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Streszczenie
AnalizĊ termiczną (DTA, TG, EGA) surowca dolomitowego z wybranych, krajowych záóĪ (Winna, LibiąĪ, ĩelatowa, Brudzowice) przeprowadzono w sposób tradycyjny, a wiĊc na próbkach sproszkowanych, a takĪe na próbkach litych. Nie stwierdzono wpáywu sposobu przygotowania próbki na temperaturĊ pierwszego efektu endotermicznego dolomitu. Brak tego wpáywu zaobserwowano równieĪ w przypadku
drugiego efektu endotermicznego dla drobnoziarnistej odmiany surowca dolomitowego z Brudzowic. WyraĨnie zaznacza siĊ on natomiast
w przypadku gruboziarnistej jego odmiany, co stwierdzono na przykáadzie kopaliny z tego samego záoĪa.
Stwierdzono, Īe wielkoĞü pozornej energii aktywacji, wyznaczonej na podstawie pierwszego efektu endotermicznego dolomitu, jest
bardziej zróĪnicowana w porównaniu z wynikami uzyskanymi na podstawie drugiego efektu endotermicznego. Prawdopodobnie wiąĪe siĊ
to z wpáywem czynników strukturalno-teksturalnych, takich jak wielkoĞü ziaren dolomitu i porowatoĞü skaáy, na tĊ wielkoĞü.
Sáowa kluczowe: dolomit, analiza termiczna, pozorna energia aktywacji

SOME ASPECTS OF THE THERMAL ANALYSIS OF POLISH DOLOSTONES
Thermal analyses (DTA, TG, EGA) of the dolostones from some Polish deposits (Winna, LibiąĪ, ĩelatowa, Brudzowice) have been
carried out by means of traditional method using powdered or solid samples. Preparation of the samples did not affect the temperature
of the ¿rst endothermic peaks. There is no inÀuence either on the second endothermic peak in the case of ¿ne-crystalline dolostones of
Brudzowice deposit. On the other hand considerable inÀuence occurs in the case of coarse dolostone from the same deposit.
Apparent activation energy determined from the ¿rst endothermic peak of dolomite decomposition was more diversi¿ed than apparent activation energy calculated from the second one. Probably this is a result of the inÀuence of structural and textural features such as
a size and porosity of dolomite grains.
Keywords: Dolostone, Thermal analysis, Apparent activation energy

1. Wprowadzenie

2. Przedmiot badaĔ

Ogniotrwaáe wyroby dolomitowe produkowane są z silnie
spieczonego dolomitu surowego. Obróbka termiczna dolomitu polega na kalcynacji i uzyskaniu faz tlenkowych, które nastĊpnie spieka siĊ w celu otrzymania wysokoogniotrwaáych
faz peryklazu (MgO) i wapna (CaO) o temperaturach topnienia odpowiednio 2840oC i 2570oC. Dolomity o wysokiej zawartoĞci tlenku magnezu, zbliĪonej do teoretycznej formuáy
CaMg(CO3)2, są bardziej korzystne dla przemysáu materiaáów ogniotrwaáych, gdyĪ nadmiar wapna hydratyzuje na wolnym powietrzu, natomiast silnie spieczony peryklaz trudniej
ulega hydratacji. Rozkáad dolomitu rozpoczyna siĊ w temperaturze 480oC [1] i ma charakter dwustopniowy. W pierwszej
fazie rozkáadu w zakresie temperatur 700-750oC otrzymujemy CaCO3, MgO oraz CO2. Ten proces jest nieodwracalny, gdyĪ tlenek magnezu opornie ulega rekombinacji z CO2.
W drugiej fazie CaCO3 rozkáada siĊ na CaO i CO2. Rozkáad
termiczny dolomitu koĔczy siĊ zwykle w przedziale temperatur 900-1000oC.

Przedmiotem badaĔ byáy reprezentatywne próbki dolomitów pochodzących z regionu Ğląsko-krakowskiego (záoĪa ĩelatowa, Brudzowice oraz LibiąĪ) i ĞwiĊtokrzyskiego
(Winna). W záoĪu ĩelatowa zalegają triasowe dolomity diploporowe i kruszconoĞne. Zasoby dolomitów diploporowych o korzystnej, z punktu widzenia przemysáu materiaáów
ogniotrwaáych, porowatoĞci i skáadzie chemicznym zostaáy
juĪ w znacznej czĊĞci wyeksploatowane, co odzwierciedla
siĊ w postĊpującym od kilku lat spadku dostaw surowca dolomitowego dla tego przemysáu [2], a ostatnio jego zaniku.
Próbka z ĩelatowej – oznaczona symbolem 1104 – zostaáa
pobrana z górnego poziomu eksploatacyjnego.
Obecnie gáównym Ĩródáem dolomitów do produkcji materiaáów ogniotrwaáych jest záoĪe Brudzowice koáo Siewierza.
W górnej jego czĊĞci wystĊpują dolomity triasowe, drobnokrystaliczne i porowate, o przeciĊtnej zawartoĞci MgO wynoszącej 19 %. Pod nimi zalegają dolomity dewoĔskie, które charakteryzują siĊ wysoką czystoĞcią i zawartoĞcią MgO
rzĊdu 20 %. Są one w wiĊkszoĞci Ğrednio krystaliczne, bar-
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dzo zwiĊzáe, sáabo porowate i – zdaniem KapuĞciĔskiego
i in. [3] – trudno spiekalne. Próbka 1114 pobrana z tego záoĪa reprezentuje dolomit dewoĔski, zaĞ próbka 1115 – dolomit triasowy.
W záoĪu LibiąĪ eksploatuje siĊ zarówno dolomity diploporowe, jak i leĪące pod nimi dolomity kruszconoĞne. Znajdują
one zastosowanie w drogownictwie oraz w przemyĞle materiaáów budowlanych i chemicznym. Korzystny i staáy skáad
chemiczny dolomitów diploporowych stwarza perspektywĊ
ich zastosowania w przemyĞle materiaáów ogniotrwaáych.
Próbki 1101 i 1103 reprezentują dolomity kruszconoĞne
(pobrano je, odpowiednio z górnego i dolnego poziomu
eksploatacyjnego), natomiast próbka 1102 jest dolomitem
diploporowym.
Dolomit ze záoĪa Winna wykorzystywany jest jak dotąd
w charakterze kruszywa áamanego, drogowego i kolejowego
oraz do produkcji materiaáów budowlanych. Nie wykluczona
jest jednak moĪliwoĞü jego zastosowania do wytwarzania wyrobów ogniotrwaáych. Do badaĔ wykonanych w ramach tej
pracy przeznaczono dwie próbki pobrane ze záoĪa Winna.
Jedna z nich (próbka 1089) pochodziáa z górnej czĊĞci záoĪa, druga zaĞ (próbka 1090) z dolnej jego partii.

3. Metodyka badaĔ
Charakterystyki badanych surowców dolomitowych przeprowadzono stosując metody analizy skáadu chemicznego
(gáównie rentgenowską analizĊ Àuorescencyjną XRF w poáączeniu z instrumentalną neutronową analizą aktywacyjną
INAA) i fazowego (analiza rentgenogra¿czna metodą DSH,
analiza mikroskopowa w Ğwietle przechodzącym).
Do badaĔ termicznego rozkáadu próbek dolomitów wykorzystano analizĊ termograwimetryczną TG w poáączeniu
z termiczną analizą róĪnicową DTA (aparatura ¿rmy TAIn-

struments, USA, model SDT 2960), sprzĊĪoną z analizą EGA
(kwadrupolowy analizator gazowy ThermoStar GSD300 ¿rmy Balzers, Liechtenstein). PróbkĊ dolomitu o masie okoáo
100 mg umieszczano w tygielku platynowym na szalce termowagi. Przez piec ze znajdującą siĊ w nim próbką przepuszczano powietrze syntetyczne (mieszanina 79 % N2
i 21 % O2) do momentu usuniĊcia z przestrzeni roboczej
pieca pary wodnej i resztek CO2, zawartych w powietrzu atmosferycznym. NastĊpnie, utrzymując przepáyw powietrza,
uruchamiano programowane ogrzewanie pieca wraz z próbką z jednoczesną rejestracją w sposób ciągáy jej masy oraz
analizą skáadu gazu w bezpoĞredniej okolicy próbki (EGA).
Do badaĔ parametrów strukturalno-teksturalnych zastosowano analizator gĊstoĞci pozornej i porowatoĞci GeoPyc
typ 1360 oraz analizator gĊstoĞci rzeczywistej AccuPyc typ
1330 produkcji amerykaĔskiej ¿rmy Micromeritics.

4. Wyniki badaĔ mineralogicznosurowcowych
Rentgenowska analiza fazowa wszystkich badanych
próbek potwierdza dominujący udziaá fazy dolomitowej. Dolomit z ĩelatowej (1104) nie zawiera Īadnych innych, rentgenogra¿cznie wykrywalnych faz. Charakteryzuje siĊ on
korzystną wysoką zawartoĞcią MgO, rzĊdu 22 %. W odniesieniu do pierwiastków Ğladowych zwraca uwagĊ podniesiona zawartoĞü cynku (Tabela 1). Badania mikroskopowe
w Ğwietle przechodzącym ujawniają, iĪ jest to silnie porowaty dolomit sparytowy.
Na rentgenogramach próbek z Winnej (1089, 1090) widoczny jest niewielki, ale wyraĨny reÀeks 3,34 Å, Ğwiadczący o obecnoĞci kwarcu w iloĞci przekraczającej nieco próg
wykrywalnoĞci tej fazy wynoszący 0,5 % [4]. Wyniki te korespondują z analizą chemiczną, która wykazaáa zawartoĞü

Tabela 1. Analiza chemiczna skáadników gáównych i wybranych pierwiastków Ğladowych oraz caákowita zawartoĞü wĊgla organicznego
(TOC) w dolomitach ze záóĪ Winna, LibiąĪ, ĩelatowa i Brudzowice.
Table 1. Chemical analysis of major components and some trace elements, and the total organic carbon content (TOC) within dolostones
of Winna, LibiąĪ, ĩelatowa and Brudzowice deposits.
Nazwa záoĪa
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Winna

Winna

LibiąĪ

LibiąĪ

LibiąĪ

ĩelatowa

Brudzowice

Brudzowice

Symbol próbki

1089

1090

1101

1102

1103

1104

1114

1115

Strata praĪenia [%]

43,15

46,45

46,53

47,06

45,20

47,17

46,00

46,40

SiO2 [%]

5,44

2,47

0,98

0,37

0,96

0,12

0,15

0,18

Al2O3 [%]

2,02

0,21

0,12

0,19

0,12

0,14

0,07

0,07

Fe2O3 [%]

0,58

0,33

0,45

0,21

3,03

0,31

0,28

1,06

TiO2 [%]

0,067

0,008

0,007

0,007

< 0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

CaO [%]

29,76

29,82

31,98

31,86

33,5

30,44

30,7

30,59

MgO [%]

18,38

21,52

18,04

21,18

15,42

22

20,95

20,02

MnO [%]

0,02

0,04

0,04

0,02

0,42

0,03

0,04

0,12

K2O [%]

0,69

0,03

<0,01

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

Na2O [%]

0,09

0,04

<0.01

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

P2O5 [%]

0,01

<0,01

0,02

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,01

S [%]

0,102

0,019

0,011

0,018

0,009

0,012

0,012

0,023

Zn [ppm]

4

28

144

91

534

114

27

40

Pb [ppm]

<5

<5

7

<5

48

7

12

23

Cd [ppm]

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

1,2

< 0,05

< 0,05

< 0,05

TOC [%]

0,40

0,53

0,56

1,09

0,47

0,62

0,26

0,12
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krzemionki w tych próbkach rzĊdu kilku procent. Próbka
dolomitu 1089 ma strukturĊ zbitą, natomiast dolomit 1090
jest nieco porowaty, zawiera nieliczne pustki o Ğrednicy
0,1-0,3 mm. PomiĊdzy ziarnami dolomitu w obu tych skaáach wystĊpuje cienka warstwa brunatno zabarwionych wodorotlenków wzglĊdnie uwodnionych tlenków Īelaza. W dolomicie 1089 widoczna jest takĪe mikrosparytowa substancja wĊglanowa. PodwyĪszona zawartoĞü Al2O3 wskazuje na
obecnoĞü substancji ilastej.
Próbki dolomitów z LibiąĪa o symbolach 1101, 1102 zawierają kalcyt w iloĞci nieco przekraczającej rentgenogra¿czny próg wykrywalnoĞci, o czym Ğwiadczy sáaby reÀeks 3,04 Å.
Na dyfraktogramie rentgenowskim dolomitu kruszconoĞnego 1103 z dolnego poziomu eksploatacyjnego widoczny
jest natomiast silny reÀeks kalcytu, co koresponduje z wynikami analizy chemicznej. Ta ostatnia wykazaáa obniĪoną
zawartoĞü MgO, rzĊdu zaledwie 15,42 %. Wszystkie próbki dolomitów z LibiąĪa charakteryzują siĊ bezáadną i porowatą strukturą. Preparaty mikroskopowe dolomitów triasowych o symbolach 1101, 1103 ujawniają obecnoĞü brunatnych wodorotlenków Īelaza, które w próbce 1103 wystĊpują
w podwyĪszonej iloĞci. Potwierdzają to teĪ analizy chemiczne, które wykazaáy zawartoĞü Fe2O3 rzĊdu 3 % (Tabela 1).
Dolomity z Brudzowic (próbki 1114, 1115) zawierają poza
fazą dolomitową jedynie Ğladowe iloĞci kalcytu. Chemizm
obu próbek jest podobny; dolomit dewoĔski zawiera nieco
wiĊcej MgO oraz mniejszą zawartoĞü Īelaza, a takĪe cynku i oáowiu, w porównaniu z dolomitem triasowym. Dolomit
dewoĔski jest bardziej gruboziarnisty aniĪeli triasowy, o przeciĊtnej powierzchni ziaren 0,028 mm2 (Tabela 2). Obie próbki charakteryzują siĊ zbitą teksturą, impregnowaną brunatnymi wodorotlenkami Īelaza (Rys. 1).
PorowatoĞü zamkniĊta dolomitu z Brudzowic zostaáa wyznaczona dwiema metodami. Za pomocą piknometru helowego okreĞlono gĊstoĞü helową zarówno próbki kawaákowej, jak i po jej zmieleniu. PorowatoĞü zamkniĊtą obliczono
zgodnie z metodyką podaną przez Nadachowskiego i in. [5]
na podstawie poniĪszego wzoru:
Pz

1  d kaw
 100 ,
d miel

(1)

Tabela 2. ĝrednia wielkoĞü ziaren badanych dolomitów.
Table 2. Average grain size of dolostones studied.

Próbka

ĝrednia powierzchnia
páaska ziarna [mm2]

Próbka

ĝrednia powierzchnia
páaska ziarna [mm2]

1089

0,0003

1103

0,022

1090

0,0003

1104

0,002

1101

0,003

1114

0,028

1102

0,004

1115

0,001

Rys. 1. Dolomit dewoĔski z Brudzowic (próbka 1114). W miejscu zaznaczonym strzaáką widoczna jest szczelina zabliĨniona brunatnymi uwodnionymi tlenkami Īelaza. Mikrofotogra¿a, jeden polaryzator.
Fig. 1. Devonian dolostone of Brudzowice deposit (sample 1114).
Arrow indicates visible ¿ssure ¿lled with brown hydrated iron oxides.
Photomicrograph, one polaroid.

gdzie
dkaw – gĊstoĞü próbki kawaákowej [g/cm3],
dzmiel – gĊstoĞü próbki sproszkowanej, przesianej przez sito
0,063 mm [g/cm3].
GĊstoĞü rzeczywista dolomitu z Brudzowic wynosi
2,86 g/cm3 (Tabela 3). Podobne wyniki dla tego surowca
otrzymali Kielski i Wodnicka [6]. Wyznaczona na podstawie
powyĪszego wzoru porowatoĞü zamkniĊta wynosi 1,49 %
dla dolomitu dewoĔskiego i 1,04 % dla triasowego.
Metoda automatycznej analizy obrazu pochodzącego
z badaĔ mikroskopowych w Ğwietle przechodzącym jest coraz szerzej stosowana, m in. do oceny wielkoĞci ziaren oraz
porowatoĞci surowców i tworzyw ceramicznych. Sprzyjają temu programy komputerowe do analizy obrazów cyfrowych. Do wyznaczenia wielkoĞci ziaren wykorzystano program ImageJ 1.43s [7]. W celu uwydatnienia przestrzeni
porowej skaáa dolomitowa w páytce cienkiej zostaáa zaimpregnowana Īywicą epoksydową z dodatkiem niebieskiego
barwnika. W ten sposób otwarte przestrzenie porowe zostaáy zabarwione na kolor niebieski. PorowatoĞü wyznaczona metodą automatycznej analizy obrazu dla dolomitu dewoĔskiego (próbka 1114) wynosi 0,82 %, a dla triasowego
(próbka 1115) - 0,55 %.
PorowatoĞü dolomitu z Brudzowic obliczona na podstawie obu stosowanych metod jest niska. Przykáadową zbitą
teksturĊ dolomitu dewoĔskiego z Brudzowic uwidacznia Rys.
1. Wynik wyznaczony na podstawie gĊstoĞci helowych jest
nieco wyĪszy, co jest zrozumiaáe i wiąĪe siĊ z trudnoĞciami w zakresie rejestracji najdrobniejszych porów. RozdzielczoĞü mikroskopu optycznego jest bowiem ograniczona, natomiast hel jest w stanie wniknąü w pustki wielkoĞci rzĊdu

Tabela 3. GĊstoĞü i porowatoĞü zamkniĊta dolomitów z Brudzowic.
Table 3. Density and closed porosity of dolostones of the Brudzowice deposit.

Próbka

GĊstoĞü próbki
sproszkowanej

GĊstoĞü próbki
kawaákowej

PorowatoĞü zamkniĊta
wyznaczona na podstawie
gĊstoĞci helowej

PorowatoĞü zamkniĊta
oszacowana na podstawie
analizy obrazu

1114

2,86

2,82

1,49

0,82

1115

2,86

2,83

1,04

0,55
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zowane fotogra¿e poddano procesowi binaryzacji, czyli zamianie obrazów barwnych na czarnobiaáe, które áatwo moĪna wykorzystaü do pomiarów.
Stwierdzono, Īe dolomit ze záoĪa Winna (próbka 1089
i 1090) jest wybitnie drobnoziarnisty. PrzeciĊtna powierzchnia jego ziaren wynosi 0,0003 mm2 (Tabela 2). Dolomity ze
záoĪa Brudzowice róĪnią siĊ natomiast miĊdzy sobą wielkoĞcią krystalitów, w zaleĪnoĞci od typu genetycznego. LeĪący niĪej dolomit dewoĔski (próbka 1114) jest bardziej gruboziarnisty, aniĪeli pochodzący z górnych partii záoĪa dolomit triasowy (próbka 1115).

5. Wyniki badaĔ termicznych

Rys. 2. Dolomit triasowy z Brudzowic (próbka 1115). Widoczne inkluzje ciekáo-gazowe wskazano strzaákami.
Fig. 2. Triassic dolostone of Brudzowice deposit (sample 1115).
Visible liquid-gas inclusions are indicated by arrows.

mikrometrów i mniejsze. Zarówno w dolomicie dewoĔskim jak
i triasowym wystĊpują pory zamkniĊte o takich rozmiarach,
co potwierdzają obserwacje z mikroskopu do badaĔ inkluzji
ciekáo-gazowych (Rys. 2). Nie są one widoczne na fotogra¿ach wykonanych przy uĪyciu standardowego mikroskopu
optycznego, natomiast mogą byü penetrowane przez hel.
Do oszacowania wielkoĞci ziaren dolomitu wykorzystano
niezabarwione, standardowe preparaty mikroskopowe. KaĪdy z nich sfotografowano, uzyskując obrazy, które nastĊpnie zostaáy poddane obróbce w programie ImageJ. Pomiary parametrów struktury rozpoczyna siĊ od kalibracji programu. Pozwala ona na przedstawienie koĔcowych wyników pomiaru w jednostkach ukáadu SI. NastĊpnie zastosowano ¿ltry
do usuniĊcia róĪnego rodzaju zakáóceĔ obrazu (np. związanych z wtrąceniami, drobnymi rysami i pĊkniĊciami na powierzchni ziaren). UmoĪliwia to ich eliminacjĊ przy minimalnym jedynie pogorszeniu jakoĞci obrazu. NastĊpnie anali-

Celem analizy termicznej byáo m. in. okreĞlenie wpáywu
rozdrobnienia próbki na poáoĪenie efektów cieplnych dekarbonatyzacji dolomitów. Próbki kawaákowe przygotowano
zgodnie z metodyką podaną przez Lecha [8]. Badaniom poddano próbki dolomitów 1114 i 1115 w formie proszkowej, po
uprzednim przesianiu przez sito 0,063 mm oraz w formie litej,
w postaci wyciĊtych ze skaáy próbek cylindrycznych o Ğrednicy 5,5 mm i gruboĞci 2 mm. Temperatury ekstremum pierwszego efektu endotermicznego, zarówno w dolomicie dewoĔskim jak i triasowym, są bardzo zbliĪone. Wynoszą one
789°C dla próbki proszkowej i 785°C dla próbki litej (Rys. 3
i 4). Sposób przygotowania próbki nie ma wiĊc wiĊkszego
wpáywu na temperaturĊ pierwszego efektu endotermicznego. Zaznacza siĊ natomiast wyraĨny jego wpáyw na poáoĪenie drugiego efektu termicznego, który jest związany z rozkáadem wĊglanu wapnia powstaáego w czasie dekarbonatyzacji dolomitu. W przypadku próbek kawaákowych dolomitu
dewoĔskiego 1114 nastĊpuje poszerzenie drugiego efektu
endotermicznego i jego przesuniĊcie w kierunku wyĪszych
temperatur. Maksimum tego efektu dla próbki proszkowej
1114 wynosi 823°C, zaĞ kawaákowej – 855°C. Temperatura
ekstremum drugiego efektu endotermicznego badanych dolomitów zmienia siĊ zatem o kilkadziesiąt stopni, w zaleĪno-

Rys. 3. Krzywe DTA dolomitu dewoĔskiego z Brudzowic (próbka 1114): a – próbka lita, b – próbka proszkowa.
Fig. 3. DTA curves of the Devonian dolostones of Brudzowice deposit (sample 1114): a – solid sample, b - powder sample.
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Rys. 4. Analiza DTA dolomitu triasowego z Brudzowic (próbka 1115): a – próbka lita, b – próbka proszkowa.
Fig. 4. DTA analyses of the Triassic dolostones of the Brudzowice deposit (sample 1115): a – solid sample, b - powder sample.

Rys. 5. Analiza TG dolomitów dewoĔskiego (próbka 1114) i triasowego (1115) z Brudzowic. Próbki analizowano w formie litej, powtarzając pomiary trzykrotnie.
Fig. 5. TG analyses of the Devonian (sample 1114) and Triassic (1115) dolostones of the Brudzowice deposit. The samples were analyzed
three times in the solid form.

Ğci od sposobu przygotowania próbki. Podobne wnioski moĪna wyciągnąü na podstawie badaĔ rozkáadu wapieni przeprowadzonych przez Lecha [8] metodą próbek kawaákowych.
Wpáyw sposobu przygotowania próbki nie zaznacza siĊ
natomiast w przypadku drobnoziarnistego dolomitu triasowego 1115. Temperatury ekstremum drugiego efektu termicznego są zbliĪone dla obu próbek, tj. sproszkowanej i litej. W pierwszym przypadku maksimum odpowiada temperaturze 831°C. Pik dla próbki litej jest natomiast rozmyty i
mieĞci siĊ w przedziale 828-836°C. Taki ksztaát krzywych
DTA naleĪy wiązaü ze skáadem chemicznym i strukturą obu
dolomitów. W przypadku gruboziarnistego dolomitu dewoĔskiego 1114 rozdrobnienie do uziarnienia poniĪej 0,063 mm

uáatwia jego rozkáad, natomiast w odniesieniu do drobnoziarnistego dolomitu triasowego nie obserwuje siĊ takiej zaleĪnoĞci. Dolomit ten, analizowany zarówno w postaci kawaákowej jak i proszkowej, rozkáada siĊ áatwo.
Na podstawie analiz TG (Rys. 5) moĪna stwierdziü, Īe
dla próbki litej 1114 nastĊpuje szybszy spadek masy w zakresie temperatur 500-780°C, zaĞ dla dolomitu 1115 analizowanego w tej samej formie wydzielanie CO2 jest zdecydowanie wolniejsze. WiąĪe siĊ to zapewne z tym, Īe dolomit triasowy 1115 zawiera podwyĪszoną zawartoĞü Īelaza
w formie uwodnionych tlenków, np. goethytu (Į-FeOOH).
Najprawdopodobniej pokrywają one powierzchnie ziaren
dolomitu tworząc cienką báonkĊ. Takie spostrzeĪenie wy-
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Rys. 6. Analiza EGA dolomitów dewoĔskiego (próbka 1114) i triasowego (1115) z Brudzowic; emisja CO2.
Fig. 6. EGA analysis of Devonian (sample 1114) and Triassic (1115) dolostones of the Brudzowice deposit; CO2 emission.

nika m. in. z obserwacji przy uĪyciu mikroskopu do badania inkluzji ciekáo-gazowych. Wzrost temperatury powoduje
rozkáad uwodnionych tlenków Īelaza w zakresie miĊdzy 300
a 400°C. W rezultacie powstaje hematyt, który w dalszym
ciągu tworzy cienką otoczkĊ na ziarnach dolomitu. Utrudniają one w pierwszym etapie dysocjacji termicznej ucieczkĊ CO2 z próbki 1115. W drugim etapie tej dysocjacji (okoáo 780°C), wiĊksze znaczenie ma juĪ wielkoĞü ziaren. Tak
wiĊc gruboziarnisty dolomit 1114 rozkáada siĊ wolniej. KoĔcowe przegiĊcie krzywej DTA i powrót do linii zerowej nastĊpuje w temperaturze niĪszej od 900°C dla obu próbek proszkowych, natomiast w przypadku próbek litych temperatury
te wynoszą odpowiednio 919°C dla dolomitu dewoĔskiego
i 906°C dla triasowego.
RóĪnice w zachowaniu siĊ dolomitu triasowego i dewoĔskiego znajdują teĪ potwierdzenie w analizie EGA (Rys.
6). W pierwszej fazie dysocjacji termicznej wydzielanie siĊ
CO2 z dolomitu triasowego nastĊpuje wolniej w porównaniu
z dolomitem dewoĔskim. WiąĪe siĊ to zapewne z omówioną wczeĞniej obecnoĞcią Īelazistych otoczek tlenkowych na
ziarnach dolomitu. Dopiero w póĨniejszym, zaawansowanym stadium procesu dekarbonatyzacji zaznacza siĊ przewaĪający wpáyw uziarnienia, które jest wyraĨnie drobniejsze
w przypadku dolomitu triasowego. Tak wiĊc proces rozkáadu
bardziej gruboziarnistego dolomitu dewoĔskiego zachodzi
wówczas wolniej i koĔczy siĊ w wyĪszej temperaturze w porównaniu z drobnoziarnistym dolomitem triasowym.

6. Pozorna energia aktywacji rozkáadu
dolomitu
Dla prostych reakcji jednoetapowych, energia aktywacji
jest barierą energetyczną jaką naleĪy pokonaü, aby miĊdzy
substratami rozpoczĊáa siĊ reakcja. W przypadku rozkáadu
dolomitu mamy jednak do czynienia ze záoĪonymi procesami przebiegającymi w kilku stadiach takimi jak reakcja chemiczna poáączona ze zrywaniem wiązaĔ, rozpad sieci krystalicznej substratu, tworzenie sieci krystalicznych staáych
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produktów reakcji, procesy przenoszenia masy i ciepáa oraz
procesy adsorpcyjno-desorpcyjne. SzybkoĞü rozkáadu dolomitu jest wiĊc funkcją szybkoĞci reakcji chemicznej, szybkoĞci odprowadzania gazowych produktów rozkáadu przez
warstwĊ produktu staáego oraz desorpcji produktów gazowych z powierzchni zewnĊtrznej [1]. Energia aktywacji rozkáadu dolomitu staje siĊ zatem wielkoĞcią związaną funkcyjnie z energiami aktywacji procesów cząstkowych. Nie moĪna
teĪ pominąü wpáywu wielkoĞci ziaren dolomitu, który ulega
rozkáadowi oraz porowatoĞci surowca dolomitowego. Pewną rolĊ moĪe takĪe odgrywaü zróĪnicowana zawartoĞü substancji organicznej, której udziaá niekiedy przekracza nawet
1 % mas. (Tabela 1). Dla odróĪnienia od rzeczywistej energii aktywacji, okreĞla siĊ ją mianem pozornej energii aktywacji [1] i wyznacza w sposób eksperymentalny zgodnie z metodyką podaną przez Kissingera [9]. Wedáug niej dla kaĪdej
z próbek zarejestrowano kilkakrotnie krzywe DTA podczas
ich ogrzewania z szybkoĞcią 5, 7,5, 10, 15 i 20°C/min od
temperatury pokojowej do temperatury 1000°C. Wyniki obliczeĔ przeprowadzone dla pierwszego oraz drugiego efektu termicznego rozkáadu dolomitu zestawiono w Tabeli 4. Pozorna energia aktywacji dla pierwszego etapu ksztaátuje siĊ
na poziomie 400 kJ/mol w przypadku dolomitów dewoĔskiego i triasowego z Brudzowic, dewoĔskiego z Winnej i diploporowego z LibiąĪa. Dla dolomitów kruszconoĞnych z tego
ostatniego záoĪa oraz dolomitu z ĩelatowej wynosi ona okoáo
300 kJ/mol. W przypadku natomiast drugiego etapu rozkáadu, pozorna energia aktywacji jest zbliĪona i wynosi Ğrednio
200 kJ/mol. Wydaje siĊ, Īe duĪa rozbieĪnoĞü uzyskanych
wyników na podstawie pierwszego efektu endotermicznego wiąĪe siĊ z szeroką gamą czynników róĪnicujących dolomity z poszczególnych záóĪ, np. zmienna wielkoĞü ziaren,
zróĪnicowana porowatoĞü, obecnoĞü podrzĊdnej wzglĊdnie
Ğladowej iloĞci kalcytu, a takĪe mineraáów grupy SiO2. Niektóre z tych czynników, takie jak np. wielkoĞü ziaren i porowatoĞü, tracą swoje znaczenie wraz z zakoĔczeniem pierwszego etapu dysocjacji termicznej dolomitu. Wg Stocha [1]
pierwsza reakcja endotermiczna odpowiada bowiem rozkáa-
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dowi dolomitu na CaO, MgO i CO2. Staáe produkty tej reakcji są wybitnie drobnoziarniste, o czym Ğwiadczy m.in. wielkoĞü krystalitów CaO i MgO, powstających w wyniku obróbki termicznej dolomitu w temperaturach niĪszych od 1000°C
przez krótkie okresy czasu. Przykáadowo, badania produktów
praĪenia dolomitu z Brudzowic w temperaturze 950°C przez
0,5 godz. wykazaáy, Īe ich wielkoĞü wynosi 0,30 ȝm w przypadku CaO, a nawet jest wyraĨnie mniejsza (0,08 ȝm dla
MgO) [10]. Zgodnie z poglądem Stocha [1] po zakoĔczeniu
pierwszego etapu dysocjacji termicznej dolomitu zachodzi
rekombinacja gazowego CO2 z CaO i powstanie CaCO3. Ten
ostatni związek rozkáada siĊ jednak bardzo szybko w temperaturze nieznacznie przekraczającej wspomniany pierwszy
etap, co zaznacza siĊ w analizie DTA drugim pikiem endotermicznym. MoĪna przypuszczaü, Īe wielkoĞü bardzo drobnych ziaren CaCO3 powstaáych w wyniku omówionego wczeĞniej procesu rekombinacji jest zbliĪona i niezaleĪna juĪ od
czynników strukturalno-teksturalnych, które róĪnicowaáy badane surowe dolomity przed ich obróbka termiczną. To zaĞ
moĪe byü przyczyną zdecydowanie wiĊkszej jednorodnoĞci
wyników pozornej energii aktywacji wyznaczonych na podstawie drugiego efektu endotermicznego.

tu triasowego, których w zasadzie są pozbawione grubsze
ziarna dolomitu dewoĔskiego. Dopiero w póĨniejszym, zaawansowanym stadium procesu dekarbonatyzacji zaznacza
siĊ przewaĪający wpáyw uziarnienia. Tak wiĊc proces rozkáadu bardziej gruboziarnistego dolomitu dewoĔskiego zachodzi wówczas wolniej i koĔczy siĊ w wyĪszej temperaturze w porównaniu z drobnoziarnistym dolomitem triasowym.
Pozorna energia aktywacji wyznaczona na postawie
pierwszego efektu endotermicznego ksztaátuje siĊ na poziomie 400 kJ/mol w przypadku dolomitów: dewoĔskiego i triasowego z Brudzowic, dewoĔskiego z Winnej i diploporowego z LibiąĪa. Dla dolomitów kruszconoĞnych z tego ostatniego záoĪa oraz dolomitu z ĩelatowej wynosi ona okoáo
300 kJ/mol. W przypadku natomiast obliczeĔ wykonanych
na podstawie drugiego efektu endotermicznego tych surowców, pozorna energia aktywacji jest zbliĪona i wynosi Ğrednio 200 kJ/mol. WiąĪe siĊ to zapewne z wpáywem czynników strukturalno-teksturalnych, takich jak wielkoĞü ziaren
i porowatoĞü skaáy, na wielkoĞü pozornej energii aktywacji
wyznaczonej na podstawie pierwszego efektu endotermicznego i brakiem wpáywu tych czynników w przypadku drugiego efektu termicznego.

Tabela 4. Pozorna energia aktywacji E rozkáadu badanych dolomitów.
Table 4. Apparent activation energy E of thermal decomposition of
dolostones studied.

PodziĊkowania

Próbka

WartoĞü E wyznaczona
na podstawie pierwszego
efektu endotermicznego

WartoĞü E wyznaczona
na podstawie drugiego
efektu endotermicznego

1089

417

227

1090

437

216

1101

296

193

1102

413

234

1103

312

197

1104

311

188

1114

440

204

1115

389

221

7. Podsumowanie
AnalizĊ termiczną (DTA, TG, EGA) surowca dolomitowego ze záóĪ Winna, LibiąĪ, ĩelatowa i Brudzowice przeprowadzono w sposób tradycyjny, a wiĊc na próbkach sproszkowanych, a takĪe na próbkach litych.
Temperatury ekstremum pierwszego efektu endotermicznego dolomitu z Brudzowic, zarówno dewoĔskiego jak i triasowego, są bardzo zbliĪone. Wynoszą one 789°C dla próbki proszkowej i 785°C dla próbki litej. Sposób przygotowania próbki nie ma wiĊc wiĊkszego wpáywu na temperaturĊ
pierwszego efektu endotermicznego. Brak tego wpáywu obserwuje siĊ równieĪ w przypadku drugiego efektu endotermicznego dla drobnoziarnistej odmiany tego surowca., tj.
dla dolomitu triasowego. Zaznacza siĊ natomiast wyraĨny wpáyw sposobu przygotowania próbki na poáoĪenie tego
efektu w przypadku dolomitu dewoĔskiego, który charakteryzuje siĊ grubszym uziarnieniem.
PowyĪsze zróĪnicowanie wiąĪe siĊ zapewne z obecnoĞcią Īelazistych otoczek tlenkowych na ziarnach dolomi-
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