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Streszczenie
Badano wpáyw wĊglanu wapnia na barwĊ wyrobów otrzymanych podczas spiekania czerwonych iáów z Patoki, Kozowa i PaáĊg.
Powstający tlenek wapnia w róĪnym stopniu byá wiązany przez spiekany iá, co objawiaáo siĊ po nawilĪeniu próbek powstawaniem na ich
powierzchni wykwitów. Obiektywne pomiary barwy próbek, wykonane przy uĪyciu spektrofotometru Konica Minolta CM-700d, pozwalają
na wyciągniĊcie wniosków o reaktywnoĞci iáów z tlenkiem wapnia podczas spiekania w przedziale temperatur 900–1150°C.
Sáowa kluczowe: materiaáy budowlane, wyroby klinkierowe, surowce ilaste, czerwone iáy

THE INFLUENCE OF CALCIUM CARBONATE CONTENT ON COLOUR OF FIRED RED CLAYS
In this paper, the inÀuence of calcium carbonate content on colour of ¿red red clays from Patoka, Kozów and PaáĊgi deposits was investigated. Calcium oxide arising during the ¿ring process reacts with clays. The degree of this reaction has the inÀuence on the formation
of efÀorescences on a body surface after soaking in water. The measurements of colour of the surface, using a Konica-Minolta Spectrophotometer CM-700d, allow determining reactivity of calcium oxide with clays during sintering in the temperature range between 900 °C
and 1150 °C.
Keywords: Building materials, Clinker products, Clay raw material, Red clay

1. WstĊp

2. CzĊĞü doĞwiadczalna

Wiele iáów ceramiki budowlanej zawiera kalcyt lub zanieczyszczenia w postaci pirytu czy gipsu, przez co nie mają
one zastosowania do produkcji wyrobów elewacyjnych. CzĊsto teĪ niska zawartoĞü tlenków barwiących w tych iáach nie
nadaje wáaĞciwej barwy powierzchni wyrobów i zniechĊca
klientów do ich zakupu. Czerwone iáy triasowe ze wzglĊdu
na intensywną barwĊ uzyskiwaną podczas wypalania są
chĊtnie stosowane do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, a zwáaszcza do produkcji klinkierowych wyrobów elewacyjnych. Iáy te mogą byü teĪ stosowane jako skáadnik mas
klinkierowych wprowadzający tlenki barwiące. SkutecznoĞü
barwienia czerwonym iáem takich mas zaleĪy od iloĞci wprowadzonego dodatku czerwonego iáu, od wáaĞciwej homogenizacji masy, a takĪe od obecnoĞci w masie kalcytu.
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ barwy powierzchni
próbek czerwonych iáów z okrĊgu kieleckiego krótko spiekanych z dodatkiem kalcytu. Spieczone próbki byáy nasączane niewielką iloĞcią wody destylowanej i suszone naturalnie w temperaturze pokojowej. Powstający wskutek rozkáadu kalcytu tlenek wapnia, który nie zostaá trwale związany
z iáem podczas spiekania, tworzyá podczas wysychania na
powierzchni próbek wykwity zmieniające ich barwĊ. Zbadano
skáad fazowy, mikrostrukturĊ i barwĊ spieczonych materiaáów.

Badano wpáyw wĊglanu wapnia na barwĊ wyrobów
otrzymanych podczas spiekania czerwonych iáów ze záóĪ
Patoka, Kozów i PaáĊgi. Próbki iáów pochodziáy ze zbiorów
KCiMO Akademii Górniczo-Hutniczej. Zostaáy rozdrobnione
do odpowiedniej wielkoĞci ziaren przy pomocy moĨdzierza.
Do iáów wprowadzono dodatki 2%, 4%, 8% wĊglanu wapnia
i mieszaninĊ utarto. Po zarobieniu mas plastycznych i ujednorodnieniu zostaáy z nich wykonane wypraski w ksztaácie
krąĪków o Ğrednicy 30 mm i wysokoĞci 7 mm. Próbki zostaáy wysuszone w suszarce laboratoryjnej w temperaturze
105°C i wypalone w piecu gradientowym w temperaturach
900-1150°C. Czas ogrzewania próbek wynosiá 2,5 h, próbki
stygáy naturalnie wraz z piecem.
Oznaczono nasiąkliwoĞü spieczonych próbek. BarwĊ
próbek mierzono przy pomocy spektrofotometru Konica Minolta CM-700d. Wykonano rentgenowską analizĊ fazową
próbek iáów z dodatkiem 8% wĊglanu wapnia wypalonych
w temperaturze 1020°C. UĪyto dyfraktometru rentgenowskiego Philips X’Pert Plus.
W drugiej fazie badaĔ wypalone próbki w formie pastylek o objĊtoĞci ok. 5 cm3 umieszczono osobno w maáych
parownicach i nawilĪono dodając po 10 ml wody destylo-
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wanej. Po wysuszeniu na powierzchni próbek pojawiáy siĊ
jasne wykwity.
Dokonano charakterystyki barwy tych próbek z uĪyciem
spektrofotometru Konica Minolta CM-700d. Przy pomocy
mikroskopu skaningowego (FEI Nova NanoSEM 200) obserwowano powierzchniĊ spieczonych, nawilĪonych i wysuszonych próbek, a takĪe wykonano analizĊ EDS wykwitów.

3. Wyniki i dyskusja
Badania przeprowadzono dla trzech wybranych czerwonych iáów: iáu Patoka, iáu Kozów i iáu PaáĊgi. W Tabeli 1 przedstawiono ich skáad chemiczny [1].
Tabela 1. Skáad chemiczny iáów.
Table 1. Chemical composition of clays.

Skáadnik

ZawartoĞü [% mas.]
Iá Patoka

Iá Kozów

Iá PaáĊgi

SiO2

57,51

64,93

61,21

Al2O3

18,43

16,95

17,17

Fe2O3

11,02

6,83

7,44

TiO2

0,93

0,87

0,89

CaO

0,19

0,25

0,34

MgO

1,06

1,08

2,26

MnO

0,18

0,04

0,09

K2O

2,24

2,71

2,90

Strata praĪenia

8,66

6,02

6,58

Skáadnikami ilastymi iáu ze záoĪa Patoka są kaolinit i illit,
przy niewielkim udziale mineraáów mieszanopakietowych illit/smektyt. Mineraáy nieilaste reprezentowane są przede
wszystkim przez kwarc, któremu towarzyszy hematyt i syderyt. W surowcu nie stwierdzono natomiast obecnoĞci kalcytu.
Zwraca uwagĊ wysoce Īelazisty charakter wiĊkszoĞci iáów
ze záoĪa Patoka (niekiedy nawet powyĪej 12% mas. Fe2O3)
oraz podwyĪszona zawartoĞü MnO. ObecnoĞü tak znacz-

nych iloĞci tych skáadników przyczynia siĊ do otrzymywania
po wypaleniu tworzywa ceramicznego o intensywnej czerwonobrązowej barwie. UmoĪliwia to teĪ wytwarzanie pigmentów
ilastych z kopaliny z Patoki [1]. Iá z Patoki jest drobnoziarnisty (mediana 0,5-1,7 ȝm, udziaá frakcji 2-10 ȝm (35-55)%
mas., a frakcji ilastej < 2 ȝm (53-71)%). Biorąc pod uwagĊ
wymagania przemysáu ceramiki budowlanej, pozwala to zaliczyü ten iá do surowców przydatnych do produkcji dachówki i pustaków ceramicznych cienkoĞciennych.
Surowiec ilasty ze záoĪa Kozów, jako gáówne skáadniki
mineralne, zawiera illit i mineraáy mieszanopakietowe illit/
smektyt oraz kwarc, przy podrzĊdnych zawartoĞciach kaolinitu i innych mineraáów mieszanopakietowych, a wĞród
mineraáów nieilastych – hematytu. Skáad chemiczny próbek
iáu ze záoĪa Kozów wskazuje, Īe zawartoĞü CaO przeciĊtnie wynosi ok. 0,3%, co pozwala na zaliczenie tej kopaliny
do iáów bezwapiennych. Iá z kopalni Kozów jest zdecydowanie bardziej drobnoziarnisty niĪ surowce z innych záóĪ tego
regionu (mediana 1-3 ȝm, udziaá frakcji muákowej 2-50 ȝm
– (35-55)% mas., zaĞ frakcji ilastej < 2 ȝm – (45-62)%) [1].
Badania parametrów technologicznych surowca wskazują, Īe jest to surowiec plastyczny (woda zarobowa ok.
23%, skurczliwoĞü suszenia ok. 5,7%). W procesie tradycyjnego wypalania moĪna z niego otrzymaü tworzywo porowate w interwale temperatur 950-1000oC, zaĞ w temperaturze ok. 1050oC nastĊpuje wyraĨne spieczenie tworzywa [1].
Iá PaáĊgi stanowią dolno triasowe iáowce pylaste i muáowce [2]. Gáównymi skáadnikami mineralnymi są mineraáy
ilaste w iloĞci (45-55)%, których zasadniczą ich czĊĞü stanowią illit oraz chloryty, zawiera równieĪ kwarc oraz hematyt. Iá zaliczany jest do kopalin bezwapiennych. Iá ze záoĪa
PaáĊgi charakteryzuje siĊ korzystnymi parametrami technologicznymi. Jego wypalenie w stosunkowo niskiej temperaturze, tj. w 1050°C wskazuje na wyraĨne zagĊszczenie
tworzywa i wzrost wytrzymaáoĞci mechanicznej. Iá ten powinien byü odpowiednim surowcem do produkcji wyrobów silnie spieczonych [2].
Wyniki pomiaru barwy spieczonych próbek iáów Patoka, Kozów i PaáĊgi z dodatkiem 2%, 4% i 8% wĊglanu wapnia, uzyskane za pomocą spektrofotometru Konica Minolta
CM-700d przedstawia Rys. 1. Widoczny jest brak syste-

Rys. 1. Wyniki pomiaru barwy czerwonych iáów z dodatkiem wĊglanu wapnia po wypaleniu.
Fig. 1. Colour of red clays with calcium carbonate after ¿ring.
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Rys. 2. Dyfraktogramy wypalonych próbek iáów z dodatkiem 8% wĊglanu wapnia.
Fig. 2. X-ray diffraction patterns of ¿red clays added with 8% calcium carbonate.

Rys. 3. Wyniki pomiaru barwy próbek z dodatkiem wĊglanu wapnia namoczonych i wysuszonych.
Fig. 3. Colour measurements of ¿red clays with calcium carbonate, and soaked with water and dried.

matycznego wpáywu rodzaju iáu i dodatku wĊglanu wapnia.
Temperatura wypalania wpáywa najmocniej na barwĊ spieczonych próbek.
Wynik rentgenowskiej analizy fazowej próbek iáów z dodatkiem 8% wĊglanu wapnia wypalonych w temperaturze
1020°C pokazano na Rys. 2. Na dyfraktogramach przy niskich kątach widoczne jest podniesione táo, bĊdące obrazem
amor¿cznej fazy powstaáej wskutek dehydroksylacji mineraáów ilastych. Widoczne są równieĪ niewielkie piki pochodzące od tlenku wapnia, który powstaá wskutek dekarbonizacji wĊglanu wapnia. Obie te fazy stopniowo reagują tworząc anortyt i gelenit (Rys. 2). Zachowują siĊ podczas spiekania podobnie jak czerwono wypalające siĊ iáy wapniste [3].
Pomiary barwy próbek nawilĪonych wodą i wysuszonych
(Rys. 3) wykazaáy zaleĪnoĞü miĊdzy iloĞcią wprowadzonego dodatku wĊglanu wapnia a intensywnoĞcią wykwitów,
zwáaszcza dla próbek wypalanych w temperaturze poniĪej
1050°C. Nastąpiáo znaczne rozjaĞnienie powierzchni próbek,
tym wiĊksze, im wiĊcej wprowadzano wĊglanu wapnia. Naj-

intensywniejsze jasne wykwity powstaáy na powierzchni próbek wykonanych z iáu PaáĊgi.
Na Rys. 4 pokazano zmiany barwy próbek powstaáe
wskutek moczenia i wysuszenia. W tej metodzie przyjmuje
siĊ, Īe zmiana barwy o wartoĞci wiĊkszej niĪ 1 jest zauwaĪalna goáym okiem.
Analizując zmiany barwy przedstawione na Rys. 4, dochodzimy do wniosku, Īe powstający tlenek wapnia najlepiej zostaá związany w próbkach iáu Kozów, zwáaszcza tych
wypalanych powyĪej temperatury 1100°C. Zmiany barwy są
szczególnie duĪe na powierzchni próbek iáu PaáĊgi z dodatkiem 4% i 8% wĊglanu wapnia. Iá PaáĊgi najgorzej wiąĪe powstający tlenek wapnia. Wedáug analiz chemicznych (Tabela 1) iá PaáĊgi zawiera nieco wiĊcej CaO i 2,26% MgO, czyli
ponad dwukrotnie wiĊcej niĪ iáy Patoka i Kozów. Caákowita iloĞü CaO, którą iá PaáĊgi moĪe związaü jest tu mniejsza.
Przy pomocy mikroskopu skaningowego obserwowano
powierzchniĊ (Rys. 5) oraz wykonano analizĊ powierzchniową (Rys. 6) próbki iáu PaáĊgi z dodatkiem 8% wĊglanu wap-
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Rys. 4. Zmiany barwy powierzchni próbek czerwonych iáów z wĊglanem wapnia po ich moczeniu i wysuszeniu.
Fig. 4. Colour change of ¿red red clays containing calcium carbonate after soaking with water and drying.

nia spieczonego w temperaturze 1020°C, po moczeniu jej
w wodzie. Na powierzchniĊ suszonej próbki wraz z wodą
wynoszone są jony wapniowe powstające podczas hydratacji niezwiązanego tlenku wapnia. W obecnoĞci dwutlenku
wĊgla zawartego w powietrzu na powierzchni próbki krystalizują rombowe krysztaáy kalcytu.
Kolejnym czynnikiem wpáywającym na zdolnoĞü do wiązania CaO jest temperatura spiekania. Badania nasiąkliwoĞci próbek przedstawione na rys 7. pokazują, Īe najáatwiej
spieka siĊ iá Patoka osiągając nasiąkliwoĞü 5% juĪ w temperaturze 1020°C, nastĊpnie iá Kozów w 1050°C i najtrudniej
spieka siĊ iá PaáĊgi, dopiero w temperaturze 1090°C. PowyĪej tych temperatur badane iáy coraz skuteczniej wiąĪą powstaáy w masie tlenek wapnia.

4. Wniosek

Rys. 5. Mikrofotogra¿a wykwitów na powierzchni próbki iáu PaáĊgi
z dodatkiem 8% wĊglanu wapnia po spiekaniu i moczeniu w wodzie.
Fig. 5. SEM micrograph of efÀorescence on surface of clay PaáĊgi added with 8% of calcium carbonate after sintering and soaking
in water.

Rys. 6. Analiza powierzchniowa EDS wykwitów.
Fig. 6. EDS analysis of surface efÀorescences.

570

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 4, (2012)

Otrzymane wyniki wskazują, Īe bardziej reaktywne
wzglĊdem powstającego z rozkáadu kalcytu tlenku wapnia
są iáy Kozów i Patoka, i to zarówno przy spiekaniu wyrobów
w niskich jak i w wyĪszych temperaturach. Iá PaáĊgi gorzej
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Rys. 7. Wyniki pomiaru nasiąkliwoĞci próbek czerwonych iáów z dodatkiem wĊglanu wapnia.
Fig.7. Results of water absorption measurements of red clay samples with calcium carbonate.

wiąĪe tlenek wapnia, wyraĨniej dopiero przy spiekaniu wyrobów powyĪej temperatury1050°C.
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