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Streszczenie
Obok tradycyjnych odmian weány mineralnej: szklanej i bazaltowej, moĪliwej jest otrzymywanie równieĪ innych wáóknistych materiaáów
termoizolacyjnych. W naszych badaniach przedstawiliĞmy moĪliwoĞü wykonania takiego materiaáu z krysztaáów siarczanu wapnia spojonych Īywicą silikonową. Jak wskazaliĞmy, rekrystalizacja gipsu w roztworach kwasu siarkowego doprowadziü moĪe do uzyskania krysztaáów o pokroju iglastym, zarówno gipsu dwuwodnego jak i bezwodnego siarczanu wapnia. Wáókna te dają siĊ utrwaliü przy pomocy Īywic silikonowych w trwaáe ksztaátki, zdolne do przenoszenia obciąĪeĔ na poziomie zbliĪonym do twardej weány mineralnej. Udziaá skáadowej polimerowej wystĊpującej w tworzywie kompozytowym w iloĞci siĊgającej 50 % pozwala na wyeliminowanie wad typowych dla gipsu.
Uzyskany materiaá nie ulega zniszczeniu po wystawieniu na dziaáanie wilgoci czy nawet zanurzeniu w wodzie, skáadowa anhydrytowa nie
ulega uwodnieniu, co Ğwiadczy o szczelnoĞci osnowy silikonowej. RównieĪ ekspozycja na wysokie temperatury, mimo odwodnienia gipsu,
nie niszczy formy ¿zycznej ksztaátek wykonanych z kompozytu, a wáaĞciwoĞci mechaniczne w przypadku Īywic sieciujących ulegają wrĊcz
poprawie. OdnoĞnie gáównych wáaĞciwoĞci – z punktu widzenia postulowanego zastosowania jako materiaáu termoizolacyjnego – kompozyt wáókna gipsowego w osnowie silikonowej okazuje siĊ posiadaü gĊstoĞü wyĪszą niĪ twarde páyty z weány bazaltowej (250–400 kg/m3,
wobec 150–180 kg/m3) oraz nieznacznie tylko gorsze wáaĞciwoĞci termoizolacyjne (Ȝ = 0,045-0,06 W/m·K).
Sáowa kluczowe: gips, anhydryt, weána mineralna, materiaáy termoizolacyjne

GYPSUM MINERAL WOOL AND INFLUENCE OF POLYMER IMPREGNATION ON ITS PROPERTIES
Beside traditional mineral basalt and glass wools, there is a possibility to manufacture another ¿ber stuff for the use as thermo isolation. In the paper, a material prepared from needle-shaped crystals of gypsum or anhydrite and polymer siloxane matrix is presented.
Needle crystals can be formed in course of gypsum recrystalization performed in sulfuric acid solutions, and then shaped in stable blocks
with polymers. The composite materials with a resin content of 50 % do not show typical disadvantages of gypsum materials, and do not
undergo destruction after the exposure on wet storage or even after immersion in water; an anhydrite part does not become hydrated.
Exhibition on high temperatures does not destroy the physical form of the composite material; on the contrary, mechanical parameters
become better in case of the using thermosetting resin. In a context of the application as thermo isolation, main properties of the ¿ber
gypsum/ silicone composite are comparable to the traditional hard insulating materials (density of 250–400 kg/m3 and thermal conductivity,
Ȝ, of 0,045-0,06 W/m·K.
Keywords: Gypsum, Anhydrite, Mineral wool, Thermal insulation

1. Wprowadzenie
Pomysá rekrystalizacji gipsu do postaci o pokroju iglastym, z zamierzonym zastosowaniem w materiaáach o charakterze kompozytowym, zaistniaá w literaturze przedmiotu
okoáo dziesiĊciu lat temu [1, 2]. Oryginalnie technologia zakáadaáa rozpuszczenie surowca gipsowego w gorącym roztworze kwasu solnego do uzyskania roztworu nasyconego,
a nastĊpnie scháodzenie roztworu, co dziĊki róĪnicy rozpuszczalnoĞci prowadziáo do krystalizacji gipsu o pokroju wáóknistym. DoĞwiadczenia w zakresie procesów krystalizacji faz
siarczanu wapnia [3, 4] pozwoliáy na wprowadzenie znacznie zmody¿kowanej metody otrzymywania gipsów wáóknistych, przy uwzglĊdnieniu nastĊpujących zaáoĪeĔ:
– otrzymywany materiaá wáóknisty powinien, ze wzglĊdów
ekologicznych i ekonomicznych, powstawaü z surow-
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ców odpadowych w Ğrodowisku reakcyjnym utworzonym
przez kwas siarkowy; narzucającym siĊ wyborem są gipsy chemiczne, powstające w Ğrodowisku kwasu siarkowego;
naprzemienne ogrzewanie i cháodzenie ukáadu reakcyjnego wiąĪe siĊ z nadmiernymi nakáadami energetycznymi; zastąpienie kwasu solnego siarkowym powoduje,
ze wzglĊdu na mniejszą rozpuszczalnoĞü gipsu w tym
drugim, dodatkową utratĊ wydajnoĞci, dlatego caákowite rozpuszczanie i krystalizacjĊ z roztworu nasyconego
zastĊpuje siĊ przebudową struktury w drodze rekrystalizacji;
konieczny dla wytrącania krysztaáów o pokroju iglastym
stopieĔ przesycenia ukáadu [5] wzglĊdem gipsu uzyskuje
siĊ nie w wyniku zmian rozpuszczalnoĞci w funkcji tem-
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peratury, a przy przekraczaniu obszarów stabilnoĞci/metastabilnoĞci poszczególnych faz siarczanu wapnia [6];
– wprowadza siĊ domieszki, które dziĊki selektywnej absorpcji na powierzchniach wzrastających krysztaáów uáatwiają uzyskiwanie pokroju iglastego [7, 8].
Szczegóáowy opis zaáoĪeĔ nowej metody wytwarzania iglastych krysztaáów gipsowych i anhydrytowych przedstawiono w roku 2010 [9], prezentując zarazem uzyskany materiaá wáóknisty. Materiaá ten – iglaste krysztaáy gipsu
i anhydrytu - formowano i utrwalano w rodzaj trwaáej „waty”
gipsowej lub anhydrytowej, nadającej siĊ do formowania
w ksztaátki, ¿lce lub otuliny. Utrwalenie materiaáu gipsowego przy pomocy lepiszcza Īywicznego starano siĊ poáączyü
z wyeliminowaniem czĊĞci wad charakteryzujących zazwyczaj lekkie materiaáy gipsowe, w tym gáównie braku odpornoĞci na dziaáanie wody i podwyĪszonych temperatur.
W prezentowanej pracy przedstawiono badania nad
wpáywem impregnacji polimerowej iglastych krysztaáów siarczanu wapnia na wáaĞciwoĞci uzyskiwanej gipsowej weány mineralnej. W oparciu o dotychczasowe doĞwiadczenia
w zakresie hydrofobizacji gipsu [10, 11] do peánienia funkcji fazy spajającej wáókna gipsowe wytypowano Īywice polisiloksanowe chemo- i termoutwardzalne; dla celów porównawczych stosowano równieĪ Īywice akrylowe.

2. Przygotowanie próbek
SpoĞród uzyskanych wariantów skáadu fazowego i morfologii produktów przemian zachodzących w materiale
gipsowym wygrzewanym w gorących roztworach kwasu siarkowego do niniejszej prezentacji wytypowano:
– rekrystalizowany gips dwuwodny o pokroju iglastym
i przeciĊtnym rozmiarze igieá (5-20)x350 m
– anhydryt o pokroju prĊcikowym, o przeciĊtnym rozmiarze (1-2)x(5-25) m.
Obydwie próbki uzyskiwano w 20-procentowym roztworze kwasu siarkowego w temperaturze wrzenia (~104°C),
przy wprowadzaniu materiaáu próbki (gipsu syntetycznego z elektrowni Jaworzno) w proporcji 20 g gipsu na 100 ml
roztworu. ZróĪnicowanie próbek byáo efektem róĪnych czasów inkubacji: 5 minut dla otrzymania produktu gipsowego
oraz 20 minut w przypadku anhydrytu. NaleĪy zaznaczyü,
bazując na nie prezentowanych analizach XRD i DTA/TG,
Īe zawartoĞü gáównej fazy (odpowiednio dwuhydratu lub anhydrytu) w przygotowanych próbkach przekraczaáa 90 %.
Przedstawione w pracy wyniki uzyskano stosując jako
surowiec wyjĞciowy gips syntetyczny z instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą, wapienno-wapniową w elektrowni
Jaworzno, naleĪy jednak zauwaĪyü, Īe produkt o zbliĪonym
charakterze uzyskiwano równieĪ przy zastosowaniu gipsów
syntetycznych z elektrowni Beáchatów i Poáaniec, a nawet
przy uĪyciu jako surowca póáwodnego siarczynu wapnia
z instalacji odsiarczania spalin metodą póásuchą z elektrociepáowni Skawina.
Formowanie i utrwalanie ksztaátek kompozytowych w postaci krąĪków prowadzono bezpoĞrednio ze Ğrodowiska
reakcji. Odsączoną frakcjĊ staáą przemywano acetonem i kolejno przemywano roztworem impregnującym oraz suszono.
Stosowane roztwory Īywicy silikonowej w toluenie miaáy za
zadanie usunąü z próbki pozostaáoĞci kwaĞnego Ğrodowi-

ska reakcyjnego oraz osadziü na powierzchni wáókien skáadową polimerową.
Zastosowano dostĊpne w handlu:
– dwuskáadnikowy (sieciujący) impregnat silikonowy do mineralnych materiaáów budowlanych (Sil1),
– spoiwo silikonowe termoutwardzalne (Sil2),
– koagulujące spoiwo krzemoorganiczne do substancji mineralnych / mody¿kator Īywic organicznych(Sil3),
– niskoelastyczny lakier silikonowy (Sil4).
Wymienione spoiwa, dostĊpne w ofercie handlowej jako
roztwory 50-procentowe rozcieĔczano odpowiednim rozpuszczalnikiem w dobranej eksperymentalnie proporcji 1:3.

3. Charakterystyka uzyskanych materiaáów
Stan powierzchni igieá gipsowych lub prĊtów anhydrytowych po impregnacji Īywicą polimerową, równomiernoĞü
i ciągáoĞü uksztaátowanej na powierzchni krysztaáów báony
organicznej oraz poáączenia miĊdzy igáami oceniano metodą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM).
Jak zaobserwowano (Rys. 1), zastosowana iloĞü Īywicy i rodzaj dobranego roztworu okazaáy siĊ byü dostateczne dla caákowitego pokrycia krysztaáów gipsowych powáoką polimerową; w przypadku znacznie wiĊkszych igieá gipsowych nadmiar Īywic koncentrowaá siĊ w obszarach kontaktu pomiĊdzy poszczególnymi krysztaáami lub rozciągaá
w formie báon pomiĊdzy nimi; w przypadku drobnych prĊtów anhydrytowych Īywica pokrywaáa ciągáą powierzchnią
sąsiadujące z sobą krysztaáy, nie tworząc jednak – z racji
nierównomiernego rozáoĪenia anhydrytu – powierzchni jednolitych w próbce w skali makro.
Obserwacja przy mniejszych powiĊkszeniach pozwala
ustaliü, Īe mikrostruktura uksztaátowana w wyniku poáączenia skáadowej mineralnej z polimerową zachowuje charakter luĨnego konglomeratu; zbite krysztaáy igáowe i kolumnowe zaimpregnowane i zespolone Īywicą w dalszym ciągu
tworzą strukturĊ o wysokiej porowatoĞci otwartej, umoĪliwiającej zachowanie przepuszczanie gazów i pary wodnej.
Analiza EDS przeprowadzona dla próbek mody¿kowanych Īywicami silikonowymi potwierdza pokrycie warstwą
polimerową nie tylko stref kontaktowych, ale teĪ páaskich
powierzchni duĪych krysztaáów.
Na próbkach otrzymywanych wg wyĪej przedstawionej
procedury, przyciĊtych do równolegáoĞciennych páyt, wykonano dalsze oznaczenia, których wyniki przedstawiono w Tabeli 1. Jak wynika z tego zestawienia, gipsowe i anhydrytowe
weány mineralne są materiaáem bardzo lekkim, przekraczającym jednak gĊstoĞcią weány mineralne szklane czy bazaltowe (uzyskane igáy i prĊty jako znacznie krótsze od wáókien
tradycyjnej weány mineralnej lepiej wypeániają objĊtoĞü materiaáu). Utrwalenie Īywicami dodatkowo zwiĊksza gĊstoĞü
wyrobów. Porównanie gĊstoĞci wáókien i wykonanych z nich
kompozytów pozwala stwierdziü, Īe w przypadku zastosowania Īywic silikonowych jednoskáadnikowych (Sil2 – Sil4)
uzyskuje siĊ ukáady o proporcji masowej skáadowej mineralnej do polimerowej zbliĪonej do 1:1; sieciująca Īywica dwuskáadnikowa okazuje siĊ znacznie bardziej wydajna.
Kolejno oceniano odpornoĞü uzyskanych kompozytów na
dziaáanie wilgoci i wody stojącej, badając ich nasiąkliwoĞü
związaną z podciąganiem kapilarnym oraz nasiąkliwoĞü po
peánym, 24-godzinnym zanurzeniu w wodzie. Stan zacho-
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a)

b)

c)

d)

Rys. 1. Obrazy SEM krysztaáów: a) gips dwuwodny, b) anhydryt, c) anhydryt w Īywicy silikonowej (Sil2); d) mikroanaliza EDS we wskazanym punkcie 1 zdjĊcia c).
Fig. 1. SEM images of crystals: a) gypsum, b) anhydrite, c) anhydrite coated with polysiloxane resin (Sil2); d) EDS analysis in point 1 of
the c) image.
Tabela 1. Wybrane wáaĞciwoĞci kompozytów z wáókien gipsowych w osnowie polimerowej.
Table 1. Selected properties of gypsum ¿bers – polymer matrix composites.
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Oznaczenie próbki

GĊstoĞü
[g/cm3]

ǻ gĊstoĞci
wzglĊdem wáókna

NasiąkliwoĞü
powierzchniowa
[g/cm2]

NasiąkliwoĞü
krótkotrwaáa
[g/cm3]

NasiąkliwoĞü
zupeána
[g/cm3]

Wáókna gipsowe/Sil1

0,24

0,34

0,05

0,05

0,07

Wáókna gipsowe/Sil2

0,37

1,02

0,11

0,09

0,10

Wáókna gipsowe/Sil3

0,40

1,19

0,05

0,06

0,06

Wáókna gipsowe/Sil4

0,38

1,10

0,05

0,05

0,05

Wáókna gipsowe

0,18

Wáókna anhydrytowe/Sil1

0,31

0,34

0,07

0,06

0,05

Wáókna anhydrytowe/Sil2

0,48

1,10

0,11

0,09

0,12

Wáókna anhydrytowe/Sil3

0,46

1,00

0,07

0,07

0,07

Wáókna anhydrytowe/Sil4

0,47

1,06

0,07

0,07

0,08

Wáókna anhydrytowe

0,23

-
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Rys. 2. Dyfraktogramy XRD w przypadku próbek wáókien anhydrytowych (1), kompozytu anhydrytowo–silikonowego (Sil2) po 24 godz. zanurzenia w wodzie (2), kompozytu anhydrytowo–akrylowego po 24 godz. zanurzenia w wodzie (3); DH – gips dwuwodny, Anh – anhydryt.
Fig. 2. XRD patterns for samples of anhydrite ¿bres (1), anhydrite–polysiloxane (Sil2) composite after 24 h. immersion in water (2), anhydrite–acrylic composite after 24 h immersion in water (3); DH – gypsum dihydrate, Anh – anhydrite.

wania badanych ksztaátek oceniano po kolejnym wysuszeniu do staáej masy.
W opisywanych badaniach korzystnie
wypadają kompozyty gipsowo–silikonowe. Ich nasiąkliwoĞü zupeána jest wyraĨnie
niĪsza, oscyluje miĊdzy 0,05-0,12 g/cm3,
nie obserwuje siĊ wyraĨnych róĪnic pomiĊdzy nasiąkliwoĞcią wywoáaną podciąganiem kapilarnym (nasiąkliwoĞü krótkotrwaáa), a spowodowaną zanurzeniem próbki
w wodzie (nasiąkliwoĞü powierzchniowa).
Próbki wysuszone po badaniu nie wykazują istotnych zmian w masie czy wymiarach
liniowych. Porównanie skáadu mineralnego
wyjĞciowych wáókien anhydrytowych i kompozytu anhydrytowo–silikonowego wystawionego na dziaáanie wody dowodzi, Īe
w przeciwieĔstwie do kompozytu spajanego akrylem nie dochodzi do uwadniania
siarczanu wapnia (Rys. 2).
Wystawienie rozpatrywanych kompozytów gipsowo–polimerowych na dziaáanie podwyĪszonych temperatur do
500°C wykazuje, w oparciu o badani XRD
i DTA/TG (nie prezentowane), Īe skáadowa mineralna zachowuje siĊ analogicznie
do czystych skáadników – gips dwuwodny
ulega dehydratacji, a anhydryt pozostaje
stabilny. Skáadowa polimerowa nie wpáywa na zachowanie skáadowej mineralnej;
w wymienionych badaniach nie uwidaczniają siĊ dodatkowe efekty; efekt sieciowania Īywicy termoutwardzalnej w ~250°C,
który powinien áączyü siĊ z niewielką utraRys. 3. WzglĊdna zmiana wymiarów i masy przy wygrzewaniu próbek kompozytowych:
tą
masy nie zostaá zarejestrowany. Z drua) spoiwo Sil1, b) spoiwo Sil2.
giej
strony obserwuje siĊ jednak ¿zyczne
Fig. 3. Relative change in dimensions and mass of composites during heating: a) binder
Sil1, b) binder Sil2.
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Rys. 4. ZdolnoĞü przenoszenia obciąĪeĔ dla próbek kompozytu gipsowo–silikonowego; T – próbka po wygrzaniu w 250°C.
Fig. 4. Ability to transfer loads for gypsum–siloxane composite; T – the sample after heating at 250°C.

efekty towarzyszące wygrzewaniu próbek (Rys. 3); utracie
masy przy wygrzewaniu kompozytu gipsowo-polimerowego
towarzyszy pĊcznienie w przypadku Īywic niesieciujących
oraz niewielki skurcz przy zastosowaniu termoutwardzalnych Īywic sieciujących. Zmiany wymiarów liniowych przy
wygrzewaniu dotyczą wyáącznie kierunku prostopadáego do
páaszczyzny, w której ukáadają siĊ wáókna; w kierunku równolegáym do wáókien próbki wykazują stabilnoĞü wymiarów.
Dodatkowo zauwaĪono, Īe wygrzewane próbki miĊkną,
tracą zdolnoĞü przenoszenia obciąĪeĔ i wykazują trwaáą
odksztaácalnoĞü pod naciskiem w temperaturach przekraczających 200°C, co stanowi istotną przesáankĊ do ograniczenia ich ewentualnego zakresu stosowania do temperatur niĪszych.
Warte zauwaĪenia jest, Īe odwodnienie gipsu dwuwodnego wchodzącego w skáad kompozytu do gipsu póáwodnego
nie powoduje destrukcji kompozytu; w przypadku materiaáów
otrzymanych z zastosowaniem Īywic sieciujących zachowuje wrĊcz znaczną zdolnoĞü do przenoszenia obciąĪeĔ i odwracalnoĞü odksztaáceĔ (Rys. 4). Analogicznie jak materiaáy polimerowe kompozyty gipsowo/anhydrytowo–polimerowe
wykazują peáną odwracalnoĞü odksztaáceĔ w zakresie do kilkunastu procent oryginalnych wymiarów liniowych; dalsze
odksztaácanie materiaáu skutkuje poáączeniem odksztaáceĔ
odwracalnych i nieodwracalnych. PrzeciĊtnie badane materiaáy wytrzymywaáy skompresowanie ich do 50 % oryginalnej
gruboĞci próbki bez utraty spójnoĞci kompozytu.
Porównując zdolnoĞü do przenoszenia obciąĪeĔ badanych kompozytów naleĪy zauwaĪyü, Īe o ile gáównym
czynnikiem róĪnicującym jest rodzaj zastosowanej Īywicy, to równieĪ rodzaj wáókien mineralnych wpáywa na wáaĞciwoĞci kompozytu; w wersji z wáóknami anhydrytowymi
materiaá przenosi wiĊksze obciąĪenia przy odksztaáceniu,
charakteryzuje siĊ równieĪ wiĊkszą odpornoĞcią na podwyĪszone temperatury [?].
Biorąc pod uwagĊ najwaĪniejszy parametr z punktu widzenia proponowanego zastosowania kompozytu jako materiaáu termoizolacyjnego (wspóáczynnik przewodzenia ciepáa)
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okazuje siĊ, Īe podwyĪszonej w stosunku do tradycyjnych
odmian weány mineralnej gĊstoĞci odpowiada równieĪ proporcjonalnie zwiĊkszona przewodnoĞü cieplna. Dla wybranych materiaáów kompozytowych wykonano badania przewodnoĞci cieplnej. Wyniki przedstawiono w Tabeli 2.
Tabela 2. Wspóáczynnik przewodzenia ciepáa wybranych kompozytów zawierających wáókna gipsowe w osnowie polimerowej.
Table 2. Thermal conductivity coef¿cient for the selected gypsum
¿bers – polymer matrix composites.

Osnowa (spoiwo)

Ȝ [W/m·K]
Wáókna gipsowe

Wáókna anhydrytowe

Sil 1

0,046

0,054

Sil 2

0,062

0,064

Sil 3

0,081

0,073

Sil 4

0,060

0,060

WáaĞciwoĞci termoizolacyjne uzyskanych kompozytów naleĪy uznaü za korzystne; ich wspóáczynnik przewodzenia ciepáa oscyluje wokóá wartoĞci okoáo 0,06 W/m·K;
w przypadku próbek o najniĪszej gĊstoĞci schodząc poniĪej 0,05 W/m·K. Nie obserwuje siĊ istotnych róĪnic pomiĊdzy próbkami gipsowymi a anhydrytowymi.

4. Podsumowanie
Przedstawione dane wykazują, Īe materiaáy na bazie
siarczanu wapnia – gipsu dwuwodnego - i anhydrytu o pokroju wáóknistym (iglastym, kolumnowym) moĪna zastosowaü
do formowania waty mineralnej utrwalonej spoiwem polimerowym. WáaĞciwoĞci tak uzyskanego kompozytu naleĪy oceniü jako korzystne dla zastosowaĔ termoizolacyjnych; materiaá posiada niski wspóáczynnik przewodzenia ciepáa, jest
relatywnie lekki i – w niektórych wariantach – nienasiąkliwy
oraz wodoodporny. WyraĨnie niĪsza nasiąkliwoĞü kompozytów w osnowie silikonowej w porównaniu z tradycyjnymi weánami mineralnymi, wynikająca z hydrofobowoĞci tego mate-
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riaáu, oznacza zmniejszenie strat w izolacyjnoĞci termicznej
w przypadku zawilgocenia ukáadu. Kompozyty gipsowe spajane Īywicami silikonowymi wystawione na dziaáanie niekorzystnych czynników - wilgoci czy temperatur wyĪszych niĪ
temperatura odwadniania gipsu - wykazują zdolnoĞü zachowania wymiarów, ksztaátu i zdolnoĞü przenoszenia obciąĪeĔ.
W zakresie przenoszenia obciąĪeĔ omawiane kompozyty
przewyĪszają dostĊpne na rynku sztywne izolacje wáókniste.
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