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Streszczenie
W artykule przedstawiono próby obniĪenia kosztów masy ceramicznej na wyroby sanitarne przy doborze ukáadu topników zawierających skalenie i spodumen, a takĪe surowca ilastego Turoszów, bĊdącego materiaáem ubocznym w kopalni wĊgla brunatnego. Uzyskano
interesujące wyniki w zakresie obniĪenia temperatury wypalania oraz polepszenia parametrów uĪytkowych tworzywa. Badania wykazaáy,
Īe stosując odpowiednie kompozycje wspomnianych skáadników moĪna obniĪyü temperaturĊ wypalania o 50°C przy jednoczesnym zwiĊkszeniu wytrzymaáoĞci tworzywa do ok. 50 %.
Sáowa kluczowe: ceramika sanitarna, topniki, piroplastycznoĞü, koszty produkcji

A FLUX AGENTS SYSTEM DESIGNED FOR MODIFICATION OF SANITARY WARE MASSES
In this paper, ways of decrease of sanitary masses costs have been shown. The ¿rst one is the use of a set of Àux containing feldspar
and spodumene, second one is an additive of Turoszów clay which is the accessory material in brown coal mines. The interesting results
have been obtained as regards decreasing the temperature of ¿ring and increasing technical parameters of sanitary masses. Investigations
show that the use of adequate compositions of the ingredients mentioned above can decrease the sintering temperature of about 50°C.
Simultaneously, an increase of ceramic materials durability of 50 % has been noticed.
Keywords: Sanitary ware, Flux system, Pyroplasticity, Production costs

1. WstĊp

2. Zakres badaĔ

Jednym ze sposobów doskonalenia procesów otrzymywania wyrobów sanitarnych w kierunku poprawy jakoĞci produktów i wydajnoĞci procesu ich wytwarzania jest mody¿kacja mas ceramicznych poprzez zastosowanie róĪnego rodzaju dodatków uáatwiających spiekanie ukáadu.
Celem prezentowanych badaĔ byáo obniĪenie temperatury i skrócenie czasu wypalania wyrobów ceramiki sanitarnej typu porcelanowego poprzez wprowadzenie ukáadu
topników, tj. ustalonej iloĞci mieszanki spodumenu i skaleni sodowo-potasowych, oraz wykorzystanie surowca ilastego z Turoszowa w wiĊkszym stopniu niĪ dotychczas [1-5].
Próby przeprowadzono w warunkach przemysáowych
w Zakáadzie Ceramiki àazienkowej „Hybner” S.A.. Miaáy
one na celu zarówno potwierdzenie badaĔ laboratoryjnych
wykonanych w Katedrze Technologii Ceramiki i Materiaáów
Ogniotrwaáych WIMiC, AGH w Krakowie przy zachowaniu
wymaganych normowo parametrów produktu, jak i ocenĊ
iloĞci zuĪytego gazu przy obniĪeniu temperatury wypalania.

2.1. Przygotowanie mas
Przygotowano piĊü zestawów mas lejnych, cztery przy
zwiĊkszonym udziale surowca ilastego Turoszów (TG3) z poziomu eksploatacyjnego B [3], róĪniących siĊ od siebie zawartoĞcią skaleni i spodumenu (surowiec ¿rmy Otavi Minerals). Wszystkie masy przygotowano zgodnie z parametrami technologicznymi obowiązującymi w zakáadzie Hybner
S.A., tj. gĊstoĞü w przedziale 1,72–1,82 g/cm3, pozostaáoĞü
na sicie o boku oczka 0,063 mm nie wiĊkszej niĪ 2,5 % oraz
wskaĨnik lepkoĞci ok. 2 min. Masy homogenizowano w máynie kulowym przez okres ok. 4 godz. OkreĞlano standardowe wáaĞciwoĞci zawiesin, tj. gĊstoĞü, pozostaáoĞü na sicie,
wskaĨnik lepkoĞci oraz czas nabierania czerepu. Przeprowadzono badania tworzywa ceramicznego przed i po obróbce termicznej, tj. skurczliwoĞü, piroplastycznoĞü, nasiąkliwoĞü i wytrzymaáoĞü mechaniczną.

2.1. Przygotowanie szkliw
Do prób przygotowano dwa szkliwa, pierwsze o skáadzie
identycznym jak stosowane w bieĪącej produkcji, natomiast
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w drugim czĊĞü mączki skaleniowej produkcji Strzeblowskich
Kopalni Surowców Mineralnych (SKSM) zastąpiono surowcem produkcji tureckiej zawierającym sód – skaleniem dostarczonym przez ¿rmĊ Otavi Minerals [6]. Przeprowadzono
test na spáyw szkliwa w dwóch temperaturach 1200 i 1240°C
oraz okreĞlono biaáoĞü, poáysk i tendencjĊ szkliw do odchylenia od barwy biaáej w kierunku barwy Īóátej lub niebieskiej.

3. Wyniki i dyskusja
Masa lejna 0 jest masą wyjĞciową (produkcyjną), natomiast pozostaáe masy zawierają zmienną iloĞü spodumenu,
lub/i skalenia tureckiego, dodawanych kosztem strzeblowskiej mączki skaleniowej i skáadników ilastych przy zachowaniu skáadu racjonalnego [1]. Skáady badanych mas przedstawiono w Tabeli 1.

Zestawienie wybranych parametrów technologicznych
masy produkcyjnej, 0, i mas mody¿kowanych 1, 1a, 2, 3
przedstawia Tabela 2.
Pozostaáe parametry mas przedstawiono na Rys. 1-3.
Badania wykazaáy, Īe wprowadzenie surowca ilastego
Turoszów kosztem innych skáadników ilastych moĪe zmieniü parametry reologiczne zawiesin odlewniczych. Zmiana
ta moĪe iĞü zarówno w kierunku obniĪenia, jak i podwyĪszenia wskaĨnika lepkoĞci. ZaleĪy to od zdolnoĞci upáynniających poszczególnych skáadników masy i ich stĊĪenia w zawiesinie. ZwiĊkszenie iloĞci spodumenu generalnie obniĪa
lepkoĞü zawiesiny. Wynika to prawdopodobnie z wiĊkszej
moĪliwoĞci rozpuszczania siĊ glinokrzemianu litu niĪ skaleni sodowo-potasowych w czasie mielenia.
GĊstoĞü badanych gĊstw wzrosáa od 1,775 do 1,810 g/cm3,
gáównie dlatego poniewaĪ zamiana skáadników masy zmieni-

Tabela 1. Skáad mas przygotowanych do badaĔ.
Table 1. Composition of the investigated masses.
Symbol masy

0

1

1a

2

3

Skáad [% wag.]

Mody¿kacja

mączka skaleniowa

27,17

piasek kwarcowy

12,77

surowce ilaste

60,06

Na-skaleĔ

6,9

mączka skaleniowa

17,4

piasek kwarcowy

15,9

kaolin szlamowany

15,2

TG3

44,6

Na-skaleĔ

6,9

mączka skaleniowa

17,4

piasek kwarcowy

15,9

kaolin szlamowany

15,2

TG3

44,6

spodumen

2,15

Na-skaleĔ

6,9

mączka skaleniowa

15,1

piasek kwarcowy

15,75

kaolin szlamowany

15,49

TG3

44,61

spodumen

12,75

Na-skaleĔ

6,9

mączka skaleniowa

4,5

masa podstawowa

- dodatek Na-skalenia kosztem mączki skaleniowej produkcji SKSM;
- dodatek surowca TG3 kosztem pozostaáych surowców ilastych;

- mody¿kacja suchych skáadników masy w stosunku do podstawowej taka
sama jak w przypadku masy 1;
- zmniejszona iloĞü wody zarobowej o 1,75 % w stosunku do masy
produkcyjnej;

piasek kwarcowy

15,75

kaolin szlamowany

15,49

TG3

44,61

- dodatek spodumenu kosztem mączki skaleniowej w iloĞci 2,15 %;
- zmniejszona iloĞü wody zarobowej 1,75 % w stosunku do masy
produkcyjnej;

- dodatek spodumenu kosztem mączki skaleniowej w iloĞci 12,75 %;
- zmniejszona iloĞü wody zarobowej 1,75% w stosunku do masy
produkcyjnej.

Tabela 2. Parametry technologiczne masy podstawowej oraz mas mody¿kowanych.
Table 2. Technological parameters of the studied ceramic masses.
Symbol
masy
„0”

PozostaáoĞü na sicie ĝrednia skurczliwoĞü po wysuszeniu ĝrednia skurczliwoĞü po wypaleniu
0,063 mm [%]
[%]
[%]
1,79

2,36

10,27

WskaĨnik tiksotropii
[-]
21

„1”

2,20

3,0

8,48

24

„1a”

2,15

3,43

8,6

16

„2”

2,37

3,27

8,58

13

„3”

1,95

3,2

8,58

13
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Rys. 1. WskaĨniki lepkoĞci mas lejnych mody¿kowanych w porównaniu z masą podstawową.
Fig. 1. Viscosity coef¿cient of modi¿ed slips compared to the production slip.

Rys. 2. GĊstoĞü badanych mas lejnych.
Fig. 2. Density of the studied slips.

Rys. 3. GruboĞü czerepu po 4 i 60 minutach odlewania.
Fig. 3. Wall thickness after 4 and 60 min. of casting.

áa Ğrednią odlegáoĞü miĊdzyziarnową (IPS) zawiesiny. Surowiec TG3 posiada najmniejszą Ğrednią wielkoĞü ziaren (stąd
zmniejszenie przestrzeni miĊdzyziarnowej), a przez wprowadzenie spodumenu zawiesina zostaáa lepiej upáynniona
[1 i 5]. Te zmiany wpáynĊáy na obniĪenie szybkoĞci nabierania czerepu. JednakĪe zmiany te są nieznaczne i mieszczą siĊ w dopuszczalnych wahaniach w procesie odlewania.
Z przygotowanych mas odlano w formach gipsowych
ksztaátki przeznaczone do dalszych testów. Wyniki przedstawia Rys. 4.
Z badaĔ wynika, Īe nasiąkliwoĞü tworzywa otrzymanego z masy 3, zawierającej 12,59 % spodumenu, po wypaleniu w temperaturze 1200°C, jest zdecydowanie niĪsza od
pozostaáych. Przekáada siĊ to bezpoĞrednio na wysoką wytrzymaáoĞü mechaniczną tworzywa - bardziej spieczony czerep. ZaleĪnoĞü tĊ przedstawia Rys. 4.
W celu okreĞlenia piroplastycznoĞci, wysuszone belki
uáoĪono w piecu na specjalnych podstawkach z punktami
podparcia w odlegáoĞci 20 cm. Po wypaleniu w temperaturze 1200°C zmierzono ugiĊcie próbek. Rys. 5 przedstawia
wielkoĞü ugiĊcia próbek informującą o moĪliwej deformacji
wyrobów podczas wypalania. Wszystkie badane masy posiadaáy deformacjĊ mieszczącą siĊ w dopuszczalnych wartoĞciach, tj. poniĪej 25 mm. Ogólnie, poprzez optymalizacjĊ skáadu topnika zawierającego alkalia (Na, K, Li) w masie lejnej na wyroby sanitarne o podobnym skáadzie racjonalnym, moĪna obniĪyü temperaturĊ wypalania o ok. 50°C.
Do badaĔ póátechnicznych przygotowano takĪe dwa szkliwa, pierwsze (I) o skáadzie identycznym jak aktualnie stosowane w produkcji i wypalane w temperaturze 1240°C, natomiast w drugim (II) czĊĞü skalenia potasowego zastąpiono
skaleniem sodowym (tureckim). Parametry technologiczne
szkliw przedstawiaáy siĊ nastĊpująco: gĊstoĞü ok. 1,78 g/cm3,
wskaĨnik lepkoĞci (kubek Forda) ok. 28 s oraz pozostaáoĞü
na sicie o boku oczka 0,045 mm ok. 0,76 %.
Test na spáyw szkliwa przeprowadzono w dwóch temperaturach: 1200 i 1240°C (Rys. 6). W niĪszej temperaturze
wypalania róĪnica w spáywie badanych szkliw jest niewielka
(ok. 4 mm), natomiast w temperaturze 1240°C jest ona wiĊksza i wynosi ponad 10 mm. Wynika to z wiĊkszej zawartoĞci
skalenia sodowego topiącego siĊ kongruentnie. Ogólnie takie róĪnice w zakresie „spáywnoĞci” szkliwa są dopuszczalne w praktyce przemysáowej [7].
W zakresie lepkoĞci zawiesiny wodnej surowego szkliwa
nie zauwaĪono istotnych róĪnic pomiĊdzy szkliwem mody¿kowanym i produkcyjnym. Oznacza to, Īe szkliwa te mogą
byü stosowane zamiennie.

Rys. 4. NasiąkliwoĞü i wytrzymaáoĞü mechaniczna odlanych próbek spieczonych w 1200°C.
Fig. 4. Water absorption and mechanical strength of casted samples ¿red at 1200°C.
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Wypalenie próbek w piecu gradientowym pozwoliáo na
dodatkowe, wizualne obserwacje zachowania siĊ szkliw
wypalanych róĪnych w temperaturach. Badania wykazaáy, Īe najwiĊkszy poáysk uzyskuje siĊ w temperaturze oko-

a)

b)

c)

áo 1200°C. W temperaturze poniĪej 1140°C oba szkliwa są
wyraĨnie „niedopalone”.
Analiza pomiarów barwy i poáysku badanych szkliw potwierdziáa, Īe szkliwo produkcyjne wypalane w niĪszej temperaturze, tj. 1200°C posiada zarówno najwyĪszą jasnoĞü
barwy biaáej, jak i wyĪszy poáysk (Tabela 3). Szkliwo produkcyjne zawiera wiĊcej barwy zielonej (parametr -a*) i barwy
Īóátej (parametr +b*). Szkliwo z udziaáem skalenia tureckiego przy porównywalnej jasnoĞci (91 %) i poáysku (94 %) wykazuje odmienną barwĊ o odcieniu czerwono-Īóátym.
Analiza warunków przemysáowych w Hybner S.A. wykazaáa, Īe w piecu przemysáowym Ğrednie zuĪycie gazu na
przyrost temperatury o jeden stopieĔ istotnie róĪni siĊ w zaleĪnoĞci od zakresu temperatur. Przy porównywalnej szybkoĞci nagrzewania, ok. 100°C/h zuĪycie gazu zmienia siĊ
od 1,5 do 3,9 m3 (Rys. 8). Wzrost zuĪycia gazu na przyrost
temperatury o jeden stopieĔ jest tym wyĪszy im wyĪsza jest
temperatura wypalania.
Wynika z stąd, Īe obniĪenie temperatury o 40°C w zakresie temperatur 1200–1300°C w piecu komorowym o pojemnoĞci 4,2 t wyrobów, zmniejszy zuĪycie gazu o co najmniej 150 m3.

4. Wnioski
d)

e)
Rys. 5. Deformacja ksztaátek podczas wypalania w 1200°C: a) masa
0, b) masa 1, c) masa 1a, d) masa 2, e) masa 3.
Fig. 5. Pyroplasticity of materials sintered at 1200°C originated from:
a) slip 0, b) slip 1, c) slip 1a, d) slip 2, e) slip 3.

a)

Poprzez optymalizacjĊ skáadu topnika zawierającego alkalia (Na, K, Li), przy tym samym skáadzie racjonalnym masy,
moĪna obniĪyü temperaturĊ wypalania o ok. 50°C. Dla masy
sanitarnej o skáadzie racjonalnym: substancja ilasta 43,6 %,
kwarc 31,18 % oraz topniki 25,2 % (masa 3), przy zachowaniu parametrów normowych, poprzez optymalizacjĊ skáadu
topników uzyskuje siĊ temperaturĊ wypalania ok. 1200°C.
ObecnoĞü spodumenu w masie ceramicznej na wyroby
sanitarne zwiĊksza ich wytrzymaáoĞü mechaniczną po wypaleniu. Dodatek 2,15 % i 12,9 % spodumenu powoduje wzrost
wytrzymaáoĞci mechanicznej o odpowiednio 8 i 53 % w sto-

b)

Rys. 6. SpáywnoĞü szkliwa produkcyjne (I) i mody¿kowane (II): a) w temperaturze 1200°C i b) w temperaturze 1240°C.
Fig. 6. Flow of production (I) and modi¿ed (II) glazes: a) at 1200°C and b) at 1240°C.
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Tabela 3. WspóárzĊdne barwy L*a*b* szkliw wypalanych w róĪnych temperaturach.
Table 3. Colour coordinates L*a*b* of the glazes ¿red in different temperatures.
Temperatura wypalania [oC]

L*

a*

b*

'L*

'a*

'b*

'E*

Poáysk [%]

Szkliwo produkcyjne (I)
1140

91,88

0,21

2,51

1,81

1,75

1,57

2,16

70,48

1205

91,34

-0,14

1,69

1,29

0,40

0,75

1,23

94,50

1255

89,40

-0,33

1,33

-0,18

0,21

0,39

0,65

93,00

Szkliwo mody¿kowane skaleniem tureckim (II)
1140

91,48

0,44

4,39

2,40

0,99

3,45

3,72

66,64

1205

91,15

0,08

3,34

2,50

0,42

2,28

3,92

94,97

1255

92,39

-0,30

2,28

2,31

0,34

1,33

1,94

94,42
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Rys. 8. Wzrost zuĪycia gazu w zaleĪnoĞci od temperatury wypalania wyrobów w zakáadach Hybner S.A.
Fig. 8. An increase of gas consumption with ¿ring temperature in
Hybner S.A.

sunku do wyrobów z masy podstawowej, przy tych samych
warunkach wypalania.
CzĊĞciowa zamiana skalenia potasowego na sodowy
w szkliwie nie powoduje istotnych zmian jego wáaĞciwoĞci
technologicznych i uĪytkowych. SkaleĔ sodowy moĪe byü
wiĊc stosowany alternatywnie do przygotowania szkliw. ZauwaĪa siĊ jednak zmianĊ odcienia biaáoĞci w kierunku czerwono-Īóátym.
ObniĪenie temperatury wypalania wyrobów sanitarnych
o 40°C, w zakresie temperatur 1200-1300°C, daje oszczĊdnoĞü ok. 150 m3 gazu, a co za tym idzie znaczące obniĪenie kosztów produkcji.
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