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Wprowadzenie
W Portugalii eksploatacj kaolinów rozpoczto w roku
1832. Jednym z kierunków wykorzystania tej kopaliny bya
produkcja porcelany. Warto zaznaczy, e w tym samym
czasie rozpocza dziaalno najbardziej znana w tym
kraju fabryka porcelany Vista Alegre w Ílhavo. Fabryka ta,
pooona w ssiedztwie jednego z wikszych miast Portugalii
– Aveiro (Rys. 1) kontynuuje swoj dziaalno produkcyjn
nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
W Portugalii aktualnie udokumentowanych jest 12 zó
kaolinu [1]. Ich skaami macierzystymi s dolno- i górnopaleozoiczne granity oraz prekambryjskie gnejsy. Zoa kaolinów
s zlokalizowane gównie w pónocno-zachodniej Portugalii
w stree przybrzenej Oceanu Atlantyckiego obejmujcej
rejony Viana do Castelo, Braga, Porto i Aveiro. Najwaniejsze z z nich to: Alvarães, Vila Chã, Barqueiros i S. Vicente
Pereira Juzã (Rys. 1). Zasoby najwikszego zoa Alvarães
wynosz kilkadziesit milionów ton [1]. W zoach tych zalegaj zarówno kaoliny rezydualne (pierwotne), które powstay
w wyniku wietrzenia in situ i/lub dziaalnoci hydrotermalnej
jak te kaoliny wtórne (osadowe) [2].
W niektórych przypadkach kaolinizacja ska macierzystych dochodzi do gbokoci rzdu 50 m. Na kaolinach
rezydualnych na ogó zalegaj kaoliny wtórne. Pierwsze
z nich charakteryzuj si wyra nie grubszym uziarnieniem
w porównaniu z kaolinami wtórnymi. Typowy jest dla nich
niski udzia alkaliów i tlenków barwicych (Fe2O3, TiO2) oraz
korzystna z technologicznego punktu widzenia podatno
do de okulacji [1]. Przecitny udzia kaolinitu w surowej
kopalinie kaolinowej wynosi 20%.
Kopalnie kaolinu i zakady jego przeróbki nale do takich
rm jak: MIBAL – Minas de Barqueiros SA, CAMPADOS
– Caulinos do Norte SA, IMNP – Indústria de Mineração
do Norte de Portugal SA, a zwaszcza najwikszej z nich
MOTAMINERAL – Minerais Industriais SA [3, 4]. S one
usytuowane w niedalekim ssiedztwie portów w Viana do
Castelo, Leix es i Aveiro, Stwarza to korzystne przesanki
do eksportu surowca kaolinowego drog morsk.
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Rys. 1. Mapa Portugalii z lokalizacj zó kaolinu w jej pónocno-zachodniej czci

W roku 2005 produkcja kaolinu szlamowanego w Portugalii wynosia 164 073 t [5]. Obejmuje ona take kaoliny
o niszej biaoci (m.in. ótawej barwy), które stanowi
produkt uboczny zakadów przetwarzajcych piaski kaolinitowe. W roku 2005 eksport kaolinów i iów kaolinitowych
wynosi odpowiednio 14 481 t i 17 002 t podczas gdy import
tych surowców osign wielko odpowiednio 70 391 t
i 73 552 t [5].
Kaoliny portugalskie s wykorzystywane w wielu dziedzinach przemysu ceramicznego, takich jak produkcja porce-
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lany, ceramiki sanitarnej, fajansu i kamionki oraz wyrobów ogniotrwaych.
Innym kierunkiem zastosowania s
wypeniacze przeznaczone dla przemysu papierniczego [6], a take produkcja wyrobów ceramiki technicznej
i szkliw ceramicznych oraz wyrobów
gumowych i agrochemicznych.

Zoe Alvarães
Basen tektoniczny Alvarães jest
zlokalizowany w kierunku SW od
miejscowoci Viana do Castelo (Rys.
1). Struktura ta – o powierzchni ok.
20 km2 – jest wypeniona utworami
trzecio- (Pliocen) i czwartorzdowymi
(Holocen), gównie iami barwy czerwonej, iami kaolinitowymi, piaskami
kaolinitowymi barwy biaej oraz wirami pochodzenia rzecznego i jeziorneRys. 2. Ogólny widok kopalni kaolinu Alvarães
go. Tworz one zoa, które s znane
w Portugalii pod nazw kaolinów typu
Alvarães. Podoem basenu Alvarães
s hercy skie, czciowo skaolinizowane granity oraz zmetamorzowane skay osadowe wieku sylurskiego.
W zou Alvarães (Rys. 2) wystpuj przede wszystkim
kaoliny wtórne, którym towarzysz kaoliny rezydualne.
W osadach formacji Alvarães mona wyróni dwie serie:
– górn (Membro de Teodoro) o redniej miszoci ok.
7,5 m, w której wystpuj piaski kaolinitowe barwy biaej
z wkadkami plastycznych iów typu ball clay barwy biaoszarej o lokalnej nazwie barro D. W górnej czci tej
jednostki obecne s te wkadki wirów i otoczaków,
– doln (Membro de Chasqueira) o redniej miszoci ok.
15 m, która jest zoona z piasków barwy czerwonej i drobnoziarnistych, czerwonawych iów ceglarskich o lokalnej
nazwie barro vermeiho.
Typowy przekrój zoa Alvarães zosta przedstawiony
na rys. 3 [7].
Piaski kaolinitowe barwy biaej (take te z najwyszej czci prolu, a wic z otoczakami) s poddawane procesowi
klasykacji hydraulicznej i wzbogacaniu w hydrocyklonach.
Skad mineralny kopaliny przeznaczonej do szlamowania jest
typowy; wystpuje w niej kaolinit, illit i/lub mika oraz kwarc
(Rys. 4). Kaolinit jest najczciej wyksztacony w postaci
drobnych, nieregularnych ziaren; niekiedy spotyka si jego
agregaty kolumnowe (Rys. 5). Podczas przeróbki mechanicznej otrzymuje si dwa gatunki produktów handlowych: kaoliny
szlamowane barwy biaej (tzw. barro branco) oraz piaski
budowlane. S one wytwarzane w zakadach rmy MOTAMINERAL, która jest czoowym, portugalskim producentem
Rys. 3. Typowy prol zoa kaolinu wtórnego Alvarães [7].
surowców ilastych. Jej produktami s m.in. kaoliny szlamoa - piaski kaolinitowe barwy biaej z otoczakami, b - piaski
kaolinitowe barwy biaej, c – iy typu ball clay barwy jasnoszawane A130S i SAS 50, które s stosowane w przemyle
rej, d – piaski barwy czerwonawej, e – czerwone iy ceramiki
porcelanowym i ceramiki sanitarnej. Drugi z tych gatunków
budowlanej, f – skay podoa
jest przeznaczony przede wszystkim do produkcji wyrobów
ceramicznych metod odlewania i charakteryzuje si zmoW omawianych kaolinach szlamowanych wród skaddykowanymi, korzystnymi waciwociami reologicznymi.
ników
podrzdnych zwraca uwag podwyszona zawarto
Dokadn charakterystyk surowcow tych dwóch gatunków
P
O
(Tab.
1), która mieci si w przedziale 0,1-0,2% mas.
2 5
kaolinu szlamowanego podano w tabeli 1.
Wie si to z wystpowaniem fosforanowych mineraów
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to na produkcj wyrobów ceglarskich
o konkurencyjnej cenie.
czne zasoby kopaliny kaolinowej
rejonie Alvarães s szacowane na 2,2
mln ton [10]. Udzia kaolinów papierniczych w tych zasobach ocenia si na
1,1 mln ton za kaolinów ceramicznych
na 0,5 mln ton [11].

Zoe Vila Chã
Rozwinite jest ono na intruzji
granitowej, która ulega erozji i wietrzeniu in situ. W zwizku z tym kaolin
zalegajcy w tym zou ma charakter
rezydualny. Jego skaa macierzysta
jest zbliona do granitu typu Alvarães.
Przejawy kaolinizacji obserwuje na
o
2 CuK
rónej gbokoci dochodzcej do 30
m. W skale macierzystej wystpuj
Rys. 4. Dyfraktogram rentgenowski piasku kaolinitowego ze zoa Alvarães.
Objanienia symboli: Ka – kaolinit, M – mika jasna i/lub illit, Q – kwarc
yy pegmatytowe, które jednak – jak
si przyjmuje – nie miay wpywu na
przebieg kaolinizacji. Omawiane zoe kaolinu jest pokryte materiaem skalnym pochodzenia
rzecznego i jeziornego. Ogólny widok kopalni przedstawia
rys. 7.
Z kopaliny kaolinowej eksploatowanej ze zoa Vila Chã
przez rm CAMPADOS produkowane s dwa gatunki kaolinu szlamowanego o symbolach CAMP-A i CAMP-S1. S
one przeznaczone gównie do produkcji wyrobów ceramiki
sanitarnej. Ich charakterystyk surowcow w stanie surowym
przedstawiono w tabeli 1.

Zoe Barqueiros

Rys. 5. Kolumnowy agregat kaolinitu (centralna cz fotograi) w otoczeniu drobnouseczkowej substancji ilastej i kwarcu.
Piasek kaolinitowy ze zoa Alvarães. SEM

grupy crandallitu, na których obecno wskazuje te analiza SEM/EDS (Rys. 6). Ujawnia ona wyra ne wzbogacenie
w lekkie pierwiastki ziem rzadkich, a zwaszcza w lantan i cer,
na co po raz pierwszy w kaolinach zwrócili uwag Szpila
i Dzieranowski [8].
Towarzyszce kaolinom iy barwy biaej s stosowane
w pobliskich zakadach do produkcji glinokrzemianowych
wyrobów ogniotrwaych.
W przeciwie stwie do kaolinu wtórnego eksploatacja
kaolinu rezydualnego ze zoa Alvarães odbywa si jedynie
sporadycznie [9].
Surowce ilaste barwy czerwonej, które towarzysz kaolinom w rejonie Alvarães, s tradycyjnie wykorzystywane
przez lokalnych producentów wyrobów garncarskich jak te
przez miejscowe cegielnie. Z uwagi jednak na duy udzia
kaolinitu i wynikajc std stosunkowo wysok ich ogniotrwao i niekorzystn urabialno surowce te s mieszane
z nieogniotrwaymi odmianami iów, wykazujcymi lepsz podatno do formowania i odpowiedni plastyczno. Pozwala
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Zoe to - którego pena nazwa brzmi Quinta da Antónia,
Barqueiros – jest zlokalizowane w basenie pochodzenia
tektonicznego, rozwinitym na upkach krystalicznych.

Rys. 6. Analiza EDS ziarna minerau fosforanowego (przypuszczalnie z grupy crandallitu) wystpujcego w piasku
kaolinitowym ze zoa Alvarães
C* – linia energetyczna pierwiastkowego wgla, którym
naparowano próbk w celu uzyskania jej przewodnoci
elektrycznej
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Zoe
Gatunek kaolinu szlamowanego

Alvares

Vila Ch

Barqueiros
MIB - A

S. Vicente P. Juz

MIB - C

VPS

SAS 50

A130S

CAMP - A

CAMP - S1

< 30 m

-

-

98 ± 1

98 ± 2

99 ± 3

-

< 10 m

-

-

73 ± 3

74 ± 5

93 ± 5

-

Skad ziarnowy (Sedigraph), %

< 5 m

-

-

50 ± 4

54 ± 4

82 ± 5

-

< 2 m

45,0

62,0

30 ± 4

35 ± 4

68 ± 6

33,0

Mediana D50 m

2,8

2,1

-

-

-

-

3,5

Skad chemiczny (XRF), %
SiO2

48,0

47,7

48,1

57,78

47,0

47,0

47,9

Al2O3

36,0

36,0

35,5

27,57

37,1

37,1

36,6

Fe2O3

1,0

1,0

1,5

1,75

0,9

1,3

0,8

MnO

-

-

-

0,01

-

-

-

K2 O

1,5

1,2

2,0

2,46

2

2

1,7

Na2O

0,3

0,4

0,2

0,31

0,2

0,2

0,2

MgO

0,4

0,3

0,3

0,35

0,15

0,15

0,2

TiO2

0,3

0,3

0,1

0,20

0,1

0,3

0,05

CaO

0,1

0,1

0,13

0,07

0,1

0,1

0,05

P2O5

0,2

0,1

-

0,10

-

-

0,1

Strata praenia

12,2

12,7

12,0

9,50

12,75

12,75

12,5

-

-

32 ± 3

32 ± 3

- granulatu

-

18 ± 2

18 ± 2

18 ± 2

-

- po wysuszeniu

-

-

<2

<2

-

po wysuszeniu

po wysuszeniu

1200oC | 1350oC

Wilgotno, %
- po prasie ltracyjnej

Parametry barwy

-

L*

93,5

94,0

70 – 85

70 – 80

75 – 85

55 – 65

94,8 | 93,0

a*

0,5

0,0

-

-

-

-

0,8 | 0,8

b*

6,7

7,0

-

-

-

-

4,5 | 6,0

Pozostao na sicie, %
(ASTM D 4315-94)
53 m

-

< 0,6

< 0,6

45 m

1,0

-

-

-

-

1,0

63 m
Parametry po wysuszeniu i/lub
wypaleniu
- skurczliwo po wysuszeniu, %
- wytrzymao na zginanie po
wysuszeniu w 110oC, MPa
- skurczliwo po wypaleniu, %
- wytrzymao na zginanie po
wypaleniu, MPa
- nasikliwo wodna, %

0,3

-

-

-

-

0,3

-

1200oC | 1350oC
-

Reologia – krzemian sodu L-60
(Brookeld S03 - 20 rpm)
Optymalna ilo upynniacza, %

< 0,3

1185oC

-

1180oC

5,5

7,0

-

-

-

1,57

1,77

1,47 ± 0,49

-

2,45 ± 0,49

-

-

-

-

-

37,3

40,2

-

-

13 ± 3

27,5 | 34,3

14,0

12,0

-

-

10 ± 2

17,0 | 7,0

1,62 g/cm3 – 80 cP

1,6 g/cm3 – 250 cP

-

1,76
6,0 | 13,0

1,5 g/cm3 – 500 cP

0,6

-

0,35 ± 0,1

0,12 ± 0,05

0,6 ± 0,3

-

Gsto (ASTM D 1817-96),
g/cm3

-

-

2,6 – 2,7

2,4 – 2,7

2,4 – 2,7

-

Liczba olejowa (ASTM D 281-95)

-

-

25 – 35

-

34 – 48

-

pH zawiesiny
(ISO 789/9-1981 (E))

-

-

6–9

-

Szybko narastania cianki,
mm2/min.

5–8
ASTM C 866-77 - 1,6 g/cm3 –
30 min

-

-

15 ± 2

24 ± 2

63%, 500 cP
-

-

8

Tabela 1. Charakterystyka surowcowa kaolinów portugalskich
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Rys. 7. Ogólny widok kopalni kaolinu Vila Chã

zmniejsza w kierunku wschodnim
[3]. Piaski i piaskowce kaolinitowe
z tego zoa charakteryzuj si
typowym skadem mineralnym dla
utworów tego rodzaju zawierajc
kaolinit, mik jasn i/lub illit, kwarc
oraz relikty skaleni. Ocenia si, e
udzia kaolinitu w kopalinie dochodzi
do 25-30%, za w produkcie otrzymanym w procesie szlamowania wynosi 70-80%. Kaolinit jest wybitnie
drobnoziarnisty, o czym wiadczy
m.in. udzia wysoki udzia frakcji
ziarnowej  2 Pm wynoszcy (68 ±
6)% (Tab. 1).
Z kopaliny kaolinowej rma MIBAL wytwarza dwa gatunki kaolinu
szlamowanego (MIB-A, MIB-C),
które oferowane s odbiorcom
w postaci produktów o zrónicowanej wilgotnoci. Wynosi ona:
– (32 ± 3)% (placki ltracyjne),
– (18 ± 2)% (granulat),
– <2% (produkt proszkowy).
Pen charakterystyk surowcow kaolinów szlamowanych, oferowanych przez firm MIBAL zestawiono
w tabeli 1.

Zoe S. Vicente Pereira Juzã

Rys. 8. Typowy przekrój zoa kaolinu wtórnego Barqueiros
[2]
a – wiry i otoczaki z kaolinem barwy ótej, b – rednioziarniste piaski kaolinitowe barwy ótej, c - rednioziarniste piaski
kaolinitowe barwy biaej, d - drobnoziarniste piaski kaolinitowe
barwy ótej, e – otoczaki z kaolinem barwy biaej, f – upki
krystaliczne podoa

Typowy przekrój tego zoa jest widoczny na rys. 8. Zalegajcy w zou kaolin wtórny stanowi pokryw strefy rezydualnej wzgl. wystpuje w jej bliskim ssiedztwie [2]. Jest
on wyksztacony w formie warstw piasków kaolinitowych
o zrónicowanej barwie, od wybitnie biaej do ótej (Rys. 9).
W zachodniej czci zoa pojawiaj si ponadto warstwy
zbudowane z otoczaków kwarcytowych, których miszo
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Kaoliny tego zoa rozwiny si na skale macierzystej,
któr jest prehercy ski granit dwumikowy. Zosta on w znacznym stopniu zmieniony w wyniku procesów metamorcznych,
co przejawia si m.in. jego struktur gnejsow. Ten zmetamorzowany granit jest te intensywnie poprzecinany yami
kwarcowymi i pegmatytowymi [2]. Procesy hydrotermalne
i pneumatolityczne przyczyniy si do jego kaolinizacji wraz
z grejzenizacj i turmalinizacj. Przeobraenia te rozwiny
si gównie w ssiedztwie utworów yowych. Ponadto proces kaolinizacji zasta uatwiony cigym lub dugotrwaym
oddziaywaniem wód meteorycznych na macierzyst ska
granitow. Inltroway one przez gleb bogat w substancj organiczn oraz wystpujce w nadkadzie zoa piaski
i konglomeratowe utwory z kaolinitowym matrix pochodzenia
rzecznego i morskiego. W wyniku tych rónorodnych procesów wystpujce w granicie skalenie alkaliczne (mikroklin)
i miki zostay w znacznym stopniu skaolinityzowane [12].
Ksztat omawianego zoa kaolinu rezydualnego jest
bardzo nieregularny, co wie si ze zmienn gbokoci
kaolinizacji. Jest ona bardziej intensywna w tych miejscach,
w których wystpuj uskoki tektoniczne i/lub yy. Ocenia
si, e redni udzia kaolinitu w kaolinie z tego zoa wynosi
20% [1].
Zoe S. Vicente Pereira Juzã przez wiele lat byo gównym dostawc surowca kaolinowego do najwikszej portugalskiej fabryki porcelany w Vista Alegre. Aktualnie kopalina
pochodzca z tego zoa jest eksploatowana i przetwarzana
przez rm MOTAMINERAL [3]. W procesie jej przeróbki
pozyskiwany jest kaolin szlamowany gatunku VPS, którego
cechy surowcowe zostay przedstawione w tabeli 1.

SUROWCE

Zakoczenie
Portugalskie zoa kaolinów s
zlokalizowane gównie w pónocno-zachodniej czci tego kraju
w strefie przybrzenej Oceanu
Atlantyckiego obejmujcej rejony
Viana do Castelo, Braga, Porto
i Aveiro. Najwaniejsze z z nich to:
Alvarães, Vila Chã, Barqueiros i S.
Vicente Pereira Juzã. Zasoby najwikszego zoa Alvarães wynosz
kilkadziesit milionów ton. W zoach tych zalegaj zarówno kaoliny
wtórne (Barqueiros, zdecydowanie
wiksza cz zoa Alvarães) jak
i rezydualne (Vila Chã, S. Vicente
Pereira Juzã). Charakterystyka
surowcowa otrzymanych z nich
Rys. 9. Piaski kaolinitowe w zou Barqueiros wyksztacone w formie warstw o zrónicokaolinów szlamowanych wskazuje
wanej barwie z widocznymi otoczakami kwarcytowymi
na wyra nie drobniejsze uziarnienie
produktów otrzymanych z kaolinów
wtórnych. Szczególnie mocno za[8] Szpila K., Dzieranowski P.: Phosphate minerals with rare eleznacza si to w gatunkach handlowych wyprodukowanych
ments in kaolins. Acta Miner.-Petr. 24 Suppl., Proc. 10th Intern.
z kopaliny ze zoa Barqueiros, w których udzia frakcji
Kaolin Symp. Budapest 3.9.1979, 101-110.
ziarnowej  2 Pm wynosi a (68 ± 6)%. Drobnoziarnisty
[9] Ferraz E.: Contribuição da geosica para e elaboração do modich charakter potwierdza najwysza sporód omawianych
elo estrutural do depósito de caulino sedimentar de Alvarães
kaolinów szlamowanych wytrzymao na zginanie po wy(Viana do Castelo). Dissertação de Mestrado. Universidade de
suszeniu w 110oC (2,45 r 0,49 MPa). Najnisz natomiast
Aveiro 1997.
zawartoci tlenków barwicych charakteryzuje si kaolin
[10] Moreira R.: Programa de aproveitamento dos recursos minszlamowany gatunku VPS wyprodukowany z kopaliny ze
erais. Relatório do Grupo de Trabalho No 15. Direcção-Geral
zoa S. Vicente Pereira Juzã (Fe2O3 = 0,8%, TiO2 = 0,05%).
de Geologia e Minas, Lisboa 1975.
Skutkuje to wysok jego biaoci po wypaleniu w 1200oC
[11] Sampaio A., Grade J.: Monograa das argilas especiais e
(94,8%), która jedynie nieznacznie spada po wypaleniu
caulinos. Plano Mineiro National – 1985. Direcção-Geral de
w wyszej temperaturze (93,0% w 1300oC). W odniesieniu
Geologia e Minas, Lisboa 1985.
do waciwoci reologicznych stwierdzono du podatno
[12] Gomes C.S.F., Velho J.A.L., Delgado H.M.S.: Kaolin deposits
do upynnienia kaolinów szlamowanych wyprodukowanych
of Portugal. Geociências, Revista da Universidade de Aveiro
z kopaliny ze zoa Vila Chã. Obserwuje si j ju po wpro5, 2, 1990, 75-89.
wadzeniu do zawiesiny nieznacznego dodatku krzemianu
i
sodu, co preferuje ten surowiec dla celów ceramiki sanitarnej
i produkcji wyrobów z mas lejnych.
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