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Streszczenie
Aktualnie w Polsce, podczas realizacji duej liczby inwestycji strukturalnych, wzrasta zapotrzebowanie na rónego rodzaju kruszywa
mineralne. Z tego powodu wzrasta równie liczba eksploatowanych zó tego typu. Niejednokrotnie podczas wytwarzania kruszyw powstaj frakcje drobnoziarniste nieprzydatne do zastosowania jako kruszywo, a mogce by potencjalnymi surowcami dla przemysu ceramicznego. Prezentowany artyku przedstawia wyniki bada surowca typu skaleniowo-kwarcowego o nazwie handlowej „Sjenit zwietrzelina”
pochodzcego z rmy Multi-Krusz z Wabrzycha. Materia ten znajduje si w warstwie zalegajcej nad eksploatowanym zoem sjenitu do
produkcji kruszyw i obecnie traa na had jako odpad produkcyjny. Uzyskane w Katedrze Technologii Ceramiki i Materiaów Ogniotrwaych
AGH wyniki bada tego surowca wskazuj na moliwo zastosowania go w rónych technologiach ceramicznych. Surowiec „Sjenit zwietrzelina” nadaje si do produkcji wyrobów ceramiki kanalizacyjnej, klinkierowej, kamionkowej, fajansowej i budowlanej. W zalenoci od
stosowanej temperatury wypalania moe peni rol surowca schudzajcego, topnikowego czy barwicego. Jego dodatek jako skadnik
receptury mas moe si zmienia od kilku do ponad 90 % mas., przy zakresie temperatur wypalania od 1000 do blisko 1200oC. Moliwo
jego zastosowania ogranicza wysoka zawarto tlenku elaza i skonno do pcznienia w najwyszych temperaturach.
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SYENITE DETRITUS FROM LOWER SILESIA AS A VALUABLE RAW MATERIAL FOR THE CERAMIC INDUSTRY
At present in Poland, during execution of a large number of structural investments, the demand grows up on different kind mineral
crushed aggregates. As a result, a number of exploited deposits of that type also increases. During the aggregate production, some wastes
are generated many a time, which are not suitable for the aggregate application, but can be applied as a raw material to produce different kinds of ceramic wares. The presented paper shows the results of investigations concerning feldspar-quartz material called “Sjenit
zwietrzelina” (a kind of weathered syenite) from Multi-Krusz Company from Wabrzych (Poland). This material makes up a layer over
the exploited deposit and now is treated as a waste and dumped. The results of investigations carried out at the Department of Ceramic
Technology and Refractory Materials AGH-UST show that there is a possibility to apply this material in different ceramic technologies, for
example for the production of sewerage ceramic ware, stoneware, faience ceramics and building ceramics. Depending on the applied
temperature, this raw material can be used as a leaning material, uxing agent or colour agent. Its addition as a component of body recipes
can vary between a few to over 90 wt.% within the range of ring temperatures from 1000 to almost 1200oC. The large content of iron oxide
and bloating properties at elevated temperatures limit the possible applications.
Keywords: Syenite detritus, Flux materials, Aluminosilicate ceramics

1. Wprowadzenie
Podczas eksploatacji surowców mineralnych dla potrzeb
rónych gazi gospodarki czsto nie wykorzystywane s materiay nie speniajce wymogów jakociowych, które zwykle
traaj na hady albo su do prac rekultywacyjnych. W wielu przypadkach mog one z powodzeniem zosta zastosowane w przemyle ceramicznym. Do wytwarzania wyrobów
klasycznej ceramiki glinokrzemianowej najczciej wykorzystywane s naturalne surowce mineralne rónej jakoci.
Przy produkcji wyrobów porcelanowych konieczne jest stosowanie surowców o wysokich parametrach jakociowych,
czstokro wysoko przetworzonych w procesach segregacji,
separacji magnetycznej, otacji itp. Natomiast w technologii ceramiki kamionkowej, fajansowej czy klinkierowej moliwe jest uywanie surowców naturalnych nieprzetworzonych,
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oczywicie o parametrach zgodnych z wymaganiami danego procesu. W takich przypadkach, warunkiem koniecznym
umoliwiajcym zastosowanie danego surowca jest jego odpowiednia homogeniczno, któr mona osign poprzez
odpowiedni eksploatacj i skadowanie kopaliny. Do takiej
kategorii surowców mona zaliczy surowiec o nazwie handlowej „Sjenit zwietrzelina” pochodzcy z przedsibiorstwa
Multi-Krusz w Wabrzychu. Materia ten wystpuje w górnej
czci zoa sjenitu w kopalni Komin w tzw. stree Niemczy [1], pomidzy nadkadem a waciwym zoem sjenitu
(Rys. 1) wykorzystywanym do wytwarzania kruszyw stosowanych w drogownictwie czy do produkcji betonów. Dodatkowym czynnikiem, który przemawia za zagospodarowywaniem kopalin towarzyszcych jest wprowadzana stopniowo w ycie zasada zrównowaonego rozwoju. Polega ona
na traktowaniu zasobów rodowiska, w tym zasobów kopa-
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lin, w sposób pozwalajcy na zachowanie funkcji ekosystemów w perspektywie dugookresowej. Naley pamita, e
w cigu najbliszej dekady zasada ta stanie si obowizujca w gospodarce caej Unii Europejskiej.
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Caa partia surowca sjenitowego zostaa zmielona w planetarnym mynku laboratoryjnym Gabbrielli w czasie 30 minut. Miao to na celu dalsze urednienie próbki i uzyskanie
jednolitego uziarnienia wyjciowego do tworzenia mieszanek z iem kamionkowym „Patoka”.
Na zmielonej próbce zwietrzeliny sjenitowej przeprowadzono oznaczenia skadu chemicznego w zakresie skadników gównych (Tabela 1), skadu ziarnowego z zastosowaniem analizatora Sedigraph 5100 (Rys. 3) i skadu mineralogicznego metod dyfrakcji rentgenowskiej (Rys. 4) stosujc urzdzenie XRD 7 Rich Seifert Co.
Tabela 1. Analiza chemiczna surowca „Sjenit zwietrzelina” [% mas.].
Table 1. Chemical analysis of „Sjenit zwietrzelina” raw material
[% mas.].

Rys. 1. Widok na zoe kruszywa sjenitowego w kopalni Komin z zaznaczonym obszarem wystpowania „Sjenit zwietrzeliny”.
Fig. 1. A view of syenite aggregate deposit in the Komin mine. The
area of „Sjenit zwietrzelina” is marked.
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2. Metodyka badawcza
Do bada zastosowano urednion próbk surowca o nazwie handlowej „Sjenit zwietrzelina” (Rys. 2) w iloci 5 kg, dostarczon z kopalni sjenitu w Kominie koo Niemczy. Sjenit
wystpujcy w tym zou zalicza si do granodiorytów charakterystycznych dla masywu kodzko-zotostockiego [1, 2].
Drugim skadnikiem mas dowiadczalnych by i kamionkowy
„Patoka” z kopalni znajdujcej si koo wsi Panoszów niedaleko Lublinca. I Patoka naley do bezwapniowych, kaolinitowo-illitowych, czerwono wypalajcych si surowców ilastych. Mineray nieilaste to gównie kwarc oraz towarzyszce mu hematyt i syderyt [3].

Rys. 3. Rozkad wielkoci ziaren próbki „Sjenit zwietrzelina” po zmieleniu w czasie 30 minut w mynku laboratoryjnym Gabbrielli w porównaniu do surowca skaleniowego Forschammar i surowca skaleniowo-kwarcowego Sobótka.
Fig. 3. Particle size distribution of „Sjenit zwietrzelina” after 30 min.
grinding in the Gabrielli laboratory mill, comparing to the Forschammar feldspar and quartz Sobótka raw materials.

Rys. 2. Obraz makroskopowy próbki surowca „Sjenit zwietrzelina”
z kopalni Komin.
Fig. 2. Macroscopic image of „Sjenit zwietrzelina” raw material from
the Komin mine.

Ze zmielonej i wysuszonej zwietrzeliny sjenitowej zaformowano w prasie hydraulicznej pastylki o rednicy 10 mm
i wysokoci 10–13 mm. Pastylki wypalono w piecu gradientowym w zakresie temperatur od 1050 do 1240°C (Rys. 5),
okrelajc w ten sposób potencjalny zakres spiekania sjenitu. Podobnie postpiono z iem Patoka, z którego po zmieleniu i wysuszeniu zaprasowano identyczne pastylki i wypalono w takich samych warunkach (Rys. 5).
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Rys. 4. Dyfraktogram rentgenowski surowca „Sjenit zwietrzelina”.
Fig. 4. X-ray diffraction pattern of the „Sjenit zwietrzelina” raw material.
Tabela 2. Skady mas dowiadczalnych oraz maksymalne temperatury wypalania.
Table 2. Compositions of experimental masses and maximum ring
temperatures.

Rys. 5. Obraz pastylek z surowca „Sjenit zwietrzelina” oraz iu Patoka po wypaleniu w piecu gradientowym.
Fig. 5. Image of compacts made of „Sjenit zwietrzelina” and Patoka clay after ring in a gradient furnace.

Na podstawie uzyskanych temperatur charakterystycznych dla obu surowców, zaprojektowano skady 11 mas (Tabela 2) w penym zakresie udziaów procentowych, tj. od
100 % do 0 % zwietrzeliny sjenitowej oraz od 0 % do 100 %
iu Patoka. Masy przygotowano w mynku planetarnym poprzez mielenie porcji surowców przez okres 15 minut, suszenie otrzymanej zawiesiny, zgranulowanie masy proszkowej
i zaprasowanie pastylek i belek. Pastylki posuyy do oznaczania zakresu spiekania belek w zalenoci od ich skadu
(Rys. 6). Belki o wymiarach 11x10x8 mm, wypalono w elektrycznym komorowym piecu laboratoryjnym, w trzech ró-

Symbol
masy

I Patoka (G)
[%]

Zwietrzelina
sjenitowa (S)
[%]

M1

100,0

0,0

M2

95,0

5,0

M3

90,0

10,0

M4

80,0

20,0

M5

65,0

35,0

M6

50,0

50,0

M7

35,0

65,0

M8

20,0

80,0

M9

10,0

90,0

M10

5,0

95,0

M11

0,0

100,0
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1150
1175
1200
1110
1135
1160
1070
1095
1120

nych temperaturach dla poszczególnych grup mas (Tabela 2). Ostateczna krzywa wypalania belek skadaa si z 90
minut ogrzewania, 15 minut przetrzymania w maksymalnej
temperaturze oraz 60 minut studzenia. Po wypalaniu na bel-

Rys. 6. Obraz pastylek mas badawczych (M-1 do M-11) po wypaleniu w piecu gradientowym.
Fig. 6. Image of experimental masses compacts (M-1 do M-11) after ring in a gradient furnace.
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kach przeprowadzono oznaczenia skurczliwoci wypalania
(Rys. 7, 10, 13), nasikliwoci wodnej po wypaleniu (Rys.
8, 11, 14) i wytrzymaoci mechanicznej na zginanie po wypaleniu (Rys. 9, 12, 15).

3. Wyniki i dyskusja
W pierwszej kolejnoci przeprowadzono oznaczenia podstawowych waciwoci surowca „Zwietrzelina sjenitowa”
(granodiorytu), jak skad chemiczny, skad fazowy. Zgodnie
z podziaem ska magmowych, granodioryty nale do kwanych ska wylewnych w których mog wystpowa ambol, biotyt, plagioklazy, kwarc i skalenie potasowe [2]. Przeprowadzone badania surowca nie day tak jednoznacznych
wyników. Wyniki analizy chemicznej (Tabela 1) wykazay
wystpowanie tlenków typowych dla zaelazionych surowców o charakterze skaleniowo-kwarcowym. Próba kwasowa na obecno kalcytu, poprzez dodanie do sproszkowanej próbki 10 % roztworu HCl, nie wykazaa jego wystpowania. Rentgenograczna analiza fazowa (Rys. 4) w sposób jednoznaczny wykazaa jedynie wystpowanie kwarcu.
Stwierdzono równie obecno sodowo-wapiennej fazy plagioklazowej, skalenia potasowego oraz miki lub illitu. W tym
ostatnim przypadku nie jest moliwe jednoznaczne stwierdzenie która z tych faz, mika czy illit s obecne w skadzie fazowym surowca. Pozostae, liczne piki maj niskie intensywnoci i nie byo moliwe przyporzdkowanie im jakichkolwiek
innych faz krystalicznych. Natomiast taki obraz rentgenogramu moe wiadczy o silnym zwietrzeniu tego materiau.
Analiza ziarnowa surowca sjenitowego, po zmieleniu
w czasie 30 minut (Rys. 3), czciowo potwierdza silne zwietrzenie sjenitu; klasyczne surowce skaleniowe po zmieleniu
w podobnym czasie wykazuj grubsze uziarnienie (Rys. 3
– surowiec skaleniowy Forschammar i skalenio-kwarc Sobótka). Naley tu podkreli, e zawiesina badanego surowca sjenitowego nie wykazywaa adnych oznak sedymentacji, nawet po duszym okresie pozostawienia w spoczynku, co nie jest typowe dla materiaów skaleniowo-kwarcowych. Na podstawie takiego zachowania mona zaoy
obecno w skadzie fazowym niewielkiej iloci mineraów
ilastych, co moe porednio uwiarygodnia obecno illitu
jak skadnika fazowego.
Temperatury charakterystyczne dla surowca sjenitowego oraz wybranego do komponowania mas badawczych iu
Patoka, róni si w istotny sposób. Sjenit w temperaturze
okoo 1142°C jest praktycznie stopiony tworzc pókul (Rys.
5) i pokazujc pierwsze oznaki pcznienia, podczas gdy i
kamionkowy Patoka w zblionej temperaturze (1148°C) jest
materiaem silnie spieczonym o nasikliwoci okoo 1,5 %
mas., bez adnych oznak topienia (Rys. 5).
Wypalone w elektrycznym piecu komorowym belki z mas
(mieszanek zwietrzeliny oraz iu) posuyy do oznacze wartoci trzech podstawowych parametrów zykochemicznych
(skurczliwoci wypalania, nasikliwoci wodnej i wytrzymaoci mechanicznej na zginanie po wypaleniu). Przy niewielkim
dodatku, do 20 % mas., zwietrzelina sjenitowa spenia rol
silnego topnika. Obnia skutecznie nasikliwo wodn, korzystnie wpywa na wytrzymao mechaniczn na zginanie
próbek oraz nie zmienia w sposób znaczcy skurczliwoci
wypalania (Rys. 7, 8, 9). Uzyskane nasikliwoci wodne odpowiadaj wymaganiom stawianym dla mas kamionkowych,

Rys. 7. Skurczliwo wypalania mas M-1, M-2, M-3 i M-4.
Fig. 7. Shrinkage of rnig for the M-1, M-2, M-3 and M-4 masses.

Rys. 8. Nasikliwo wodna po wypaleniu mas M-1, M-2, M-3 i M-4.
Fig. 8. Water absorbability after ring for the M-1, M-2, M-3 and
M-4 masses.

Rys. 9. Wytrzymao na zginanie wypalonych mas M-1, M-2, M-3
i M-4.
Fig. 9. Bending strength of the red M-1, M-2, M-3 and M-4 masses.

natomiast wartoci wytrzymaoci mechanicznej znacznie je
przekraczaj. Przy dodatku od 35 do 65 % mas. badanego
surowca, wzrasta wyranie skurczliwo wypalania do wartoci ponad 10 % (Rys. 10). Natomiast istotnie maleje nasikliwo wodna po wypaleniu osigajc we wszystkich
przypadkach wartoci poniej 1 % mas. (Rys. 11). Osignite wartoci wytrzymaoci mechanicznej na zginanie przekraczaj 50 MPa (Rys. 12), co jest wynikiem odpowiadajcym tworzywom kamionkowym czy gresowym. Porównujc
te wyniki z pierwsz grup tworzyw (do 20 % mas. dodatku zwietrzeliny) obserwuje si znaczce obnienie maksymalnej temperatury wypalania przy uzyskaniu korzystniejszych waciwoci zykochemicznych. Te elementy bd
miay duy wpyw na koszty wytwarzania tworzyw z udziaem w skadzie surowca „Sjenit zwietrzelina”. Trzecia grupa
tworzyw, gdzie zawarto badanego surowca wynosi odpowiednio 80; 90; 95 i 100 % ma ju cakowicie odmienny cha-
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rakter. Rónice ujawniy si ju podczas wypalania, gdzie na
pastylkach zarejestrowano efekty zwizane z powstawaniem
duych iloci fazy ciekej. W tej grupie uzyskano materiay
o charakterze szklistym i szklisto-krystalicznym po wypaleniu w 1120 oraz 1095°C, jak równie tworzywa wysoko porowate o wysokiej, jak na ten rodzaj materiau, wytrzymaoci mechanicznej po wypaleniu w 1070°C (Rys. 14, 15).

Rys. 10. Skurczliwo wypalania mas M-5, M-6, i M-7.
Fig. 10. Shrinkage of rnig for the M-5, M-6 and M-7 masses.

Rys. 14. Nasikliwo wodna po wypaleniu mas M-8, M-9, M-10
i M-11.
Fig. 14. Water absorbability after ring for the M-8, M-9, M-10 and
M-11 masses.

Rys. 11. Nasikliwo wodna po wypaleniu mas M-5, M-6, i M-7.
Fig. 11. Water absorbability after ring for the M-5, M-6 and M-7
masses.

Rys. 15. Wytrzymao na zginanie wypalonych mas M-8, M-9,
M-10 i M-11.
Fig. 15. Bending strength of the red M-8, M-9, M-10 and M-11
masses.

Rys. 12. Wytrzymao na zginanie wypalonych mas M-5, M-6 i M-7.
Fig. 12. Bending strength of the red M-5, M-6 and M-7 masses.

Reasumujc surowiec o nazwie handlowej „Sjenit zwietrzelina” moe by penowartociowym surowcem o charakterze topnikowym w mieszaninie z surowcami ilastymi, jak
równie moe by zastosowany jako skadnik gówny zestawów mas dla otrzymywania tworzyw o wysokim stopniu spieczenia, mas porowatych czy tworzyw o charakterze
szklano-krystalicznych, a take powok typu angoba. Moliwe jest równie uzyskanie powok o charakterze szklistym.
Ze wzgldu na zmienno zoa materia koniecznie musi
by homogenizowany na terenie kopalni w celu ujednorodnienia skadu i zapewnienia standaryzowanych parametrów
technologicznych i zykochemicznych.

4. Wnioski

Rys. 13. Skurczliwo wypalania mas M-8, M-9, M-10 i M-11.
Fig. 13. Shrinkage of rnig for the M-8, M-9, M-10 and M-11 masses.
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Niniejsza praca wskazuje potencjalny zakres moliwoci zastosowania surowca o nazwie handlowej „Sjenit zwietrzelina” w technologiach ceramicznych.
Surowiec „Sjenit zwietrzelina” posiada korzystne z punktu widzenia technologii ceramiki waciwoci, co powoduje:
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–

moliwo jego zastosowania jako surowca topnikowego w mieszaninie z surowcami ilastymi w szerokim zakresie temperatur, pozwalajcy w zalenoci od technologii na regulacje temperatur wypalania i obnienie kosztów wytwarzania,
– moliwo jego zastosowania jako surowca gównego
do wytwarzania barwnych angob czy powok szklistych,
– w mieszankach z surowcami ilastymi surowiec ten moe
by stosowany w proporcjach od kilku procent do 90 %
udziau w skadzie.
W wyniku zastosowania surowca „Sjenit zwietrzelina”
w rónych proporcjach z iem Patoka mona uzyska bardzo zrónicowanie parametry zykomechaniczne tworzyw
ceramicznych po wypalaniu: wytrzymao mechaniczn
na zginanie od 23 do ponad 90 MPa; nasikliwo wodn
od 0,04 do 15 % mas. oraz skurczliwo wypalania od 2,5
do ponad 12 % .
Surowiec „Sjenit zwietrzelina” w wyszych temperaturach ma skonno do pcznienia i topnienia, co moe ogranicza zakres jego zastosowania
Wysoka zawarto Fe2O3 na poziomie ponad 6 % mas.
stanowi istotne ograniczenie zastosowania tego surowca.
Potencjalny zakres zastosowania surowca „Sjenit zwietrzelina” to:
– wyroby kamionkowe,
– wyroby klinkierowe,
– ceramika budowlana (cegy ozdobne, dachówki ceramiczne, pytki klinkierowe),
– ceramika chemoodporna i kanalizacyjna.
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