prostopadym i równolegym do kierunku formowania. Na tej podstawie wyjaniono, e gówn przyczyn niskiej mrozoodpornoci cegy ceramicznej formowanej z masy plastycznej w prasie pasmowej
jest defektywna, warstwowa tekstura, która ujawnia si w wyrobie nawet po wypaleniu w wysokiej temperaturze.
Sowa kluczowe: cega ceramiczna, mrozoodporno, wytrzymaoci na ciskanie, analiza statystyczna

DECREASE IN COMPRESSIVE STRENGTH OF CLAY BRICKS DUE TO CYCLIC FREEZING–THAWING
The aim of this work is to explain various aspects of the compressive strength decrease caused by cyclic freezing–thawing of two
series of ceramic specimens. The specimens were prepared using unburned bricks formed out of plastic clay in industrial conditions, and
then burned at 850 and 1050oC in laboratory conditions. The experimental data were obtained according to the rules of randomization, and
analyzed by using statistical methods. It was shown that the most complete picture of kinetics of the frost destruction process of ceramic
material can be obtained by monitoring a decrease of compressive strength of specimens under cyclic freezing and thawing.Furthermore,
the water sorption coef cient was experimentally determined for the ceramic specimens parallel and perpendicular to the forming direction.
On this basis, it was explained that the main reason of low frost resistance in case of the ceramic bricks formed from plastic clay by using
an extruding press is the defective layered texture which exposes even after burning at high temperature.
Keywords: Ceramic brick, Frost resistance, Compressive strength, Statistical analysis

1. Wprowadzenie
Informacja o kinetyce procesu destrukcji nasyconych
wod elementów ceramicznych, spowodowanego cyklicznym zamraaniem i odmraaniem, umoliwia ocen trwaoci wyrobów w konstrukcjach budowlanych, eksploatowanych w warunkach oddziaywania agresywnych czynników klimatycznych. W badaniach mrozoodpornoci cykliczne zamraanie i odmraanie próbek moe by realizowane
jako objtociowe [1] lub jednostronne [2], a mrozoodporno wyrobów ocenia si zwykle wizualnie, na podstawie
atwych do zaobserwowania uszkodze powierzchniowych.
Proces destrukcji, zarówno mrozoodpornych jak i niemrozoodpornych próbek rozpoczyna si ju od pierwszych cykli zamraania–odmraania. Jednak, jak wiadcz midzy
innymi dane z prac [3] i [4], pierwsze wska niki wizualnej
destrukcji mrozoodpornych próbek, dla których charakterystyczna jest maa szybko kumulowania uszkodze , mona zaobserwowa dopiero po kilku dziesitkach, a nawet
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po kilku setkach cykli jednostronnego zamraania–odmraania. Z tego wynika, e obserwacja uszkodze powierzchni badanych próbek nie daje penego obrazu kinetyki procesu destrukcji mrozowej; naley wic stosowa inne metody oceny tego procesu.
Wychodzc z zaoenia, e ródem zniszczenia struktury materiau przy cyklicznym zamraaniu i odmraaniu s
powstajce w tworzywie mikropknicia, mona zaoy, e
przy ocenie mrozoodpornoci celowa jest obserwacja rozrostu rys. Takie podejcie zastosowano na przykad w pracy [5], w której za pomoc metody rentgenowskiej obserwowano proces rozwoju wzgldnej gbokoci szczeliny niszczcej w próbkach ceramicznych przygotowanych w warunkach laboratoryjnych (temperatura wypalania 1050oC) przy
cyklicznym, objtociowym zamraaniu i odmraaniu. W tej
pracy podkrelono, e szybko rozrostu szczeliny niszczcej w próbkach zaley od pocztkowej liczby mikroszczelin
pojawiajcych si w tworzywie na etapie formowania wyrobów. Przy niskim poziomie pocztkowych uszkodze roz-
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rost szczeliny niszczcej przebiega w dwóch etapach. Pocztkowo ma miejsce skryty, inkubacyjny etap kumulowania
uszkodze i szczelina rozrasta si powoli. Gdy tylko kumulacja uszkodze osignie poziom krytyczny, rozrost szczeliny
przybiera charakter lawinowy. Jeli jednak pocztkowy poziom uszkodze przekracza poziom krytyczny, to szczelina
niszczca od razu rozrasta si lawinowo. Taka sytuacja jest
typowa dla penej cegy ceramicznej formowanej plastycznie i majcej róne defekty pocztkowe.
Defekty w ceramicznych wyrobach murowych s w gównej mierze zwizane z tym, e podczas ich formowania przemieszczajca si w korpusie prasy masa plastyczna rozwarstwia si, przez co pófabrykat uzyskuje osiow tekstur. Takie defekty nie s w peni eliminowane nawet podczas wypalania w wysokiej temperaturze i s ródem szybkiego rozrostu szczelin i spka przy cyklicznym zamrazaniu–odmraaniu. Jednak, jak wykazano w pracy [6], wypalenie wyrobu
w odpowiednio wysokiej temperaturze powoduje, e nawet
po pkniciu na wskro w wyniku zamraania–odmraania
tworzywo ceramiczne pozostaje wytrzymae i nie wykazuje
skonnoci do szybkiego niszczenia przy dalszym cyklicznym
oddziaywaniu. Takie wyroby nadal zachowuj zdolno non w murach. Z tego wynika, e szczelina niszczca take
nie moe w peni charakteryzowa poziomu destrukcji mrozowej wyrobów.
Zdaniem autorów najbardziej prawidowy obraz kinetyki
procesu destrukcji tworzyw ceramicznych przy cyklicznym
oddziaywaniu mrozu mona uzyska monitorujc zmiany
wytrzymaoci na ciskanie badanych próbek. Niniejsza praca ma na celu wyjanienie rónych aspektów utraty wytrzymaoci na ciskanie dwóch serii próbek z cegy ceramicznej formowanej z masy plastycznej w warunkach przemysowych, rónicych si temperatur wypalania.
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ganiami normy [1]. Destrukcj tworzyw monitorowano poprzez sprawdzenie wytrzymaoci na ciskanie piciu losowo pobranych próbek ceramicznych z kadej grupy, po kadych piciu cyklach zamraania–odmraania. Wytrzymao
badano po uprzednim wysuszeniu ksztatek. Sia ciskajca
dziaaa w kierunku formowania cegie. Poprzez losowy wybór próbek do badania zapewniono uzyskanie statystycznie
niezalenych wyników pomiarów.
Mrozoodporno materiaów ceramicznych mona prognozowa na podstawie wska ników kapilarnego podcigania wody [8, 9]. Wartoci tych wska ników zale od waciwoci struktury kapilarno–porowatej materiau, mog wic
by zastosowane do porównania tekstury warstwowej wypalonych próbek. Aby wyznaczy wartoci wska ników waciwoci kapilarnych próbek cegy wykonano badanie procesu jednokierunkowego podcigania wody w tych próbkach. Podciganie kapilarne wody obserwowano zarówno
wzdu warstw tekstury (równolegle do kierunku formowania cegie), jak te prostopadle do tych warstw. W obu przypadkach zbadano po 8 próbek wypalonych w temperaturze
850 i 1050°C. Metod takich bada opisano midzy innymi
w pracach [10] i [11].

3. Analiza wyników eksperymentu
Spadek rednich wartoci wytrzymaoci na ciskanie próbek ceramicznych po kolejnych cyklach zamraania i odmraania pokazano na Rys. 2. Ogólna liczba przedstawionych rednich wynosi N = 21. Kad warto redni
y i (i 1,2,...,21) wyznaczono na podstawie n = 5 niezalenych pomiarów wytrzymaoci na ciskanie.

2. Metoda bada
Materia do realizacji eksperymentu porównawczego stanowiy próby losowe w postaci niewypalonej cegy budowlanej, uformowanej z masy plastycznej w przedsibiorstwie
Ceramika Budowlana „Lewkowo”. Z kadego pófabrykatu
wycito po cztery próbki prostopadocienne o przyblionych
wymiarach 65x55x55 mm, w sposób pokazany na Rys. 1.
W temperaturze 850oC wypalono 55 próbek ceramicznych, a 75 w temperaturze 1050oC. Z obu grup losowo pobrano po 5 próbek, którym sprawdzono wytrzymao na ciskanie. Pozostae próbki, po nasyceniu wod, poddano objtociowemu zamraaniu i odmraaniu, zgodnie z wyma-

Rys. 2. Spadek wytrzymaoci na ciskanie próbek z cegy ceramicznej w zalenoci od liczby cykli zamraania i odmraania:
a) temperatura wypalania 850°C, b) temperatura wypalania 1050°C.
Fig. 2. Decrease in compressive strength of ceramic specimens
depending on a number of freeze–thaw cycles: a) temperature of
burning 850°C, b) temperature of burning 1050°C.

Sum kwadratów odchyle mierzonych wartoci wytrzymaoci od rednich obliczono ze wzoru:
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Rys. 1. Schemat wycicia próbek ceramicznych z niewypalonej
cegy.
Fig. 1. Scheme of cutting the specimens from an unburned brick.

Liczba stopni swobody tej sumy jest równa Ȟ = N(n - 1).
Dzielc sum kwadratów SSE przez liczb stopni swobody
wyznaczono redni kwadrat dla bdu losowego:
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se2

SSE Q .

(2)

Ocena se2 peni bardzo wan rol w badaniach statystycznych. Dla analizowanych danych SEE = 1806,60;
Ȟ = 84 i se2 = 21,51.
Na Rys. 2 wida, e procesy destrukcji mrozowej próbek wypalanych w temperaturze 850oC (krzywa a) i 1050°C
(krzywa b) róni si jakociowo i ilociowo. Porównujc obie
krzywe atwo zauway znany efekt podwyszenia mrozoodpornoci ceramiki wraz z podwyszeniem temperatury wypalania. Hipotez o statystycznie istotnych rónicach rednich wyników na krzywych a i b przy jednakowej liczbie cykli zamraania–odmraania potwierdzono za pomoc procedury zaproponowanej przez R. A. Fishera, polegajcej na
wyznaczeniu najmniejszej istotnej rónicy LSD (ang. least
signicance difference) [12]:
LSD

t D ,Q 2se2 n ,

(3)

gdzie t, jest wartoci odczytan z rozkadu t–Studenta przy
poziomie istotnoci  i stopniach swobody Ȟ dla oceny se2 .
Zakadajc typowy w badaniach inynierskich poziom istotnoci  = 0,05 oraz przy stopniach swobody Ȟ = 84 otrzymano
t0,05;84 = 1,99 i LSD = 5,837. Wyznaczona warto najmniejszej istotnej rónicy LSD okazaa si mniejsza od wartoci
rónic porównywanych par redniej wytrzymaoci próbek,
co wiadczy o statystycznie istotnym, dodatnim wpywie temperatury wypalania na mrozoodporno badanych tworzyw.
Rozpatrujc przebieg krzywej a) na Rys. 2 (temp. wypalania 850°C) mona zauway, e spadek wytrzymaoci na
ciskanie próbek przebiega szybko, lawinowo. Jak ju podkrelano, taka kinetyka procesu destrukcji cegy formowanej
metod plastyczn jest przede wszystkim zwizana z du
iloci defektów tekstury warstwowej, których poziom przekracza warto krytyczn. Defekty w postaci szczelin i pkni zaobserwowano ju po pierwszych 5–10 cyklach zamraania–odmraania, przy czym redni spadek wytrzymaoci próbek po 10 cyklach wynosi a 31,3 %, a po 40
cyklach próbki rozkruszyy si i praktycznie utraciy wytrzymao. Powstawanie szczelin rozwarstwienia mona wyjani nisk temperatur wypalania (850°C), przy której ilo
powstajcej fazy szklistej jest niewystarczajca dla znacznego zredukowania defektów tekstury warstwowej.
Waciwo kinetyki procesu destrukcji mrozowej próbek
z cegy ceramicznej wypalonych w temperaturze 1050°C polega na tym, e porównywalnie szybki spadek wytrzymaoci obserwuje si tylko do 20. cyklu zamraania–odmraania. Natomiast w zakresie od 20. do 60. cyklu rednie wyniki niezalenych pomiarów wiadcz o tendencji stabilizacji wytrzymaoci, której nie prognozowano na etapie planowania eksperymentu.

Mamy podstaw, eby zaoy (patrz Rys. 2), e w zakresie stabilizacji zaleno wytrzymaoci na ciskanie od
liczby cykli zamraania–odmraania jest liniowa. Niektóre
odchylenia rednich wartoci wytrzymaoci na ciskanie
próbek y i (i =1,2,...,9) od tej zalenoci maj zwizek z losow natur badanego zjawiska. Dla wery kacji tej hipotezy przeprowadzono analiz regresji.
Przy analizie regresji celowe jest przejcie z naturalnych
wartoci zmiennej niezalenej C (liczba cykli) do wartoci kodowanych x. Dla 20  C  60 wzór kodowania ma posta:
x = (C - C0)/J,

(4)

gdzie C0 = (Cmax + Cmin)/2 = (60 + 20)/2 = 40 oraz J =
(Cmax - Cmin)/2 =(60 - 20)/2 = 20. Std mamy x = (C - 40)/20.
Wartoci kodowane czynnika x podano w ostatnim wierszu
Tabeli 1, a w powyszych wierszach zapisano odpowiadajce im wartoci liczby cykli C i rednie wartoci wytrzymaoci próbek y i (na podstawie piciu niezalenych pomiarów n = 5).
Za pomoc danych z Tabeli 1 naleao oceni parametry modelu regresji liniowej
y i = 0 + 1x1 + i, (i = 1,2,...,9),

(5)

gdzie i jest losowym odchyleniem rednich y i od wartoci
oczekiwanej E(Y/X = xi), wyraajcym czny wpyw wszystkich nie uwzgldnionych czynników. Wariancj tej zmiennej
losowej D2(i) mona oceni za pomoc statystyki se2 /n (wariancja rednich), gdzie se2 wyznacza si na podstawie wzoru (2). Dla analizowanych dziewiciu rednich (N = 9) wyznaczonych na podstawie piciu powtórnych, niezalenych
pomiarów (n = 5) mamy se2 = SSE/N(n - 1) = 569,32/36 =
51,81. Po przeprowadzeniu procedury nazywanej metod najmniejszych kwadratów (MNK) uzyskano nastpujce oceny wspóczynników regresji: b0 = 16,171 i b1 = -0,065.
W odrónieniu od wspóczynnika b0 statystyczna istotno wspóczynnika b1, odzwierciedlajcego tendencj spadku wytrzymaoci, budzi wtpliwoci. Mona wic zapisa hipotez zerow H0 : 1 = 0 i zwery kowa t hipotez za pomoc statystyki:
t

b1 sb1,

(6)

która przy prawdziwej hipotezie H0 ma rozkad t–Studenta ze
stopniami swobody Ȟ = N(n - 1) = 9(5 - 1) = 36; sb1 jest bdem standardowym oceny parametru 1, który mona wyznaczy ze wzoru:
sb1

se2
n

1
N

¦

x i2

15,81 1

5
3,75

0,918.

i 1

Tabela 1. Wytrzymao na ciskanie y i próbek wypalonych w temperaturze 1050°C (rednia z piciu powtórze ) poddanych cyklom zamraania i odmraania w liczbie Ci.
Table 1. Compressive strength, y i , of specimens burned at 1050°C (average of ve measurements) after the Ci freezing–thawing cycles.
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i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

y i (MPa)

16,37

15,3

13,8

19,58

15,8

16,93

16,33

17,72

13,71

Ci

20

25

30

35

40

45

50

55

60

xi

–1

–0,75

–0,5

–0,25

0

0,25

0,5

0,75

1
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Std mamy t = 0,065/0,918 = 0,071. Przy wybranym poziomie istotnoci = 0,05 i liczbie stopni swobody = N(n–1)
= 36 z tabeli rozkadu t–Studenta otrzymano warto krytyczn t0,05;36 = 2,03, która znacznie przekracza obliczon
t = 0,071. Dlatego nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy
zerowej H0: 1 = 0. Zatem warto wspóczynnika b1 = -0,065
nie róni si istotnie od zera i po jego wyczeniu równanie
regresji przybiera posta:
ŷ

b0

16,17 .

(7)

Oznacza to, e w zakresie od 20. do 60. cyklu zamraania i odmraania rednia warto wytrzymaoci próbek na
ciskanie nie zaley od liczby cykli.
W celu wyznaczenia stopnia dopasowania zalenoci (7)
do danych dowiadczalnych mona zastosowa statystyk
F
gdzie sR 2

N

¦ ( ŷ i

sR 2  n se 2 ,

 y i )2 / (N  1)

(8)
3,405 jest rednim

i 1

kwadratem dla bdu modelu (7). Statystyka (8) ma rozkad F–Snedecora z liczb stopni swobody licznika Ȟ1 = N - 1
= 8 i mianownika Ȟ2 = N(n - 1) = 36. Przy  = 0,05 wyznaczona na podstawie wzoru (8) statystyka F = 3,405·5/15,81
= 1,077 nie przekracza wartoci krytycznej F0,05;8;36 = 2,22.
Zatem równanie (7), które pokazuje brak wpywu liczby cykli zamraania i odmraania na wytrzymao na ciskanie
próbek ceramicznych, dostatecznie cile odpowiada danym dowiadczalnym.
Dla próbek wypalonych w temperaturze 1050°C (krzywa b) na Rys. 1) efekt spadku wytrzymaoci w pierwszym
etapie badania (C < 20) i efekt jej stabilizacji w drugim
(20  C  60) ma, zdaniem autorów, zwizek przede wszystkim z utrzymaniem warstwowej tekstury czerepu. Na granicy
pomidzy warstwami skupia si gówna ilo mikroszczelin,
w które woda wnika w pierwszej kolejnoci. W miejscu najwikszej kumulacji mikroszczelin przy oddziaywaniu mrozu powstaje szczelina niszczca, która szybko si rozwija;
w przyblieniu w 20. cyklu staje si widoczna na powierzchni wikszoci badanych próbek. Niekiedy szczelina niszczca przechodzi na wskro dzielc próbk na dwie sabo poczone czci.
Rozrostowi szczeliny niszczcej towarzyszy szybki spadek wytrzymaoci tworzyw. Po 10 cyklach zamraania–odmraania wytrzymao na ciskanie próbek spada rednio o 24,8 %. Taki spadek wytrzymaoci mona uzna za statystycznie istotny, poniewa
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przy  = 0,05 przekracza najmniejsz istotn rónic
LSD y 0  100% 7,72 36,1  100% 21,4% , gdzie y 0 to
rednia wytrzymao próbek kontrolnych. W tym samym
czasie na powierzchni próbek nie odnotowano adnych widocznych uszkodze w postaci zuszcze czy odprysków.
Po powstaniu szczeliny niszczcej (C  20) rozdzielajcej
próbk na dwie czci kolejne cykle (20  C  60), jak wykazaa analiza statystyczna, nie prowadz do dalszego spadku wytrzymaoci tworzywa. To oznacza, e w materiale ceramicznym obu czci próbki ma miejsce inkubacyjny etap
kumulowania uszkodze . Kiedy skumulowane uszkodzenia
osign poziom krytyczny (co nastpi przy C > 60) rozpocznie si rozrost nowych szczelin niszczcych, powodujcych
gwatowny spadek wytrzymaoci, a do rozpadu próbek.
Zatem tekstura warstwowa cegie formowanych z masy
plastycznej i wypalanych w rónej temperaturze jest podstawow przyczyn ich zniszczenia przy cyklicznym zamraaniu i odmraaniu. Jak ju podkrelano, obecno tekstury warstwowej w cegle mona potwierdzi za pomoc badania kinetyki jednokierunkowego podcigania kapilarnego
wody wzdu i prostopadle do warstw tekstury. W tym celu,
na podstawie wyników czteroelementowych prób losowych,
wyznaczono gsto pozorn 0, stopie wypenienia porów
wod przy badaniu nasikliwoci N (porowato otwarta)
i w wyniku jednokierunkowego podcigania kapilarnego a
(porowato aktywna) oraz wspóczynnik sorpcji wody A wraz
z odchyleniem standardowym sA. rednie wartoci tych wielkoci podano w Tabeli 2.
Z Tabeli 2 wida, e wspóczynnik A zaley najbardziej
od kierunku podcigania kapilarnego. W kierunku prostopadym do warstw tekstury tworzywa charakteryzuj si niszym wspóczynnikiem sorpcji wody, ni w kierunku równolegym (w kierunku formowania), co jest typowe dla wyrobów o silnie zaznaczonej teksturze warstwowej.
Na warto wspóczynnika sorpcji wody A wody wpywa
w mniejszym stopniu i niejednoznacznie zmiana temperatury wypalania z 850°C na 1050°C. Prostopadle do kierunku
formowania, niezalenie od temperatury wypalania mamy
w zasadzie jednakowe wartoci wspóczynnika A, gdy
przy poziomie istotnoci  = 0,05 rónica pomidzy rednimi wartociami wspóczynnika sorpcji dla 850°C i 1050°C
nie przekracza wartoci krytycznej (LSDA), a wiec jest statystycznie nieistotna (0,079 - 0,076 = 0,003 < LSDA = 0,009).
Gdy proces podcigania kapilarnego wody zbadano
wzdu warstw tekstury okazao si, e efekt spadku wartoci wspóczynnika A znajduje statystyczne potwierdzenie

Tabela 2. rednia gsto pozorna 0, porowato aktywna a i porowato otwarta N oraz wspóczynnik sorpcji wody A wraz z odchyleniem standardowym sA dla czterech losowych prób skadaj cych si z czterech próbek z cegy ceramicznej.
Table 1. Average values of density 0, active porosity a, open porosity N and water sorption coefcient A with standard deviation sA for
four random tests consisting on four specimens.

Próba

Temperatura wypalania

0

[oC]

[kg/m3]

a

N

sA103

A
[kg/m2·s0,5]

Podciganie kapilarne w kierunku prostopadym do formowania
1

850

1795

0,268

0,295

0,076

7,83

2

1050

1844

0,254

0,275

0,079

2,45

1

850

1789

0,295

0,305

0,232

45,74

2

1050

1840

0,271

0,288

0,165

15,53

Podciganie kapilarne w kierunku równolegym do formowania
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(0,232 - 0,165 = 0,067 > LSDA = 0,053). Tak istotn rónic mona wytumaczy tym, e w temperaturze 1050°C
wytwarza si wiksza ilo fazy szklistej ni w temperaturze 850°C i tekstura warstwowa tworzyw rozmywa si silniej. Niemniej jednak tekstura warstwowa jest zachowana
równie przy temperaturze wypalania 1050°C, co potwierdza
statystycznie istotna rónica wartoci wspóczynnika sorpcji
A w dwóch obserwowanych, wzajemnie prostopadych kierunkach (0,165 - 0,079 = 0,086 > LSDA = 0,016).
Jednoznacznie potwierdzono znan zaleno gstoci pozornej i porowatoci materiau ceramicznego od temperatury wypalania. Nie ma wtpliwoci, e istnieje wspózaleno pomidzy porowatoci aktywn i otwart, przy
czym porowato otwarta przewysza aktywn rednio tylko o 6 %, co wiadczy o maej objtoci porów rezerwowych. Jak wiadomo niedostateczna objto porów rezerwowych moe by przyczyn niskiej mrozoodpornoci tworzyw ceramicznych.
Dodatkowo zrealizowano eksperyment porównawczy
na 15 próbkach w formie szecianów o dugoci krawdzi
wynoszcej 5 cm, przygotowanych w warunkach laboratoryjnych z masy plastycznej o tym samym skadzie co masa
przemysowa. Próbki te (podobnie jak przemysowe) wypalono w piecu elektrycznym z szybkoci nagrzewania 2°C/min
do temperatury 1050°C, w której przetrzymywano 2 godziny,
a nastpnie studzono wraz z piecem. Wyniki bada mrozoodpornoci tych próbek pokazay, e kinetyka procesu niszczenia próbek formowanych w warunkach laboratoryjnych
i przemysowych jest zrónicowana. Po 35. cyklach zamraania–odmraania na powierzchni próbek laboratoryjnych
nie zaobserwowano adnych uszkodze , a ich wytrzymao
na ciskanie spada rednio o 11 %. Dobr odporno mrozow próbek laboratoryjnych mona wytumaczy brakiem
wyra nej tekstury warstwowej, a co za tym idzie, niszym
pocztkowym poziomem uszkodze w porównaniu z próbkami przemysowymi. W takim przypadku proces destrukcji próbek laboratoryjnych charakteryzuje si wzgldnie dugim etapem skrytego kumulowania uszkodze do poziomu
krytycznego, po osigniciu którego struktura materiau rozwarstwia si i nastpuje etap szybkiej utraty wytrzymaoci.
Porównujc waciwoci kapilarne próbek laboratoryjnych i przemysowych wypalonych w jednakowej temperaturze wynoszcej 1050°C równie odnotowano istotne rónice.
Próbki laboratoryjne maj praktycznie jednakowe wska niki
waciwoci kapilarnych w dwóch wzajemnie prostopadych
kierunkach i znacznie nisz porowato otwart N i aktywn A (rednio o 29 %). Próbki przemysowe maj redni
wspóczynnik sorpcji wody wikszy w porównaniu z próbkami
laboratoryjnymi o 16 % w kierunku prostopadym do warstw
tekstury oraz o 142 % w kierunku formowania. Wszystko to
dodatkowo objania podwyszon mrozoodporno próbek
formowanych w warunkach laboratoryjnych.
Wykonany eksperyment porównawczy pokaza, e mrozoodporno cegy ceramicznej produkowanej w przedsibiorstwie Lewkowo mona podwyszy zmieniajc parametry procesu przygotowania masy plastycznej oraz warunki
formowania wyrobów. Efektywno takich rozwiza przedstawiono midzy innymi w pracy [13], wykonanej na funkcjonujcej linii technologicznej Brzeskiego Kombinatu Materiaów Budowlanych. Wyniki tej pracy wiadcz o tym, e
w obserwowanej przestrzeni czynników, w drodze optymali-
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zacji zarówno procesu przeróbki jak i formowania masy plastycznej, mrozoodporno cegie ceramicznych wypalanych
w temperaturze 980 i 1020°C mona podwyszy o 61 %.

4. Podsumowanie
Monitorowanie spadku wytrzymaoci na ciskanie cegy
budowlanej umoliwia uzyskanie najpeniejszego obrazu kinetyki niszczenia wyrobów w wyniku cyklicznego zamraania–odmraania. Gówn przyczyn niskiej mrozoodpornoci
cegy ceramicznej, formowanej z masy plastycznej w warunkach przemysowych, jest defektywna tekstura warstwowa,
która moe przejawia si nawet po wypaleniu cegy w wysokiej temperaturze. Wysoki poziom pocztkowych uszkodze powoduje szybki rozrost kilku szczelin i utrat wytrzymaoci próbek wypalonych w niszej temperaturze (850°C)
oraz powstanie pojedynczej szczeliny po 20. cyklach zamraania–odmraania w próbkach wypalonych w wyszej temperaturze (1050°C). Obecno szczeliny nie powoduje szybkiej utraty wytrzymaoci materiau przy kolejnych cyklach,
nawet wówczas, gdy pknicie przechodzi na wskro. Z tego
wynika, e spadek poziomu pocztkowych defektów w wyniku poprawienia warunków mechanicznej przeróbki masy
oraz warunków formowania wyrobów umoliwia podwyszenie mrozoodpornoci cegy ceramicznej. Dla oceny tekstury warstwowej w wyrobach wypalonych mona zastosowa wspóczynnik sorpcji wody w kierunkach prostopadym
i równolegym do warstw tekstury.
Wbrew ustaleniom przyjtym w normie [1] moe si okaza, e liczba powierzchniowych uszkodze znacznie przekracza dopuszczaln, czemu jednak nie towarzyszy istotny
spadek wytrzymaoci na ciskanie. Moliwa jest równie
sytuacja odwrotna, w której liczba i wielko uszkodze powierzchni nie przekracza wartoci dopuszczalnej, jednak wytrzymao na ciskanie wyrobów spada w sposób istotny.
Zatem naley nadal ucila kryteria oceny mrozoodpornoci
ceramicznych elementów murowych przyjte w normie [1].

Podziekowanie
Artyku przygotowano w ramach pracy S/WBiI/1/10.
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