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Streszczenie
W pracy omówiono problem przebarwieĔ widocznych na powierzchni wypalonych wyrobów krzemionkowych i wpáywu ich obecnoĞci na wybrane wáaĞciwoĞci uĪytkowe. W celu wyjaĞnienia przyczyn powstawania przebarwieĔ przeprowadzono badania skáadu chemicznego, mikrostruktury (LM, SEM/EDS) i skáadu fazowego (XRD) oraz wybranych wáaĞciwoĞci wyrobów krzemionkowych (wytrzymaáoĞü na Ğciskanie, ogniotrwaáoĞü pod obciąĪeniem, rozszerzalnoĞü termiczną). Badania mikrostruktury i skáadu fazowego pozwoliáy ustaliü, Īe gáówną przyczyną powstawania przebarwieĔ na powierzchni wyrobów byáy róĪnice skáadu fazowego, związane z niejednorodnoĞcią
skáadu chemicznego w mikroobszarach, co wiązaáo siĊ z powstawaniem lokalnych eutektyk. W warunkach wypalania badanych wyrobów
przebarwienia spowodowane byáy krystalizacją tlenków Īelaza, tj. magnetytu (FeO·Fe2O3), hematytu (Fe2O3) i ilmenitu (FeO·TiO2) obok
wollastonitu (CaO·SiO2), oddziaáywaniem temperatury i atmosfery wypalania. Badania wybranych parametrów charakteryzujących wyroby krzemionkowe wykazaáy, Īe przebarwienia nie wpáywaáy na zmianĊ wáaĞciwoĞci uĪytkowych. Wskazano prawdopodobną przyczynĊ powstawania przebarwieĔ na powierzchni wypalanych wyrobów krzemionkowych.
Sáowa kluczowe: wyroby krzemionkowe, przebarwienia

INVESTIGATIONS INTO THE CAUSES OF SILICA PRODUCTS DISCOLORATION
The study deals with the problem of discolorations visible on the surface of ¿red silica products and the effect of their presence on
selected usable properties. In order to explain the reasons for the occurrence of discolorations, investigations into the chemical composition, microstructure (LM, SEM/EDS) and phase composition (XRD) as well as selected properties of silica products (compressive strength,
refractoriness under load, thermal expansion) have been conducted. As a result of investigations into the microstructure and phase composition, it was found that the main cause of discolorations on the surface of products were differences in phase composition, related to the
heterogeneity of chemical composition in microareas, which resulted in the formation of local eutectics. In the conditions of the examined
products ¿ring, discolorations were caused by the crystallization of iron oxides, i.e. magnetite (FeO·Fe2O3), hematite (Fe2O3) and ilmenite
(FeO·TiO2) beside wollastonite (CaO·SiO2), the inÀuence of temperature and ¿ring atmosphere. Investigations into selected parameters of
silica products showed that discolorations did not inÀuence their usable properties. The probable reason for the occurrence of discolorations on the surface of ¿red silica products was indicated.
Keywords: Silica products, Discoloration

1. WstĊp
Wyroby krzemionkowe stanowią tradycyjną grupĊ materiaáów ogniotrwaáych bazującą na stosunkowo tanich surowcach naturalnego pochodzenia. Do ich produkcji stosuje siĊ
surowce krzemionkowe takie jak: piaski kwarcowe, kwarcyty,
piaskowce kwarcytowe, kwarc Īyáowy, które róĪnią siĊ mikrostrukturą, skáadem mineralnym, chemicznym i zawartoĞcią SiO2 w granicach 95-99 %. W naturalnych surowcach
krzemionkowych podstawowym skáadnikiem mineralnym
jest kwarc niskotemperaturowy (ȕ-SiO2), który pod wpáywem
ogrzewania ulega przemianom polimor¿cznym (Rys. 1) [1, 2].
PodatnoĞü kwarcu na przemienialnoĞü w czasie ogrzewania wiąĪe siĊ z charakterem surowca krzemionkowego
[2-4]. JednoczeĞnie w technologii wyrobów krzemionkowych
stosuje siĊ mineralizatory i dodatki uáatwiające przemianĊ
polimor¿czną ȕ-kwarcu w wysokotemperaturowe odmiany
poĪądanego trydymitu. Mineralizatorami na ogóá są: mlecz-

ko wapienne (Ca(OH)2), speániające równieĪ rolĊ lepiszcza
i niewielkie iloĞci tlenków Īelaza w postaci Fe2O3, tzw. zendra, które w reakcji z surowcem krzemionkowym ksztaátują w toku wypalania odpowiednią mikrostrukturĊ wyrobu.
Wyroby krzemionkowe są niezastąpione m.in. jako wymurówki w piecach koksowniczych, a takĪe jako sklepienia
pieców szklarskich oraz jako izolacja termiczna agregatów
do obróbki cieplnej. W zaleĪnoĞci od zastosowania zmienne są parametry dotyczące wymagaĔ jakoĞciowych wyrobów. Dla wyrobów stosowanych w piecach koksowniczych,
w których proces koksowania przebiega w temperaturze
1450-1550°C, wymagania jakoĞciowe wyrobów krzemionkowych dotyczą m.in. skáadu chemicznego, kwarcu resztkowego, porowatoĞci otwartej, wytrzymaáoĞci na Ğciskanie,
stabilnej rozszerzalnoĞü w zakresie 20-1460°C, które wiąĪe
siĊ z wysokim stopniem trydymityzacji. Wymagania powyĪsze zapewnia mikrostruktura odpowiednio ksztaátująca siĊ
w toku wypalania w procesie produkcyjnym [3].
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Rys. 1. Schemat przemian polimor¿cznych krzemionki wg Fennera [2].
Fig. 1. Diagram of polymorphic transformations of silica by Fenner [2].

Barwa jest jedną z cech uĪytkowych i naleĪy do walorów
estetycznych niekiedy rozstrzygających aprobatĊ uĪytkownika [3]. Na ogóá wyroby po wypaleniu posiadają barwĊ jednolitą, jasno-beĪową, która związana jest z równomierną homogenizacją masy i rozmieszczeniem dodatków. Zdarza siĊ,
Īe gotowe wyroby posiadają lokalne przebarwienia, którymi
nazywa siĊ miejsca wyróĪniające siĊ ciemniejszą barwą od
barwy pozostaáej czĊĞci wyrobu. Powstawanie ich związane jest z ewolucją budowy wewnĊtrznej w procesie obróbki
cieplnej w wyniku wzajemnego oddziaáywania dodatków mineralizatorów, o róĪnym udziale, ze skáadnikami ziarnowymi
masy. Przebarwienia mogą byü takĪe związane z niepoĪądanymi, wtórnymi reakcjami chemicznymi skáadników z otaczającą atmosferą podczas ich stygniĊcia [5, 6].
Z danych literaturowych wynika, Īe ksztaátowanie siĊ
struktury wewnĊtrznej tworzyw krzemionkowych przebiega trójetapowo [3].
W pierwszym, wstĊpnym etapie obróbki cieplnej nastĊpuje przemiana polimor¿czna kwarcu ȕĺĮ w 573°C i rozkáad dodatków zawartych w masie surowcowej, których postaü jest nietrwaáa w wysokiej temperaturze, co skutkuje m.in.
tworzeniem siĊ porów.
W drugim etapie obróbki cieplnej dochodzi do powstania
trydymitu i krystobalitu oraz pojawia siĊ faza ciekáa w temperaturze odpowiadającej fazie spiekania tworzywa. W mikrostrukturze, obok produktów trwaáych przeobraĪeĔ trydymitu
i krystobalitu, na obrzeĪu ziaren pojawia siĊ ortokrzemian
wapnia (2CaO·SiO2), który w toku wygrzewania ulega przemianie do metakrzemianu wapnia (CaO·SiO2). W przypadku
dodatków innych mineralizatorów tworzą siĊ róĪne inne fazy
przejĞciowe, które mogą ulegaü przebudowie i wpáywaü na
udziaá poĪądanej (oczekiwanej) fazy trydymitowej, gwarantującej stabilną rozszerzalnoĞü wyrobów krzemionkowych.
Trzeci etap obróbki cieplnej ma miejsce w czasie studzenia i krzepniĊcia fazy ciekáej. W tym etapie w wyrobach
krzemionkowych obok powstaáego trydymitu i krystobalitu,
zaleĪnie od skáadu chemicznego, lepkoĞci, stĊĪenia dodat-
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ków i gradientu temperatury, nastĊpuje wytrącanie siĊ ze
stopów, wtórnych produktów przemian fazowych. W tym
teĪ etapie w wyniku dalszego cháodzenia krystobalit Į ulega przemianie w odwracalną, niskotemperaturową formĊ ȕ
w temperaturze 270-150°C, czemu towarzyszy wzrost objĊtoĞci o 2,8 %. W tym etapie mogą równieĪ zachodziü reakcje chemiczne z otaczającą atmosferą [3].
Celem niniejszego artykuáu jest wskazanie przyczyn powstawania przebarwieĔ na powierzchni wypalonych wyrobów krzemionkowych i okreĞlenie ich wpáywu na wybrane
wáaĞciwoĞci uĪytkowe.

2. Badane wyroby i metodyka badaĔ
Badania przeprowadzono na ksztaátce przebarwionej
powierzchniowo (ksztaátka 1) i na ksztaátce przebarwionej
w caáej objĊtoĞci (ksztaátka 2), obie pochodzące z partii wyrobów krzemionkowych w gat. SK11. Obraz makroskopowy
próbek pobranych z ksztaátki 1 z charakterystycznymi przebarwieniami przedstawiono na Rys. 2.
Badania obejmowaáy analizĊ skáadu chemicznego, fazowego i mikrostruktury obszarów ciemnych, pobranych z czĊĞci przebarwionych z gáĊbokoĞci do 5 mm i z czĊĞci jasnych,
pobranych z wnĊtrza wyrobu. Badano teĪ ogniotrwaáoĞü pod
obciąĪeniem. W przypadku ksztaátki 2, caákowicie przebarwionej, badania przeprowadzono na próbce uĞrednionej.
AnalizĊ skáadu chemicznego wykonano metodą XRF,
skáadu fazowego metodą XRD. IloĞciowe oznaczenie skáadu fazowego wykonano metodą Rietvelda.
Badania mikrostruktury przeprowadzono na zgáadach impregnowanych Īywicą, przy uĪyciu mikroskopu optycznego
(LM). Wykonano równieĪ mikroanalizĊ rentgenowską skáadu chemicznego w mikroobszarach techniką SEM/EDS na
zgáadzie bez impregnacji Īywicą, po napyleniu powierzchni
badanej wĊglem. Oznaczenia iloĞciowe wykonano metodą
wzorcową z uwzglĊdnieniem korekcji ZAF.

BADANIA PRZEBARWIEē WYROBÓW KRZEMIONKOWYCH

Tabela 1. Skáad chemiczny próbek czĊĞci jasnej i ciemnej z ksztaátki 1.
Table 1. The chemical composition of the bright and dark parts of
the silica product 1.
Nazwa próbki

CzĊĞü jasna

Skáadniki/Udziaá
Strata praĪenia w 1100°C
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
K2O
Na2O
TiO2
FeO
MnO

a)

CzĊĞü ciemna

[% mas.]
0,20
94,84
0,84
0,89
2,61
0,06
0,20
0,01
0,08
0,23
0,02

0,24
94,84
0,95
0,96
2,72
0,03
0,21
<0,01
0,08
0,14
0,03

Badania skáadu chemicznego nie wykazaáy istotnych róĪnic iloĞciowych pomiĊdzy próbkami z obszaru przebarwionego i nieprzebarwionego.

3.2. Skáad fazowy
b)
Rys. 2. Obraz makroskopowy ksztaátki 1: a) powierzchnie przebarwione, b) przekrój z gáĊbokoĞcią wystĊpowania przebarwieĔ
w ksztaátce.
Fig. 2. Macroscopic image of the silica product 1: a) stained image
of the surface of silica, b) cross-sectional image of the tested products that show the depth of the presence of silica staining.

OgniotrwaáoĞü pod obciąĪeniem przeprowadzono na walcach wyciĊtych z obszaru zewnĊtrznego i ze Ğrodka ksztaátki 1 wg normy PN-69-/H-04178. RozszerzalnoĞü cieplną
oznaczono na walcach wyciĊtych z powierzchniowej czĊĞci
ksztaátki posiadającej widoczne przebarwienia.
Oznaczono takĪe temperaturĊ miĊkniĊcia fazy miĊdzykrystalicznej, wykorzystując do tego celu mikroskop wysokotemperaturowy. Próbki analityczne, pochodzące z frakcji
poniĪej 0,06 mm z materiaáu pobranego z osnowy z czĊĞci
przebarwionej ksztaátki 1 po zaformowaniu, ogrzewano na
podkáadce platynowej w zakresie temperatury 20-1600qC
z szybkoĞcią ogrzewania 5°C/min.

3. Wyniki badaĔ
3.1. Skáad chemiczny
Wyniki analizy skáadu chemicznego badanych próbek
przedstawiono w Tabeli 1.

Brak oznaczenia udziaáu wollastonitu w próbce z ksztaátki 1 utrudniaáo peáne porównanie.
Nie stwierdzono istotnych róĪnic w skáadzie fazowym pomiĊdzy jasnym Ğrodkiem i powierzchnią ksztaátki 1 z przebarwieniami, co mogáo byü związane z niewielkim udziaáem
skáadników odpowiedzialnych za przebarwienia w warstwie
powierzchniowej. Dlatego sprawdzono skáad fazowy czĊĞci
ciemnej ksztaátki 1 na próbce pobranej z osnowy i zaobserwowano obok trydymitu, krystobalitu i wollastonitu takĪe ilmenit (FeTiO3), który wiąĪe Fe2+. Wyniki analizy skáadu fazowego przedstawiono w postaci dyfraktogramu (Rys. 3).
W próbce z ksztaátki 2, przebarwionej w caáej objĊtoĞci,
stwierdzono róĪnice w skáadzie fazowym. Ksztaátka 2 charakteryzowaáa siĊ wiĊkszym udziaáem trydymitu – o okoáo 7 %, mniejszym udziaáem fazy amor¿cznej - okoáo 20 %
i obecnoĞcią wollastonitu - okoáo 12 % w porównaniu z czĊĞcią jasną ksztaátki 1 (Tabela 2).

3.3. Mikrostruktura
MikrostrukturĊ ksztaátki 1 z widocznymi obszarami czĊĞci przebarwionej (ciemnej) i jasnej przedstawiono w Tabeli 3 i na Rys. 4 i 5.
Analiza mikroskopowa wykazaáa wyraĨne róĪnice w wyksztaáceniu mikrostruktury pomiĊdzy jasną (wewnĊtrzną) i
ciemną (zewnĊtrzną) czĊĞcią ksztaátki 1 w przeciwieĔstwie
do badaĔ skáadu fazowego. RóĪnica dotyczyáa wyksztaáce-

Tabela 2. Skáad fazowy próbek czĊĞci jasnej i ciemnej z ksztaátki 1 i 2.
Table 2. Phase composition of the bright and dark parts taken from the silica products 1 and 2.
Udziaá [% mas.]
Faza

CzĊĞü jasna
(Ğrodek ksztaátki 1)

CzĊĞü ciemna (powierzchnia
ksztaátki 1)

CzĊĞü ciemna
(caáa ksztaátka 2)

Trydymit
Krystobalit
Kwarc
Faza amor¿czna
Wollastonit (P-1)

48,9 ± 0,3
25,6 ± 0,1
0,8 ± 0,1
25,06 ± 0,1
n.o.

56,6 ± 0,3
23,2 ± 0,2
0,3 ± 0,1
20,0 ± 1,5
n.o.

56,8 ± 0,5
24,4 ± 0,3
1,4 ± 0,1
5,1 ± 0,3
12,3 ± 2,5
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Rys. 3. Dyfraktogram próbki pobranej z osnowy czĊĞci ciemnej ksztaátki 1.
Fig. 3. Diffraction pattern of the sample taken from a matrix of the part of the silica product 1.
Tabela 3. Mikrostruktura czĊĞci jasnej i ciemnej ksztaátki 1.
Table 3. Characteristics of the microstructure of the bright and dark parts of the silica product 1.
CzĊĞü jasna

CzĊĞü ciemna

Mikrostruktura porowata, jednorodna i drobnokrystaliczna zbudowana ze szkieletu ceramicznego i osnowy.
Szkielet ceramiczny stanowiáy resztkowe, spĊkane i skrystobalityzowane ziarna kwarcytu o wielkoĞci do 0,3-0,5 mm
tkwiące w osnowie.
Osnowa drobnokrystaliczna, zbudowana z krysztaáów trydymitu o dáugoĞci od 6-60 mm i z fazy miĊdzykrystalicznej.
Faza miĊdzykrystaliczna stanowiáa fazĊ amor¿czną, która
wystĊpowaáa w postaci skupieĔ izolowanych i ciągáych,
oddzielających krysztaáy trydymitu (Rys. 4).
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Faza miĊdzykrystaliczna - reprezentowana przez krysztaáy
wollastonitu (CaO·SiO2), jasne skupienia, dendrytyczne,
izotropowego magnetytu (FeO· Fe2O3) i anizotropowego
hematytu (Fe2O3) (Rys. 5).

Rys. 4. Mikrostruktura czĊĞci jasnej ksztaátki 1.
Fig. 4. The microstructure of bright part of the silica product 1.

Rys. 5. Mikrostruktura czĊĞci ciemnej ksztaátki 1.
Fig. 5. The microstructure of dark part of the silica product 1.

nia fazy miĊdzykrystalicznej wystĊpującej w osnowie pomiĊdzy krysztaáami trydymitu.
Faza miĊdzykrystaliczna wystĊpowaáa w czĊĞci jasnej
w postaci amor¿cznej. W czĊĞci ciemniej obserwowano

krysztaáy wollastonitu (CaO·SiO2), który stwierdzono takĪe
w skáadzie fazowym metodą XRD (Tabela 2).
Badania mikroskopowe wykazaáy obecnoĞü dodatkowych
faz m.in. dendrytyczne formy izotropowego magnetytu (FeO·Fe2O3) i anizotropowego hematytu (Fe2O3).
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a)

a)
Udziaá pierwiastków [% mas.]
Skáadnik

Skáadnik

Udziaá pierwiastków [% mas.]
3

4

5

8

42,3

47,0

43,0

53,5

1

2 (3)

Wollastonit
(skáad teoretyczny)

O

54,0

45,6

41,32

Al

3,3

5,95

0,5

0,1

Al

0,1

2,8

-

Si

19,8

26,7

23,6

46,2

Si

45,8

24,3

24,18

K

1,7

2,1

0,2

0,1

K

Ğl.

0,8

-

Ca

3,1

12,1

31,9

Ğl.

Ca

Ğl.

19,3

34,50

Fe

28,6

4,1

0,6

0,1

Fe

0,1

6,7

-

Ti

0,5

0,4

n.o.

n.o.

Ti

n.o.

0,4

-

Mg

0,2

0,2

0,2

n.o.

Mg

n.o.

0,1

-

Zr

0,6

1,4

n.o.

n.o.

Zr

n.o.

0,1

-

Suma

100,0

100,0

100,0

100,0

Suma

100,0

100,0

100,0

b)
Rys. 6. Wyniki analizy SEM/EDS: a) mikrostruktura strefy jasnej
z zaznaczonymi punktami analizy EDS, b) skáad chemiczny w badanych punktach.
Fig. 6. Results of a SEM/EDS analysis: a) microstructure of the
bright zone with marked points of the EDS analysis, b) chemical
composition in the studied points.

Lokalnie wystĊpowaáy igieákowe formy ilmenitu (FeO·TiO2) (Rys. 5), którego obecnoĞü potwierdzono badaniami skáadu fazowego metodą XRD (Rys. 3).

3.4. Skáad chemiczny w mikroobszarach
Wyniki oznaczeĔ skáadu chemicznego (EDS) w mikroobszarach z zaznaczonymi punktami mikroanalizy na obrazie mikrostruktury czĊĞci jasnej ksztaátki 1 przedstawiono na
Rys. 6, a czĊĞci ciemnej - na Rys. 7.
Analiza skáadu chemicznego w mikroobszarze czĊĞci
jasnej ksztaátki 1 wykazaáa, Īe w osnowie wystĊpowaáy krysztaáy trydymitu z wbudowanymi w ich strukturĊ Ğladowymi iloĞciami Fe, K i Al (Rys. 6, pkt 1). PomiĊdzy krysztaáami trydymitu wystĊpowaáa faza krzemianowa, amor¿czna, bogata w Ca, Fe i Al. Obecne byáy w niej równieĪ K, Ti i Ğladowe
iloĞci Mg. Analizy skáadu chemicznego w pkt. 2 i 3 byáy zbliĪone (Rys. 6), co Ğwiadczyáoby o stosunkowo równomiernym ich rozmieszczeniu. W analizowanych punktach udziaá
Ca byá wyraĨnie niĪszy niĪ wynikaáo to ze skáadu stechiometrycznego dla wollastonitu.

O

b)
Rys. 7. Wyniki analizy SEM/EDS: a) mikrostruktura strefy ciemnej
z zaznaczonymi punktami analizy EDS, b) skáad chemiczny w badanych punktach.
Fig. 7. Results of a SEM/EDS analysis: a) microstructure of the dark
zone with marked points of the EDS analysis, b) chemical composition in the studied points.

MikrostrukturĊ osnowy w czĊĞci ciemnej ksztaátki 1 przedstawiono na Rys. 7. PomiĊdzy krysztaáami trydymitu obecne
byáy fazy krzemianowe, jasnopopielata o pokroju sáupkowym
i ciemnopopielata (nieregularne skupienia pomiĊdzy tymi
krysztaáami) oraz jasne wytrącenia, czĊsto dendrytyczne.
Skáad chemiczny w pkt 8 potwierdziá obecnoĞü trydymitu,
który wystĊpowaá w postaci krysztaáów o charakterystycznych trójkątnych zarysach „jaskóáczych ogonów”. JaĞniejszą
fazĊ stanowiá wollastonit, na co wskazywaá pokrój krysztaáów
i skáad stwierdzony w pkt 5. Ciemna faza charakteryzowaáa
siĊ bardziej záoĪonym skáadem chemicznym (pkt 4). Obok
dominującego udziaáu Si i Ca wystĊpowaáy w niej Al, Fe i K.
Byáa to najprawdopodobniej faza szklista. Towarzyszące jej
i wollastonitowi drobne formy jasnych skupieĔ charakteryzowaáy siĊ wysoką koncentracją Fe (pkt 3). Analiza skáadu
chemicznego w mikroobszarze wykazaáa udziaá nastĊpujących skáadników: Si, Al, Ca, K i Mg i Ti, a takĪe Zr i Fe, których obecnoĞü naleĪy wiązaü z bardzo maáymi rozmiarami
skupieĔ bogatych w Fe (szerokoĞü ok. 2 m) i oddziaáywaniem wiązki na otaczające je obszary krzemianowe i trydymit.
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Na podstawie powyĪszych wyników badaĔ przyjĊto hipotezĊ, Īe za zabarwienia wyrobu odpowiedzialne są tlenki Īelaza wspóáwystĊpujące z wollastonitem.
Dla sprawdzenia tej hipotezy wykonano dodatkowy
pomiar kontrolny w mikroskopie wysokotemperaturowym
próbki pobranej z mikroobszaru osnowy czĊĞci zabarwionej ksztaátki 1. Badania przeprowadzono pod kątem okreĞlenia eutektyki wystĊpujących w niej faz, w oparciu o temperaturĊ miĊkniĊcia.

3.5. Temperatura miĊkniĊcia w mikroobszarach
TemperaturĊ miĊkniĊcia wyznaczono dla próbki pobranej z czĊĞci ciemnej osnowy ksztaátki 1, badając zmiany pola
przekroju badanej próbki w funkcji temperatury w mikroskopie wysokotemperaturowym (Rys. 8).

Rys. 9. Diagram ukáadu równowagowego CaSiO3-„Fe2O3” [8].
Fig. 9. The diagram of equilibrium CaSiO3 - “Fe2O3” [8].

4. Podsumowanie
Rys. 8. Zmiany pola przekroju próbki w funkcji temperatury.
Fig. 8. Changes in cross-sectional area of the sample as a function of temperature.

Przeprowadzone wyniki badania na próbce przygotowanej z osnowy czĊĞci ciemnej ksztaátki 1 wykazaáy, Īe zapoczątkowanie zmian wymiarów próbki rozpoczynają siĊ
w temperaturze okoáo 1200°C. Uzyskany wynik odpowiada
temperaturze pojawiania siĊ fazy ciekáej w ukáadzie wollastonit–hematyt (CaSiO3–Fe2O3) (Rys. 9).

3.6. Ocena wáaĞciwoĞci uĪytkowych
Zasadniczą informacjĊ potrzebną do oceny wpáywu wystĊpujących przebarwieĔ na ksztaátkach wyrobów krzemionkowych na wybrane wáaĞciwoĞci uĪytkowe uzyskano po wykonaniu badaĔ ogniotrwaáoĞci pod obciąĪeniem. Badania
ogniotrwaáoĞci pod obciąĪeniem ksztaátki 1 wyrobu krzemionkowego przeprowadzono na walcu wyciĊtym z obszaru skrajnego i ze Ğrodka. Charakterystyczna temperatura
T0,6 wynosiáa odpowiednio 1650°C i 1660°C, a temperatura
T4 wynosiáa odpowiednio 1670°C i 1680°C. Uzyskane wyniki ogniotrwaáoĞci dla próbki z przebarwieniami i ze Ğrodka
materiaáu róĪniáy siĊ o 10°C.
Przeprowadzono takĪe badania rozszerzalnoĞci cieplnej
w trakcie, których zaobserwowano zanik przebarwienia, gdy
próbka byáa ogrzana do 1400qC, przetrzymana przez 2 godziny i studzona wraz z piecem.
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Badania obszarów przebarwieĔ i czĊĞci wewnĊtrznej wyrobów krzemionkowych wykazaáy zróĪnicowanie skáadu fazowego i mikrostruktury.
Badania w mikroskopie optycznym ujawniáy wyraĨne odmiennie wyksztaáconą mikrostrukturĊ w obrĊbie czĊĞci ciemnej, przebarwionej wyrobu w porównaniu z czĊĞcią jasną.
W stre¿e jasnej reprezentującej niezmienioną czeĞü wyrobu
róĪnica w wyksztaáceniu mikrostruktury wiązaáa siĊ z wystĊpowaniem obszarów z udziaáem jednorodnych skupieĔ fazy
amor¿cznej. W czĊĞciach ciemnych, przebarwionych stwierdzono wydzielenia wollastonitu i submikroskopowe, jasne
skupienia, które identy¿kowano jako hematyt (Fe2O3), magnetyt (Fe3O4) i ilmenit (FeTiO3).
Badania w mikroobszarze przy uĪyciu mikrosondy (EDS)
potwierdziáy zaobserwowaną róĪnicĊ pomiĊdzy budową
osnowy w wewnĊtrznej, jasnej czĊĞci ksztaátki i w czĊĞci z
przebarwieniami.
W czĊĞci jasnej pomiĊdzy krysztaáami trydymitu wystĊpowaáa jednorodna faza amor¿czna, w której równomiernie
rozmieszczone byáy gáównie Si, Ca, Fe, Al i inne pierwiastki
wystĊpujące w iloĞciach Ğladowych.
W czĊĞci ciemnej, zewnĊtrznej wyraĨnie daáy siĊ wyróĪniü bardzo drobne (< 2-3 m) wytrącenia Fe2O3, pomiĊdzy
krysztaáami wollastonitu i fazą amor¿czną. Ciemne zabarwienie tej czĊĞci wyrobu wiązaáo siĊ z obecnoĞcią rozproszonego w osnowie hematytu. MoĪna przyjąü, Īe utlenienie Fe w warstwie przypowierzchniowej nastąpiáo w trakcie
cháodzenia, a dendrytyczne formy jego skupieĔ sugerują, Īe
powstaáy one ze stopu eutektycznego. W ukáadzie trójskáad-
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nikowym SiO2-CaO-Fe2O3 stosowna temperatura eutektyki
wynosiáaby ponad 1250qC.
Udziaá wollastonitu towarzyszący wytrąceniom Fe2O3
i skáad chemiczny fazy amor¿cznej niewątpliwie miaáy wpáyw
na to, Īe pojawiająca siĊ faza ciekáa byáa obecna w niĪszej
temperaturze (1200°C), co wykazaáy badania temperatury
miĊknienia fazy wiąĪącej w osnowie z wykorzystaniem mikroskopu wysokotemperaturowego.
Wyznaczona temperatura miĊknienia fazy miĊdzykrystalicznej pokrywa siĊ z temperaturą pojawiania siĊ fazy ciekáej w ukáadzie dwuskáadnikowym CaSiO3 - Fe2O3 wynoszącą 1204qC [7, 8].
WystĊpowanie plamistych przebarwieĔ na powierzchni
wyrobów krzemionkowych byáo wynikiem utworzenia hematytu (Fe2O3) w warunkach utleniających w czasie cháodzenia.
Plamisty charakter przebarwieĔ moĪna wiązaü z nierównomierną koncentracją tlenków Īelaza w wyrobie.
Wg Phelpsa i Limesa [6] oraz Trostela [5] ciemne zabarwienie pojawia siĊ w temperaturze ok. 1000qC. W obecnoĞci
poniĪej 5-ciu % tlenu w atmosferze pieca zabarwienie nie
wystĊpuje. Po wygrzaniu w temperaturze powyĪej 1200qC
przez dostatecznie dáugi czas zabarwienie znikaáo w wyniku rozpuszczenia Īelaza w stopie krzemianowym. Zabarwienia ksztaátek moĪna uniknąü przez stosunkowo szybkie
cháodzenie wyrobów w pobliĪu temperatury 1000qC. Podobne stwierdzenie przedstawiá Trostel [5], który stwierdziá, Īe
przy prĊdkoĞciach cháodzenia 5,5 do 18,3qC/min zabarwienie nie pojawia siĊ.
Podobne zjawisko zaniku przebarwienia zaobserwowano w trakcie badaĔ rozszerzalnoĞci cieplnej próbki wyrobu krzemionkowego, gdy próbka byáa ogrzana do 1400qC,
przetrzymana przez 2 godziny i studzona wraz z piecem.
PoniewaĪ piec w urządzeniu ¿rmy Netzsch, w którym badano próbkĊ jest otwarty, cháodzenie - zwáaszcza w wysokiej
temperaturze - nastĊpowaáo szybko. Próbka po teĞcie miaáa
jednolicie kremowe zabarwienie osnowy, pomiĊdzy prawie
biaáymi ziarnami przeobraĪonego kwarcytu. Zatem moĪna
stwierdziü, Īe przyĞpieszenie procesu cháodzenia wyrobów
krzemionkowych ogranicza wystĊpowanie powierzchniowych przebarwieĔ.

Na podstawie przedstawionych wyników badaĔ wyrobu z powierzchniowym zabarwieniem moĪna stwierdziü,
Īe związane ono byáo z niejednorodnoĞciami mikrostruktury i skáadu fazowego w mikroobszarach na jego powierzchni i nie ma istotnego wpáywu na wybrane wáaĞciwoĞci uĪytkowe wyrobu.
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