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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badaĔ dotyczące zmiany parametrów tekstury i mikrostruktury próbek cegáy ceramicznej zwykáej,
poddanych ekspozycji korozyjnej w Ğrodowiskach zawierających jony: siarczanowe i/lub chlorkowe. Badania wykonano po 5. i 10. cyklach
dziaáania Ğrodowiska korozyjnego. Otrzymane wyniki wskazują na istotne zmiany w teksturze badanych próbek po 10. cyklach ekspozycji
korozyjnej. Stwierdzono obecnoĞü w porach próbek produktów korozji w postaci drobnych krysztaáów chlorku sodu i gipsu oraz jonów
siarczanowych w strukturach faz glinokrzemianowych. Produkty korozji lokują siĊ w porach o wymiarach Ğrednic 0,1-5 m, powodując
powstawanie wyraĨnej populacji porów „mniejszych” o wymiarach 0,1 m do 1 m. Tekstura i mikrostruktura próbek poddanych ekspozycji
korozyjnej jest konsekwencją skáadu chemicznego Ğrodowiska korozyjnego oraz czasu przebiegu ekspozycji. Eksperyment i badania są
kontynuowane.
Sáowa kluczowe: cegáa ceramiczna, korozja chemiczna, tekstura, mikrostruktura

THE TEXTURE AND MICROSTRUCTURE OF CERAMIC BRICK CONTAMINATED
BY CHLORIDE AND SULFATE IONS
This paper presents the results of research on the changes of texture and microstructure parameters of ordinary bricks, exposed to
corrosion in environments containing sulfate and/or chloride ions. The tests were performed after 5 and 10 cycles of action in corrosive
environment. The results indicate a signi¿cant change in the texture of the samples after 10 cycles of the corrosive exposure. The presence of corrosion products in the form of ¿ne crystals of sodium chloride and gypsum in the pores of the samples and the sulfate ions in
the structure of the aluminosilicate phase was observed. The corrosion products were located in pores of 0.1-5 m in size, causing the
population express smaller pore size of 0.1 m to 1 um. Texture and microstructure of the corrosion exposed samples was a result of the
chemical composition of the corrosive environment and the time of exposure.
Keywords: Chemical corrosion, Ceramic brick, Texture, Microstructure

1. WstĊp
Cegáa ceramiczna zwykáa jest powszechnie stosowanym i bardzo cenionym materiaáem budowlanym. Pomimo
pojawiania siĊ na rynku wielu nowych materiaáów, posiada
ugruntowaną pozycjĊ w budownictwie. Znalazáa szerokie zastosowanie jako materiaá konstrukcyjny i wypeániający zarówno zewnĊtrznych, jak i wewnĊtrznych Ğcian budowli. Jest produkowana w wielu odmianach i asortymentach. Powszechnie
postrzegana jest jako materiaá charakteryzujący siĊ bardzo
dobrymi wáaĞciwoĞciami uĪytkowymi w porównaniu z innymi
materiaáami budowlanymi, w tym wysoką odpornoĞcią na
dziaáanie Ğrodowiska atmosferycznego. Te wáaĞciwoĞci cegáy
są ĞciĞle związane z budową wewnĊtrzną, a w szczególnoĞci
teksturą i mikrostrukturą, jak równieĪ skáadem fazowym [1].
W zaleĪnoĞci od skáadu mineralnego wyjĞciowych surowców
oraz przebiegu procesów ¿zyko-chemicznych zachodzących
podczas obróbki termicznej powstające fazy staáe i gazowe
ksztaátują teksturĊ i mikrostrukturĊ wypalonego wyrobu oraz

jego wáaĞciwoĞci uĪytkowe [2]. Pomimo stosunkowo wysokiej
odpornoĞci na wpáywy Ğrodowiska zewnĊtrznego, cegáa stosowana na elewacjach budowli ulega stopniowej degradacji
wraz z upáywem czasu [3]. Powszechnie, jako przyczynĊ tego
zjawiska podaje siĊ wpáyw zróĪnicowanej temperatury pracy
cegieá (ujemnej i dodatniej) oraz oddziaáywanie Ğrodowisk
wykazujących agresywnoĞü chemiczną w tym tzw. kwaĞne
deszcze. Najbardziej rozpoznanym procesem powodującym
utratĊ wáaĞciwoĞci uĪytkowych cegáy jest cykliczne zamraĪanie i rozmraĪanie [1, 4]. W publikacjach dotyczących badaĔ
mrozoodpornoĞci ceramicznych materiaáów budowlanych
zwraca siĊ uwagĊ na Ğcisáe związki pomiĊdzy porowatoĞcią,
a w szczególnoĞci teksturą i mikrostrukturą cegieá. a ich
wáaĞciwoĞciami uĪytkowymi.
W związku z tym podjĊto badania, których celem byáa
ocena wpáywu czasu ekspozycji korozyjnej roztworów zawierających jony siarczanowe oraz chlorkowe na wáaĞciwoĞci
¿zyczne i uĪytkowe cegáy poprzez okreĞlenie zmian zachodzących w ich teksturze i mikrostrukturze.
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2. Materiaáy i metodyka badaĔ
Badania prowadzono na próbkach wyciĊtych z cegáy
ceramicznej zwykáej, wypalonej. Do badaĔ przygotowano
próbki o wymiarach 30 mm × 30 mm × 70 mm, które poddano
ekspozycji korozyjnej w Ğrodowisku:
– siarczanu magnezu, w którym stĊĪenie jonów SO42- wynosiáo 50 g/dm3;
– chlorku sodu, w którym stĊĪenie jonów Cl- wynosiáo
50 g/dm3;
– siarczanu magnezu i chlorku sodu, w którym stĊĪenia
jonów SO42- i Cl- byáy jednakowe i wynosiáy po 25 g/dm3.
EkspozycjĊ korozyjną prowadzono cyklicznie. Przez dwie
kolejne doby próbki zanurzano w roztworach korozyjnych
do ½ wysokoĞci. W wyniku podciągania kapilarnego eksponowane próbki ulegaáy zawilgoceniu na caáej wysokoĞci.
NastĊpnie, próbki suszono przez dwie doby w temperaturze
115 oC i powtarzano powyĪszy eksperyment przez kolejne
cykle. Na Rys.1 przedstawiono fotogra¿e próbek po 10.
cyklach ekspozycji korozyjnej.
Na podstawie obserwacji makroskopowych stwierdzono,
Īe wraz z upáywem czasu ekspozycji korozyjnej badany
materiaá ceramiczny zachowuje siĊ niejednorodnie w caáej
objĊtoĞci; róĪnice dotyczą dolnych oraz górnych czĊĞci próbek. Po 5. cyklach ekspozycji róĪnice te nie są zbyt duĪe,
natomiast wyraĨnie zaznaczają siĊ po dáuĪszym okresie
eksperymentu tj. po upáywie 10. cykli. Z tego wzglĊdu do
badaĔ przygotowano po dwie próbki tj. górny i dolny jej
fragment. Prezentowane w artykule wyniki badaĔ dotyczą
dolnych czĊĞci próbek po 5. i 10. cyklach eksperymentu, tj.
bezpoĞrednio zanurzonych w roztworze korozyjnym oraz
próbki cegáy wypalonej przed poddaniem procesowi korozji.
UĪyto nastĊpującej aparatury badawczej:
1. Porozymetr rtĊciowy Quantachrome Poremaster Nova
1000e.
2. Piknometr helowy ¿rmy Quantachrome Ultrapyc 1200e.
3. Mikroskop scaningowy z emisją polową ¿rmy FEI Nova
NanoSEM 200.

3. Cel badaĔ
Celem badaĔ byáa charakterystyka tekstury i mikrostruktury próbek cegáy przed (wzorzec) i po ekspozycji korozyjnej
w Ğrodowiskach zawierających jony siarczanowe i/lub chlorkowe po 5. i 10. cyklach eksperymentu. Wyznaczono nastĊ-

a)

b)

c)

Rys.1. Próbki cegieá po 10. cyklach ekspozycji korozyjnej w roztworze: a) MgSO4, b) NaCl, c) MgSO4 + NaCl.
Fig.1. Specimes of bricks after 10 cycles of corrosion exposition in
solution of : a) MgSO4, b) NaCl, c) MgSO4 + NaCl.

pujące parametry tekstury oraz wáaĞciwoĞci ¿zyczne próbek:
Pc - porowatoĞü caákowitą [%],
Pz - porowatoĞü zamkniĊtą [%],
Po -porowatoĞü otwartą [%],
drzecz - gĊstoĞü rzeczywistą [g/cm3],
dhel - gĊstoĞü helową [g/cm3],
dpoz - gĊstoĞü pozorną [g/cm3],
Vporów - sumaryczną objĊtoĞü porów [g/cm3],
W - udziaáy objĊtoĞciowe poszczególnych kategorii porów
[cm3/g].

4. Wyniki badaĔ i analiza
Otrzymane wyniki badaĔ dotyczące okreĞlenia porowatoĞci i gĊstoĞci badanych materiaáów przedstawiono w Tabeli 1.
ObjaĞnienia symboli zawartych w Tabeli 1:
– drzecz – gĊstoĞü rzeczywista wyznaczona na próbkach
sproszkowanych za pomocą piknometru helowego,
– dhel – gĊstoĞü helowa wyznaczona na próbkach kawaákowych za pomocą piknometru helowego,
– dpoz – gĊstoĞü pozorna wyznaczona za pomocą porozymetru,
– Pc – porowatoĞü caákowita wyznaczona za pomocą
porozymetru,
– Po – porowatoĞü otwarta wyznaczona ze wzoru: Po =
Pc - Pz,
– Pz – porowatoĞü zamkniĊta wyliczona z pomiarów: dhel
oraz drzecz.

Tabela 1. WáaĞciwoĞci ¿zyczne.
Table 1. Physical properties.
wzorzec

NaCl

MgSO4

NaCl + MgSO4

IloĞü cykli

Parametr
0

5

10

5

10

5

10

PorowatoĞü [%]
Pc

17,7

18,2

22,1

19,6

21,6

18,1

18,7

Pz

7,3

6,7

7,2

7,0

7,3

7,4

7,7

Po

10,4

11,5

14,9

12,6

16,3

10,7

11,0

GĊstoĞü [g/cm3]

88

drzecz

2,755

2,696

2,676

2,697

2,677

2,691

2,697

dhel

2,555

2,514

2,484

2,509

2,535

2,485

2,444

dpoz

1,865

1,962

1,969

1,953

2,048

1,975

1,977
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Tabela 2. Parametry tekstury.
Table 2. Texture parameters.
wzorzec

NaCl

NaCl + MgSO4

MgSO4
IloĞü cykli

Kategorie
brak

5

10

5

10

5

10

0,101

0,101

1,104

0,089

0,007

0,006

0,007

0,002

V [cm3/g]
0,102

0,092

0,113
W [cm3]

powyĪej 5 m

0,007

0,003

0,006

1-5 m

0,041

0,003

0,005

0,008

0,006

0,011

0,013

0,1-1 m

0,052

0,086

0,084

0,085

0,074

0,076

0,073

suma 0,1-5 m

0,093

0,089

0,095

0,093

0,080

0,087

0,086

poniĪej 0,1 m

0,002

0

0,018

0,001

0,015

0,010

0,001

ObjaĞnienia symboli zawartych w Tabeli 2:
Vporów – sumaryczna objĊtoĞü porów wyznaczona za pomocą porozymetru,
W – udziaáy objĊtoĞciowe dominujących populacji porów wyznaczane z krzywych populacyjnych rozkáadu wielkoĞci porów.

Wyniki zawarte w Tabeli 1 wskazują, Īe cegáa wypalona
zwykáa (wzorzec) jest tworzywem porowatym o porowatoĞci
caákowitej wynoszącej 17,5% i gĊstoĞci pozornej 1,865 g/cm3.
W czerepie próbki obecne są zarówno pory otwarte
(10,4%), jak i zamkniĊte (7,5%). GĊstoĞü rzeczywista wynosi
2,755 g/cm3.
W próbkach poddanych ekspozycji Ğrodowiska korozyjnego wzrosáa porowatoĞü, zarówno w Ğrodowiskach
zawierających jony chlorkowe jak i siarczanowe, w miarĊ
wydáuĪania czasu eksperymentu. Po 10. cyklach ekspery-

Rys. 2. Krzywe populacyjne rozkáadu objĊtoĞci porów.
Fig. 2. Population curves of pores volume distribution.

mentu oddziaáywanie jonów Cl- na porowatoĞü byáo silniejsze
niĪ jonów SO42-. Obserwacje makroskopowe wskazują na
wykruszanie siĊ dolnych warstw próbek pod wpáywem dziaáania Ğrodowisk korozyjnych, co táumaczy wzrost porowatoĞci
caákowitej i otwartej o ok. 4,0%.
Wzrosáa równieĪ gĊstoĞü pozorna w próbkach poddanych dziaáaniu Ğrodowiska korozyjnego w porównaniu do
próbki wzorcowej, co jest wynikiem przegrupowania porów
kategorii 0,1-5 m.
Na Rys. 2 i Rys. 3 przedstawiono odpowiednio krzywe
populacyjne oraz krzywe kumulacyjne objĊtoĞci porów
w badanych próbkach. W Tabeli 2 zamieszczono dane liczbowe sumarycznych objĊtoĞci porów oraz objĊtoĞci porów
w poszczególnych kategoriach w porównaniu do próbki
wzorcowej.
Na podstawie wyników otrzymanych z porozymetru rtĊciowego, wszystkie oznaczone pory podzielono na cztery
kategorie pod wzglĊdem wymiarów Ğrednic . We wszystkich
badanych próbkach - niezaleĪnie od Ğrodowiska i czasu
ekspozycji - dominującą populacjĊ stanowią pory o wymiarach Ğrednic od 0,1 m do 1 m. Drugą populacjĊ, istotną
w analizie wyników stanowią pory kategorii od 1 m do 5 m.
W próbce wzorcowej ich objĊtoĞü jest porównywalna z objĊtoĞcią porów o wymiarach od 0,1 m do 1 m. Natomiast
w próbkach poddanych ekspozycji Ğrodowiska korozyjnego
kategoria ta praktycznie zanika, a ich kosztem powstaje
populacja „mniejszych” porów, tj. porów o wymiarach 0,1 m
do 1 m. ObjĊtoĞci porów pozostaáych dwóch kategorii, tj.
o Ğrednicach wiĊkszych od 5 m oraz mniejszych od 0,1 m
stanowią niewielki udziaá w ich sumarycznej objĊtoĞci.
PoniewaĪ pomiar porów o wymiarach Ğrednic mniejszych
od 0,1 m moĪe byü obarczony znaczącym báĊdem wynikającym z ograniczeĔ techniki pomiarowej wyniki te moĪna
traktowaü jedynie orientacyjnie.
W celu wyjaĞnienia przyczyn zmian zachodzących
w mikrostrukturze badanych próbek wykonano obserwacje
w mikroskopie scaningowym [5]. Obrazy mikrostruktury
próbek po 10. cyklach ekspozycji korozyjnej w zadanych
Ğrodowiskach przedstawiono na Rys. 4-6.

Rys. 3. Krzywe kumulacyjne rozkáadu objĊtoĞci porów.
Fig. 3. Cumulative curves of pores volume distribution.

Analiza obrazów mikrostruktury wskazuje na obecnoĞü
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a)

b)

Rys. 4. Mikrostruktura cegáy eksponowanej w roztworze NaCl (a) oraz analiza EDS w pkt. 1 (b).
Fig. 4. Microstructure of a brick exposed in NaCl solution (a) and EDS analysis in point 1 (b).

a)

b)

Rys. 5. Mikrostruktura cegáy eksponowanej w roztworze MgSO4 (a) oraz analiza EDS w pkt. 2. (b)
Fig. 5. Microstructure of a brick exposed in MgSO4 solution (a) and EDS analysis in point 2 (b).

a)

b)

Rys. 6. Mikrostruktura cegáy eksponowanej w roztworze NaCl + MgSO4 (a) oraz analiza EDS w pkt. 2. (b)
Fig. 6. Microstructure of a brick exposed in NaCl + MgSO4 solution (a) and EDS analysis in point 2 (b).
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zarówno produktów korozji, jak równieĪ wykrystalizowanych
soli pochodzących z roztworów. Potwierdzają to analizy EDS
jakoĞciowe wykonane w wybranych charakterystycznych
punktach. Produkty korozji lokują siĊ w porach czerepu,
a w strukturĊ faz glinokrzemianowych wbudowują siĊ jony.
W przypadku próbki poddanej dziaáaniu roztworu chlorku sodu obserwuje siĊ w porach drobne krysztaáy NaCl,
a w strukturze faz glinokrzemianowych jony chlorkowe.
W próbkach poddanych ekspozycji korozyjnej w siarczanie magnezu, obserwuje siĊ wbudowanie jonów siarczanowych w strukturĊ faz glinokrzemianowych. W porach próbek
stwierdzono obecnoĞü drobnych krysztaáów gipsu, które
w początkowym okresie ekspozycji korozyjnej zagĊszczają
strukturĊ; z upáywem czasu mogą jednak staü siĊ Ĩródáem
silnych naprĊĪeĔ.
ĝrodowisko korozyjne zawierające obie sole powoduje
powstawanie zarówno gipsu, jak równieĪ chlorku sodu. Są
to drobne krysztaáy. Ponadto jony chlorkowe i siarczanowe
widoczne są w caáym obrazie próbki wbudowane w sieü
krystaliczną. Na podstawie obserwacji makro i mikroskopowych moĪna stwierdziü, Īe Ğrodowisko zawierające oba jony
najintensywniej zagĊszcza strukturĊ. Powstające drobne
krysztaáy gipsu i chlorku sodu wypeániają przestrzenie szkieletu. Proces ten przebiega jednak zdecydowanie wolniej
w porównaniu do dwóch pozostaáych Ğrodowisk.

5. Wnioski
–

–

–

Próbka cegáy wypalonej (wzorzec) jest tworzywem porowatym o porowatoĞci caákowitej wynoszącej 17,5%
i gĊstoĞci rzeczywistej 2,755 g/cm3. W czerepie próbki
obecne są zarówno pory otwarte (10,4%), jak i zamkniĊte
(7,5%). Porami otwartymi są gáównie makropory. Dominującą populacjĊ stanowią makropory o wymiarach Ğrednic
0,1-5 m. Stanowią one ok. 92% sumarycznej objĊtoĞci
wszystkich porów, a zawartoĞü porów o wymiarach Ğrednic wiĊkszych od 5 m wynosi ok. 7%.
Po 10. cyklach ekspozycji korozyjnej, analizy EDS wykazują obecnoĞü produktów korozji w porach próbek. Są to
drobne krysztaáy chlorku sodu (korozja chlorkowa) oraz
gipsu (korozja siarczanowa). Stwierdzono równieĪ obecnoĞü jonów siarczanowych i chlorkowych w strukturach
faz glinokrzemianowych.
Produkty korozji lokują siĊ w porach o wymiarach Ğrednic 0,1-5 m. Powodują one przegrupowanie porów
i utworzenie wyraĨnej populacji porów „mniejszych”
o wymiarach 0,1 do 1 m. Pomiary gĊstoĞci pozornej
próbek wykazaáy jej wzrost, wskazując tym samym na
wzrost stopnia zagĊszczenia czerepu.

–

–

–

–
–

Obserwacje makroskopowe wykazują wykruszanie siĊ
dolnych warstw próbek eksponowanych w roztworze
NaCl i pĊcznienie górnych warstw próbek eksponowanych w roztworze MgSO4, co táumaczy wzrost porowatoĞci caákowitej o ok. 4%.
Drobne krysztaáy gipsu obecne w próbkach poddanych
ekspozycji korozyjnej roztworu siarczanu magnezu
w początkowym okresie zagĊszczają strukturĊ, lecz
wraz z upáywem czasu mogą staü siĊ Ĩródáem naprĊĪeĔ
i zwiĊkszaü porowatoĞü (eksperyment jest kontynuowany).
W próbce poddanej korozji Ğrodowiska zawierającego
obie sole - na podstawie analizy EDS - stwierdzono obecnoĞü drobnych krysztaáów zarówno gipsu, jak i chlorku
sodu. Jony chlorkowe i siarczanowe obecne są równieĪ
w sieci krystalicznej. Obserwacje makroskopowe i mikroskopowe potwierdzają najintensywniejsze zagĊszczenie
struktury. Proces ten przebiega jednak zdecydowanie
wolniej w porównaniu do dwóch pozostaáych Ğrodowisk.
Po 5. cyklach ekspozycji korozyjnej opisane wyĪej zmiany
przebiegają w mniejszym stopniu.
Tekstura i mikrostruktura próbek poddanych ekspozycji korozyjnej jest konsekwencją skáadu chemicznego
Ğrodowiska korozyjnego oraz czasu trwania ekspozycji.
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