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Streszczenie
W surowcach ilastych wykorzystywanych w ceramice budowlanej wystĊpuje kalcyt, rzadziej dolomit. Z analizy danych literaturowych
wynika, Īe mineraáy te są szkodliwe dla wyrobów ceramiki budowlanej wówczas, gdy rozmiar ich ziaren przekracza 0,5 mm. Wiadomym
jest, Īe pyáy wapienne w formie frakcji < 0,063 mm są wykorzystywane jako dodatki w technologii ceramiki (np. w produkcji páytek ceramicznych). Surowce te powodują obniĪenie temperatury spiekania mas ceramicznych i powstawanie nowych faz takich jak wollastonit czy
diopsyd, wpáywających na poprawĊ wytrzymaáoĞci mechanicznej ¿nalnego wyrobu. Artykuá ten jest przeglądem literatury na temat wpáywu
surowców wapiennych na proces spiekania oraz wáaĞciwoĞci wyrobów ceramiki budowlanej. Analiza przytoczonych danych moĪe byü
pomocna w opracowaniu tematu badawczego dotyczącego zagospodarowania pylastych frakcji surowców wĊglanowych, powstających
w przemyĞle wapienniczym.
Sáowa kluczowe: glina marglista, surowce wapienne, spiekanie, anortyt, wollastonit

THE INFLUENCE OF MARBLE DUST ON SINTERING OF CERAMIC MASSES AND
PROPERTIES OF BRICK - A REVIEW
Calcite is traditionally present in clays used for production of ceramic building materials, but dolomite is more rarely found . The analysis
of the literature data shows that these minerals are harmful if the grain size is of over 0.5 mm. It is known that, limestone dust in a fraction <
0.063 mm is used in technology of ceramics (for example, in the manufacture of ceramic tiles). These materials lead to reduction of sintering
temperatures and formation of new phases such as wollastonite or diopside, that improve the mechanical strength of the ¿nal product.
This paper is the literature review concerning an impact of calcareous materials on the sintering process and the properties of building
ceramics. The reported data can be useful to develop research on utilisation of marble dust produced as the waste in the limestone industry.
Keywords: Marble dust, Calcareous materials, Sintering, Anorthite, Wollastonite

1. Wprowadzenie
W surowcach ilastych wykorzystywanych w ceramice
budowlanej czĊsto wystĊpują mineraáy wĊglanowe. Ich
wpáyw na wáaĞciwoĞci gotowego wyrobu zaleĪy od skáadu
mineralnego oraz zawartoĞci w glinie. NajczĊĞciej spotyka siĊ
domieszkĊ wĊglanu wapniowego, rzadziej magnezowego lub
Īelazowego. W glinie moĪe byü obecny równieĪ dolomit. Mineraáy te najczĊĞciej wystĊpują w postaci skupisk okruchów
ziarnowych, rzadko jako równomiernie rozmieszczona frakcja
pylasta [1]. ZawartoĞü wĊglanów w surowcach stosowanych
w przemyĞle ceramiki budowlanej moĪe dochodziü do 30%
masowych, przez co skáadniki te mają znaczny wpáyw na

przebieg procesu spiekania i jakoĞü otrzymanych wyrobów
[1-2]. Gáównymi surowcami krajowymi stosowanymi w ceramice budowlanej bogatymi w wĊglany są iáy mioceĔskie
morskie i iáy zastoiskowe (zawierające do 15% CaO zawartego w wĊglanach) oraz lessy (zawierające do 6% CaO
zawartego w wĊglanach) [3]. Pierwsze z nich nadają siĊ
do produkcji cegáy peánej oraz wyrobów cienkoĞciennych,
natomiast drugie do produkcji klinkieru drogowego [3].
ObecnoĞü wĊglanów w surowcach stosowanych
w przemyĞle ceramiki budowlanej stanowi istotny problem.
Powstające w wyniku dysocjacji termicznej gruboziarnistych
wĊglanów, tlenki wapnia i magnezu ulegają hydratacji,
zwiĊkszając swoją objĊtoĞü. CiĞnienie wywierane na Ğcianki wyrobu powoduje powstawanie odprysków i spĊkaĔ,
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a nawet w pewnych warunkach moĪe doprowadziü do
caákowitej destrukcji wyrobu. Zagadnienie szkodliwoĞci
marglu szczegóáowo opisano w pracach [1-2, 4]. Odmienny
wpáyw na wáaĞciwoĞci wyrobów wykazują wĊglany w postaci
drobnoziarnistego pyáu. Na ogóá wytrzymaáoĞü mechaniczna
czerepu z glin z wĊglanami pylastymi nie zostaje obniĪona
[2]. DziĊki temu istnieje moĪliwoĞü zastosowania odpadowych pyáów wĊglanowych, m. in. odpadów z páukania kruszyw wapiennych i dolomitowych, odpadów ze szlifowania
marmuru, jako dodatku poryzującego do mas ceramicznych.
Zastosowanie drobnoziarnistego kalcytu i dolomitu jako dodatku w produkcji ceramiki budowlanej przyniosáoby zarówno
korzyĞci ekologiczne, jak i ekonomiczne.

2. ħródáa pyáu wapiennego
Wedáug danych literaturowych geologiczne zasoby
bilansowe wapieni i margli dla przemysáu wapienniczego i cementowego na koniec 2011 r. wyniosáy ogóáem
18 156,61 mln ton [6]. àączne wydobycie omawianych
kopalin osiągnĊáo 49,0 mln ton. Zasoby wapieni, sklasy¿kowanych w grupie kamienie áamane i bloczne, stanowią
1 705 489 tys. ton (131 udokumentowanych záóĪ). Wydobycie
wapienia w 2011 roku wzrosáo o 71% w porównaniu do roku
poprzedniego. ZáoĪa marmuru wynoszą w Polsce 252 865
tys. ton (15 udokumentowanych záóĪ). W 2011 roku wydobyto
17 tys. ton tego surowca. Zbilansowane zasoby kredy w 2011
roku wynosiáy 193 záóĪ o áącznej pojemnoĞci 199,16 mln ton.
Dolomit eksploatowany jest gáównie jako kamieĔ áamany. Zasoby dolomitów wykorzystywanych w przemyĞle hutniczym,
w rolnictwie i w przemyĞle szklarskim stanowią 343,94 mln
ton, w tym 65,05 mln ton zasobów przemysáowych. W Polsce
znajduje siĊ 45 záóĪ dolomitu zaklasy¿kowanego do grupy
kamieni drogowych i budowlanych. Jego áączne zasoby
wynoszą przeszáo 1,041 mld ton, a eksploatacja w 2011 roku
wyniosáa przeszáo 11,432 mln ton.
W związku z rosnącą eksploatacją zasobów surowców
wĊglanowych zwiĊksza siĊ równieĪ iloĞü odpadów eksploatacyjnych, przeróbczych i obróbczych. Do odpadów
eksploatacyjnych i przeróbczych zalicza siĊ muá we frakcji
20-60 m wystĊpujący w naturalnych záoĪach, pyá z urządzeĔ kruszących [7] oraz odsiew nieuĪyteczny czyli frakcje
powstające w fazie kruszenia wstĊpnego (0-3 mm) oraz
podczas kruszenia koĔcowego (0-2 mm) [8]. IloĞü tych
odpadów szacuje siĊ na poziomie ok. 20% wydobycia [9].
Báoto wapienne powstające podczas páukania kruszyw jest
trudne do zagospodarowania i w postaci odwodnionej (odpad
z prasy ¿ltracyjnej) tra¿a na skáadowisko. Báoto wapienne
powstaje równieĪ na etapie obróbki kamieni, np. przy ciĊciu,
szlifowaniu i polerowaniu marmuru [10-12]. Saboya i in. [11]
podają, Īe iloĞü odpadów powstających przy szlifowaniu i polerowaniu kamieni ozdobnych (np. marmuru) moĪe wynosiü
(20-25)% caákowitej wielkoĞci bloku kamiennego poddanego
tym zabiegom. W Polsce, w 2010 roku powstaáo przeszáo 23
tys. ton odpadów z ciĊcia i obróbki postaciowej skaá (kod odpadu: 01 04 13) [13]. Do tej iloĞci naleĪy dodaü straty wynikające z koniecznoĞci oddzielania okreĞlonych frakcji. Kolejny
rodzaj odpadów to pyáy wapienne wychwytywane przez ¿ltry
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workowe, rury ssące i cyklony (najczĊĞciej wykorzystywane
do neutralizacji Ğcieków oraz do odkwaszania gleby).
Zagospodarowanie odpadów przemysáowych jest problemem miĊdzybranĪowym i miĊdzyregionalnym [14]. Badania
na temat moĪliwoĞci wprowadzania dodatku substancji odpadowych do czerepu ceramicznego są bardzo popularne [15].
Wykorzystanie drobnoziarnistych odpadów wĊglanowych
w technologii ceramiki budowlanej pozwala na obniĪenie
kosztów produkcji oraz minimalizacjĊ degradacji Ğrodowiska.

3. WáaĞciwoĞci wyrobów ceramicznych
z dodatkiem wĊglanu wapniowego
Wyniki badaĔ dotyczące wpáywu wĊglanów na wáaĞciwoĞci wyrobów ceramicznych są rozbieĪne. Podsumowanie
danych literaturowych zamieszczono w Tabeli 1. Badania te
dotyczyáy oceny wáaĞciwoĞci tworzyw ceramicznych wykonanych z surowców ilastych o róĪnym skáadzie mineralnym
z dodatkiem surowców wĊglanowych w formie pylastej.
Przeprowadzono analizĊ prac, w których badano zarówno
wpáyw róĪnej zawartoĞci surowców wapiennych w masie
ceramicznej [10-12, 17-19, 25], stopnia rozdrobnienia [17,
20] i temperatury wypalania [10-12, 17-20, 24] na wáaĞciwoĞci
tworzyw ceramicznych. Autorzy prac wprowadzali surowce
wapienne jako dodatki do masy ceramicznej w postaci pyáu
marmurowego [10-12], mielonego kamienia wapiennego
[17-18, 20, 22], odpadów kruszenia wapienia [19], dolomitu
[24, 25] oraz odpadów ze szlifowania kamienia.
Saboya i in. [11] stwierdzili moĪliwoĞü przemysáowego
zastosowania odpadu marmurowego w iloĞci do 15% masowych dla danego surowca, natomiast Eliche-Queasada i in.
[12] wskazali 5-procentowy dodatek jako optymalny. Próbki z
tym udziaáem miaáy wiĊkszą gĊstoĞü i wytrzymaáoĞü mechaniczną (Rys. 1), niĪszą porowatoĞü otwartą oraz wykazywaáy
niĪszą absorpcjĊ wody.
W pracach [17-18] przedstawiono wyniki badaĔ laboratoryjnych oraz prób przemysáowych. W tym przypadku przeprowadzono badania z zastosowaniem gliny montmorilloni-

Rys. 1. WytrzymaáoĞü na Ğciskanie w zaleĪnoĞci od iloĞci dodatku
pyáu marmurowego [12]
Fig. 1. Compressive strength as a function of additive of marble
dust. Adapted from [12]

Tabela 1. Wpáyw wĊglanów na wáaĞciwoĞci ceramicznych materiaáów budowlanych.
Table 1. InÀuence of carbonate on properties of ceramic building materials.
Surowiec podstawowy
/ surowiec wprowadzający wĊglany
Ceglana masa
ceramiczna + (0-80)%
mas. pyá marmurowy
< 40 m
Glina bezwapienna
illitowo-kaolinitowa +
(0-20)% odpad marmurowy
Glina zawapniona
(9,21% CaO) + (020)% odpad
marmurowy
Glina montmorillonitowo-kaolinitowa +
(5-8)% CaCO3 o uziarnieniu < 297 m
(3 frakcje)

F

pr

pl

(Tmax) / t / v

Przeprowadzone badania i wyniki

Wzrost absorpcji wody, spadek wytrzymaáoĞci na
Tmax = 900-1100 °C,
zginanie ze wzrostem iloĞci odpadu*. MoĪliwoĞü
t = 3 h,
przemysáowego zastosowania dodatku odpadu do
v = 5 °C/min.
10% mas.
Tmax = 750-950 °C, Spadek iloĞci wody zarobowej, wzrost wytrzymaáoĞci
t-b.d.,
na zginanie, spadek gĊstoĞci pozornej* ze wzrostem
v = 5 °C/min.
iloĞci odpadu.

Skáad fazowy próbek

Ref.

gehlenit, kwarc,
krystobalit, wollastonit,
larnit, hematyt, augit,
anortyt

[10]

b.d.

[11]

[12]

Tmax = 950-1050
°C,
t = 4 h, v =3 °C/
min.

JaĞniejsza barwa, niĪsza gĊstoĞü pozorna, wyĪsza
porowatoĞü otwarta i absorpcja wody, niĪsza wytrzymaáoĞü na Ğciskanie ze wzrostem iloĞci odpadu*.

anortyt, gehlenit,
wollastonit, diopsyd,
hematyt

Tmax = 800-1000
°C,
t=3hi4h,
v - b.d.

Wzrost zawartoĞci CaCO3 z 5% do 8% ĺ obniĪenie
wytrzymaáoĞci na Ğciskanie i gĊstoĞci*, najkorzystniejsze wáaĞciwoĞci cegáy z CaCO3 o granulacji <
150 m

b.d.

(5%) CaCO3 o uziarnieniu < 150 m

Próba przemysáowa

ZwiĊkszona wytrzymaáoĞü na Ğciskanie, niĪsza
absorpcja wody, wyĪsza gĊstoĞü*.

b.d.

Glina montmorillonitowo-kaolinitowa + (020)% CaCO3 strącony

pr

Tmax = 900-1000
°C,
t = 2-3 h, v - b.d.

WyĪsza wytrzymaáoĞü próbek z dodatkiem do 5%
CaCO3, spadek absorpcji wody, wzrost zawartoĞci
porów < 1 m, mikrospĊkania, brak róĪnic w teĞcie
na mrozoodpornoĞü i dziaáanie szkodliwych soli*

anortyt, hematyt,
kwarc

[18]

Glina illitowa + szamot
+ 10%, 20% odpad z
kruszenia wapienia

pl

Tmax = 900-1200
°C,
t - b.d.,
v = 4 °C/min

Wzrost wytrzymaáoĞci na zginanie i moduáu Younga,
mniejszy skurcz liniowy podczas wypalania*

anortyt, mullit,
dmisteinbergit

[19]

Masa páytkowa + margiel lub skaáa wapienna o róĪnej granulacji

pl

Tmax = 1040 °C i
1080 °C, t - b.d.,
v - b.d.

Próbki ze skaáą wapienną i marglem o granulacji
0,06-0,5 mm: wyĪsza nasiąkliwoĞü moczenia i
gotowania w przypadku dodatku skaáy wapiennej niĪ
w przypadku margla

b.d.

[20]

Gliny bezwapienne
Īóátowypalające siĊ +
CaCO3 (10% mas.)

pl

Tmax = 1230 °C,
t = 1 h,
v = 100 °C/h

Wzrost nasiąkliwoĞci, spadek wytrzymaáoĞci na
Ğciskanie*

b.d.

[21]

Glina wapienna +
krzemionkowy popióá
lotny + stáuczka szklana+ wapieĔ krzemionkowy

pl

Tmax = 980 °C,
t = 2 h,
v - b.d.

Wzrost wytrzymaáoĞci na Ğciskanie (maksimum przy
20% wapienia), nastĊpnie spadek, wzrost porowatoĞci i adsorpcji wody, redukcja skurczu*

kwarc, anortyt,
gehlenit, krystobalit

[22]

Bezwapienna masa
páytkowa+ 10%, 30%
CaCO3

pl

Tmax =1050 °C,
t = 8 h,
v = 1 °C/min

Wzrost wytrzymaáoĞci na Ğciskanie o 45% przy
(5-10)% CaCO3. Dla wyĪszych zawartoĞci CaCO3
spadek wytrzymaáoĞci. Zmniejszenie anizotropowoĞci materiaáów.

[23]

b.d.

Tmax = 800-1000
°C,
t = 3 h,
v = 100 °C/h

DuĪa porowatoĞü i maáe Ğrednice porów; niewielka
iloĞü fazy ciekáej; stabilnoĞü mikrostruktury
gehlenit, mullit, anortyt
pomiĊdzy 800 °C a 1050 °C. DuĪa anizotropowoĞü,
niĪsza mrozoodpornoĞü *.

[24]

pr

Tmax = 800 °C,
t = 1,5 h,
v - b.d.

Spadek gĊstoĞci, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie 1-19
MPa z moĪliwoĞcią wzmocnienia przez hydrauliczne
twardnienie, Ȝ = 0,19 W/(m·K), gĊstoĞü = 0,9821,162 g/cm3.

[25]

Ceglana masa
ceramiczna + (10%)
kalcyt (< 0,1 m) lub
dolomit (< 0,1 m)
w iloĞci 10%
Glina +
trociny + dolomit
(20%,50%,70%)
F
pl
pr
Tmax
t
v
*
**
b.d.

pr

pr

[17]

b.d.

sposób formowania
formowanie z mas plastycznych
prasowanie jednoosiowe mas póásuchych
maksymalna temperatura wypalania
czas przetrzymania w maksymalnej temperaturze
szybkoĞü wzrostu temperatury
w porównaniu do próbek odniesienia – bez wĊglanów
w porównaniu do próbek wykonanych z glin bezwapiennych
brak danych
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towej o bardzo wysokiej zawartoĞci topników (CaO+MgO+
Na 2O+K 2O+Fe 2O 3 = 28,48%). Optymalne wáaĞciwoĞci
tworzyw uzyskano przy dodatku CaCO3 wynoszącym do
5% mas. W pierwszym etapie badaĔ przedstawiono wpáyw
stopnia rozdrobnienia skaáy wapiennej, zawierającej 98%
CaCO3, na wáaĞciwoĞci tworzywa ceramicznego [17]. NajwyĪsze wartoĞci wytrzymaáoĞci na Ğciskanie wykazywaáy
masy z 5-procentowym dodatkiem wĊglanów o uziarnieniu
< 150 m. W przypadku 8-procentowego dodatku wĊglanów o uziarnieniu powyĪej 300 m uzyskano pogorszenie
wszystkich parametrów (w testach mrozoodpornoĞci próbki
rozpadáy siĊ po jednym cyklu badawczym). W wyniku przeprowadzonej próby przemysáowej dla masy z 5-procentową
zawartoĞcią frakcji wĊglanów o rozmiarach cząstek < 150 m
stwierdzono, Īe taki dodatek rozdrobnionej skaáy wapiennej
pozwala na redukcjĊ zuĪycia paliwa o 21,5%, przez skrócenie czasu przetrzymania w maksymalnej temperaturze o 3,5
godziny oraz zmniejszenie temperatury wypalania o 80 °C.
Uzyskany wyrób charakteryzowaá siĊ wyĪszą wytrzymaáoĞcią na Ğciskanie i niĪszą absorpcją wody w porównaniu do
cegáy bez dodatku. Otrzymane wyniki Ğwiadczą o tym, Īe
drobnoziarnisty wĊglan wapnia dziaáa jako topnik, intensy¿kując proces spiekania. DziĊki temu moĪliwe jest obniĪenie
temperatury wypalania bez pogorszenia wáaĞciwoĞci wyrobu.
W pracy Martireny i in. [18] porównano wáaĞciwoĞci
tworzyw ceramicznych bez dodatku oraz z 2-procentowym
i 5-procentowym dodatkiem CaCO3. Stwierdzono, Īe 5-procentowa zawartoĞü podnosi wytrzymaáoĞü próbek wypalonych w 900 °C o (40-50)%. W takim tworzywie najwyĪszy
udziaá stanowią pory o rozmiarach < 1 m, które powstaáy
wskutek rozkáadu kalcytu. Gáówną zidenty¿kowaną fazą byá
anortyt, którego równomierne rozmieszczenie przyczyniáo
siĊ do poprawy wytrzymaáoĞci produktu [18].
Porównanie pomiĊdzy wyrobami wytworzonymi z glin
o charakterze wapiennym w stanie naturalnym oraz z wyrobami z glin bezwapiennych przedstawiają prace [26]-[33].
Wynika z nich, Īe materiaáy ceramiczne wytworzone z glin
wapiennych mają podwyĪszoną nasiąkliwoĞü, wyĪszą porowatoĞü oraz niĪszą wytrzymaáoĞü niĪ materiaáy z glin bezwapiennych. Cegáy z glin zawapnionych wykazują uszkodzenia
w postaci mikrospĊkaĔ po badaniu mrozoodpornoĞci [30-31,
33]. Te niekorzystne wáaĞciwoĞci zanikają ze wzrostem temperatury wypalania.
W kolejnych badaniach wykazano moĪliwoĞü przemysáowego zastosowania odpadu marmurowego do 5% masowych, jako dodatku do mieszanki gliny wapiennej (8,63%
CaO) z bezwapienną [34].
W wiĊkszoĞci przypadków omówionych badaĔ odnotowano wzrost absorpcji wody, porowatoĞci oraz pogorszenie
parametrów mechanicznych ze wzrostem zawartoĞci dodatków wĊglanowych.
Analizując przytoczone dane literaturowe moĪna stwierdziü, Īe istnieje pewne optimum dodatku wĊglanów do mas
ceramicznych, który powoduje poprawĊ wáaĞciwoĞci czerepu
[11-12, 17, 22-23, 28]. Wpáyw dodatku wĊglanu na wáaĞciwoĞci wypalonego tworzywa zaleĪy od rodzaju i pochodzenia skaáy wĊglanowej, skáadu ziarnowego oraz zawartoĞci
CaCO3 i MgCO3 w skale. Dodatek wĊglanu o drobniejszym
uziarnieniu wpáywa korzystniej na wáaĞciwoĞci czerepu ceramicznego niĪ grubsze frakcje dodatków [17, 26].
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4. Zmiany skáadu fazowego podczas
wypalania glin z dodatkiem CaCO3
Reakcje zachodzące podczas wypalania pomiĊdzy skáadnikami gliny a CaCO3 mają wpáyw na wáaĞciwoĞci wyrobów.
Przemiany fazowe zachodzące podczas ogrzewania gliny
bogatej w wĊglany przedstawia Rys. 2. Richardi i in. [35]
rozwaĪali przemiany fazowe zachodzące w glinie o podwyĪszonej zawartoĞci wĊglanów. Stwierdzili, Īe powstająca
faza ciekáa zwiĊksza szybkoĞü reakcji pomiĊdzy skáadnikami.
Pylaste frakcje wĊglanów rozmieszczone równomiernie w glinie podczas ogrzewania tworzą niskotopliwe eutektyki [36].
Powstaáy stop zawĊĪa interwaáy temperaturowe spiekania.
NajwaĪniejsze procesy zachodzące podczas ogrzewania
gliny w początkowej fazie to dehydratacja i dehydroksylacja
mineraáów ilastych. Do temperatury 500 °C, (oprócz dehydratacji) nie ma istotnych zmian mineralogicznych zachodzących w ogrzewanej glinie [17]. W temperaturze 500-550 °C
nastĊpuje dehydroksylacja kaolinitu zachodząca zgodnie
z równaniem (1) [37]. W tej samej temperaturze rozpoczyna
siĊ dekarbonatyzacja dolomitu – wg (2). Proces ten zostaje
caákowicie zakoĔczony w temperaturze ok. 650 °C [23, 37].
Al2Si2O5(OH)4 ĺ Al2Si2O7 + 2H2O

(1)

MgCa(CO3)2 ĺ MgO + CaCO3 + CO2

(2)

Zachodzący wg reakcji (3) rozkáad drobnoziarnistego
kalcytu rozpoczyna siĊ w temperaturze 600 °C, a zostaje
zakoĔczony w 700 °C [23].
CaCO3 ĺ CaO + CO2
(3)
W wyniku rozkáadu wĊglanu wapniowego, bĊdącego jednym ze skáadników masy ceramicznej, powstaje wolny tlenek
wapnia o porowatej mikrostrukturze, a powstaáe pory zanikają
wraz ze wzrostem iloĞci powstaáej w trakcie spiekania fazy
ciekáej [31]. Powstawanie CaO osiąga maksimum w 725 °C.
PowyĪej tej temperatury CaO wchodzi w reakcje z innymi
skáadnikami gliny i w 900-950 °C caákowicie zanika [23].
W przedziale 600-700 °C ma miejsce rozkáad gáównych
skáadników glin stosowanych w ceramice budowlanej: illitu i
montmorillonitu. Fazy te zanikają caákowicie w 900 °C [26].
Wg Petersa i in. w 860 °C rozpoczyna siĊ szybka krystalizacja gehlenitu, która w 920 °C spowalnia, by w 1050 °C
osiągnąü swoje maksimum [23]. Gehlenit powstaje z fazy
amor¿cznej, pochodzącej gáównie z rozkáadu illitu (gáównego
mineraáu ilastego w glinie) zgodnie z nastĊpującą reakcją
[37]:
3SiO2Al2O3(amorf.)+ 6CaO ĺ 3Ca2Al2SiO7.

(4)

Wraz ze wzrostem czasu przetrzymania z gehlenitu
powstaje anortyt [26] zgodnie z reakcjami:
Ca2Al2SiO7 + SiO2 ĺ CaSiO3 + CaAl2Si2O8,

(5)

Ca2Al2SiO7 + 3SiO2·Al2O3 (substancja amor¿czna)
ĺ 2CaAl2Si2O8.

(6)

Powstający w wyniku dekarbonatyzacji tlenek wapnia
wchodzi w reakcjĊ z SiO2, tworząc wollastonit wedáug
reakcji [31]:
CaO + SiO2 ĺ CaSiO3.

(7)

Wollastonit powstaje równieĪ w wyniku reakcji z udziaáem
gehlenitu (5) [23, 35]. Reakcje (5-7) kontrolowane są gáównie
przez dyfuzjĊ jonów Ca2+ w kierunku SiO2.

Podczas wypalania tworzywa, wokóá krystalitów CaO
powstaje zwarta otoczka glinokrzemianów wapniowych.
Przy początkowo duĪych rozmiarach ziaren wĊglanów
zawartych w surowcu oraz w warunkach sprzyjających
hydratacji, otoczka powstająca wokóá CaO moĪe zapobiec
jego hydratacji, przez co zapobiega powstawaniu odprysków
w materiale [23]. Pielak i in. [27] udowodnili, Īe CaO, powstający w wyniku dekarbonatyzacji wĊglanu dodanego do
surowca, w znacznym stopniu reaguje ze skáadnikami gliny
juĪ w temperaturze 900 °C.
Na styku pomiĊdzy ziarnami dolomitu i kwarcu krystalizuje diopsyd zgodnie z nastĊpujacym równaniem reakcji [31]:
2SiO2+CaMg(CO3)2 ĺ CaMgSi2O6 + 2CO2.

(8)

W 800 °C zaczyna pojawiaü siĊ faza ciekáa, z której krystalizuje hematyt. W 900 °C z fazy ciekáej krystalizuje gehlenit, wollastonit, larnit i Ȗ-Al2O3 [37]. IloĞü anortytu, diopsydu,
wollastonitu wzrasta wraz ze wzrostem temperatury i czasu
przetrzymania, natomiast maleje iloĞü faz przejĞciowych, tj.
metakaolinitu i gehlenitu.

Wedáug danych literaturowych w zaleĪnoĞci od uziarnienia wĊglanów, miejsca ich pochodzenia, zawartoĞci w masie ceramicznej oraz temperatury wypalania zmieniają siĊ
wáaĞciwoĞci tworzywa. Ze wzglĊdu na duĪe zróĪnicowanie
mineralne surowców ilastych kaĪdy przypadek naleĪy rozpatrywaü indywidualnie, poniewaĪ wpáyw drobnoziarnistych
wĊglanów na wáaĞciwoĞci czerepu ceramicznego zaleĪy
takĪe od wáaĞciwoĞci samej gliny.
Na ogóá dodatek wĊglanów w postaci pylastej powoduje
wzrost porowatoĞci i spadek gĊstoĞci, co wpáywa korzystnie na wáaĞciwoĞci termoizolacyjne tworzyw. W wiĊkszoĞci
przypadków w przeprowadzonych badaniach stwierdzono,
Īe ze wzrostem zawartoĞci wĊglanów w masie ceramicznej
odnotowano wzrost absorpcji wody oraz spadek wytrzymaáoĞci na Ğciskanie i zginanie. Istnieje jednak pewne optimum
iloĞci dodatku oraz uziarnienia wĊglanów, przy którym
wáaĞciwoĞci czerepu ulegają poprawie. Korzystne cechy
wyrobów gotowych stwierdzono, gdy dodatek wĊglanów
zawieraá siĊ w przedziale (5-15)% przy granulacji d < 150
m, a temperatura wynosiáa powyĪej 1000 °C. Analiza danych literaturowych przeprowadzona w ramach tego artykuáu
potwierdza moĪliwoĞü wykorzystania pylastych frakcji wĊglanów w produkcji ceramicznych materiaáów budowlanych.
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