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Streszczenie
Proces spiekania materiaáów ceramicznych zaleĪy od szeregu czynników m.in. takich jak rodzaj spiekanego materiaáu, początkowe
zagĊszczenie masy, jednorodnoĞü upakowania proszku, reakcje i przemiany fazowe zachodzące podczas ogrzewania, iloĞü i wáaĞciwoĞci
fazy ciekáej oraz warunki wypalania. W artykule przeanalizowano przebieg procesu spiekania kaolinowych mas ceramicznych z dodatkiem
wĊglanu wapnia oraz okreĞlono wybrane wáaĞciwoĞci uzyskanych tworzyw. W badaniach wykorzystano dwa surowce kaolinowe róĪniące
siĊ pomiĊdzy sobą zawartoĞcią kaolinitu i kwarcu oraz czysty wĊglan wapnia. Masy ceramiczne poddano badaniom termicznym metodą
dylatometrii i mikroskopii wysokotemperaturowej. Dla wypalonych w róĪnych temperaturach (1220 °C, 1350 °C) tworzyw wyznaczono
gĊstoĞü, nasiąkliwoĞü, porowatoĞü, wytrzymaáoĞü na zginanie oraz skáad fazowy metodą XRD i SEM. W wyniku przeprowadzonych badaĔ
potwierdzono, Īe wpáyw CaCO3 na spiekanie mas ceramicznych zaleĪy od rodzaju kaolinu, iloĞci wprowadzanego wĊglanu i temperatury
wypalania. W tworzywach z mas zawierających CaCO3, poza skáadnikami wystĊpującymi w tworzywach bez dodatków, takimi jak mullit,
kwarc, trydymit, substancja amor¿czna, stwierdzono dodatkowo obecnoĞü anortytu i gehlenitu. Przedstawione wyniki stanowią podstawĊ
do badaĔ nad wpáywem wĊglanu wapnia na spiekanie i wáaĞciwoĞci mas ceramiki budowlanej.
Sáowa kluczowe: spiekanie, kaolin, wĊglan wapnia, anortyt, gehlenit

THE INFLUENCE OF CALCIUM CARBONATE ADDITION FOR SINTERING DIFFERENT TYPES OF KAOLINES
The sintering process of ceramic materials depends on various factors such as the type of sintered material, initial densi¿cation of mass,
homogeneity of powder packing, reactions and phase transformations, occurring during heating process, quantity and properties of liquid
phase and ¿ring conditions. In the article the sintering process of ceramic masses made of kaolin and calcium carbonate was analyzed,
and selected properties of sintered materials were determined. The masses were prepared from two kaolines, containing different amounts
of quartz. Thermal properties of the masses were studied by the dilatometric method and heating microscopy. Density, water absorption,
porosity, Àexural strength and phase compositions were determined for materials ¿red at 1220 °C or 1350 °C. The studies con¿rmed that
the inÀuence of CaCO3 on sintering process of ceramics depends on the type of kaolin, the quantity of calcium carbonate added and ¿ring
temperature. Apart from components existed in sintered kaolines without CaCO3 addition such as mullite, quartz, tridymite and amorphous
substance, in the materials added with CaCO3 anorthite and gehlenithe has been also found. The presented results provide a basis for
studies on the effects of calcium carbonate on sintering and properties of the masses for building ceramics.
Keywords: Sintering, Kaolin, Calcium carbonate, Anorthite, Gehlenite

1. Wprowadzenie
Spiekanie to podstawowy proces technologiczny podczas
wytwarzania materiaáów ceramicznych. Po ogrzaniu do odpowiedniej temperatury, niĪszej od temperatury topnienia,
zbiór stykających siĊ ziaren wiąĪe siĊ ze sobą wzajemnie
w sposób trwaáy, tworząc lity polikrysztaá [1-3]. Istotą tego
procesu są mechanizmy przenoszenia masy, które prowadzą
do makroskopowych zmian materiaáu. Są to m.in. zmniejszenie porowatoĞci i towarzyszące temu zagĊszczenie materiaáu
i skurcz spiekanego ukáadu oraz wzrost jego wytrzymaáoĞci
mechanicznej [1-2]. RównoczeĞnie z procesem spiekania
mogą zachodziü reakcje w fazie staáej i ciekáej oraz przemiany
polimor¿czne [4].
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Spiekanie materiaáów ceramicznych jest procesem záoĪonym z trzech etapów [5]:
– etap I – faza wstĊpna spiekania – obserwowana, gdy
temperatura materiaáu wynosi ok. 0,25 temperatury topnienia, w etapie tym nie obserwuje siĊ skurczu, pierwotny
ukáad warstw w glinokrzemianach pozostaje w stanie
pierwotnym;
– etap II – faza poĞrednia – zachodzi, gdy temperatura
materiaáu wynosi 0,25-0,75 temperatury topnienia, na
tym etapie zauwaĪalny jest początek skurczu, zachodzi
rozrost ziaren i zagĊszczanie materiaáu;
– etap III – faza koĔcowa – koniec fazy zagĊszczania, przeksztaácenie porów otwartych w zamkniĊte i czĊĞciowy ich
zanik, przy postĊpującym ciągle rozroĞcie ziaren.
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Zmiana wymiarów liniowych oraz zmiana objĊtoĞci ogrzewanego materiaáu pozwala wnioskowaü o przebiegu procesu
spiekania. Do obserwacji tych parametrów stosuje siĊ metody dylatometryczne i mikroskopiĊ wysokotemperaturową.
Jedną z najprostszych form spiekania jest przypadek,
gdy spiekany jest materiaá jednofazowy [6]. Gliny stosowane
w ceramice mają záoĪony skáad mineralogiczny [7], stąd ukáad
spiekany jest bardziej skomplikowany. Wiele glin w sposób
naturalny zawiera wĊglan wapnia w drobnoziarnistej postaci
rozproszonej w caáej objĊtoĞci lub w postaci wiĊkszych okruchów ziarnowych [8-9]. Proces spiekania takich surowców
jest skomplikowany i trudny do rozwaĪania [10], a ostateczne wáaĞciwoĞci materiaáu zaleĪą od typu surowca (skáadu
mineralnego, uziarnienia i zawartoĞci CaCO3), krzywej wypalania, rodzaju atmosfery i reakcji zachodzących podczas
spiekania [11]. Dane literaturowe Ğwiadczą, Īe odpowiednia
iloĞü wĊglanu wapnia w masie moĪe poprawiü wáaĞciwoĞci
wypalonego tworzywa [12-14], a wysoka zawartoĞü CaO
(powstaáego z dekarbonatyzacji CaCO3) w masie powoduje
zmniejszenie lepkoĞci fazy ciekáej, powstającej podczas
spiekania w wysokich temperaturach, i szybszy wzrost zagĊszczenia materiaáu [15].
Ilastymi surowcami ceramicznymi o najmniej skomplikowanym skáadzie mineralnym i chemicznym są kaoliny
zawierające w swoim skáadzie gáównie kaolinit.
Celem badaĔ przedstawionych w niniejszej pracy byáo
okreĞlenie wpáywu wĊglanu wapnia na spiekanie kaolinów
w zaleĪnoĞci od jego zawartoĞci, rodzaju uĪytego surowca
kaolinowego oraz temperatury wypalania. Niniejsze rozwaĪania stanowią podstawĊ do dalszych badaĔ nad wpáywem
wĊglanu wapnia na proces spiekania mas stosowanych
w technologii ceramiki budowlanej oraz wáaĞciwoĞci wypalonych tworzyw.

2. CzĊĞü eksperymentalna
Do badaĔ uĪyto dwa kaoliny (oznaczone jako S i Z)
pochodzące z róĪnych záóĪ oraz odczynnikowy wĊglan
wapniowy strącony o kwali¿kacji czysty (P.P.H. Polskie Odczynniki Chemiczne Gliwice). Kaoliny róĪniáy siĊ znacząco
zawartoĞcią kwarcu.

Rys. 1. Sposób przygotowania próbek (Hr – szybkoĞü wzrostu
temperatury, Tmax – maksymalna temperatura wypalania, t – czas
przetrzymania w Tmax).
Fig. 1. Experimental procedure (Hr – heating rate, Tmax – maximum
heating temperature, t – soaking time at Tmax).

Tabela 1. Skáad mas ceramicznych.
Table 1. Composition of ceramic masses.

Próbka

ZawartoĞü [% mas.]
S

Z

CaCO3

S0

100

0

0

S5

95

0

5

S7,5

92,5

0

7,5

S10

90

0

10

S15

85

0

15

Z0

0

100

0

Z5

0

95

5

Z7,5

0

92,5

7,5

Z10

0

90

10

Z15

0

85

15

Badane masy i spieczone próbki przygotowano zgodnie
ze schematem przedstawionym na Rys. 1. Zastosowane
skáady mas zamieszczono w Tabeli 1.
Badania podzielono na trzy etapy: charakterystykĊ
surowców, badania przebiegu spiekania mas oraz badania
wáaĞciwoĞci tworzyw ceramicznych. Surowce poddano
badaniom skáadu chemicznego oraz skáadu fazowego
(wykorzystano dyfraktometr rentgenowski X’Pert Pro ¿rmy
Philips; zakres pomiarowy 2ș = 3–90°; detektor – licznik
scyntylacyjny; anoda miedziowa Cu; prąd anodowy 30 mA;
napiĊcie lampy 50 kV; czas zliczenia 3,217 s; przesuw
licznika wynoszący 0,002 °/min; krok przesuwu goniometru
0,008°). Badania analizy termicznej surowców przeprowadzono za pomocą derywatografu Netzsch Jupiter 449F3,
pozwalającego na jednoczesne wykonanie termicznej analizy
róĪnicowej i analizy termograwimetrycznej. Zastosowano
nastĊpujące warunki pomiarowe: zakres rejestrowanych
temperatur 20-1200 °C; atmosfera powietrza; masa badanej
próbki - 150 mg; szybkoĞü wzrostu temperatury - 10 °/min.
Skáad ziarnowy surowców wyznaczono za pomocą analizatora rentgenowskiego SediGraph 5100 ¿rmy Micromeritics.
Masy ceramiczne poddano badaniom termicznym metodą mikroskopii wysokotemperaturowej i dylatometrii. Pomiary temperatur charakterystycznych wykonano za pomocą
mikroskopu wysokotemperaturowego Hesse Instruments
z automatyczną komputerową rejestracją zmian objĊtoĞci
próbki w caáym zakresie pomiarowym (zakres temperatur
20-1400 °C; szybkoĞü ogrzewania - 10 °C/min; uziarnienie
surowców < 0,063 mm). RejestracjĊ zmian wymiarów liniowych podczas ogrzewania przeprowadzono przy pomocy
dylatometru DIL802 ¿rmy BधHR-Thermoanalyse GmbH
(szybkoĞü ogrzewania – 10 °C/min; temperatura maksymalna
1200 °C; przetrzymanie w Tmax - 10 min; studzenie do 400 °C
z szybkoĞcią 20 °C/min, a nastĊpnie swobodne studzenie;
próbki prostopadáoĞcienne o wymiarach 17 mm × 5 mm ×
5 mm wyciĊte z uformowanych belek).
W przypadku tworzyw spieczonych wyznaczono gĊstoĞü
pozorną, nasiąkliwoĞü, porowatoĞü otwartą, wytrzymaáoĞü
na zginanie oraz skáad fazowy metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) i skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).
GĊstoĞü pozorną i porowatoĞü otwartą wyznaczono metodą waĪenia hydrostatycznego. NasiąkliwoĞü wyznaczono
metodą gotowania. Oznaczenia wytrzymaáoĞci na zginanie
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wykonano metodą trójpunktowego zginania przy rozstawie
podpór wynoszącym 70 mm i szybkoĞci przesuwu ramienia
prasy – 1 mm/min). Belki o wymiarach 90 mm × 9 mm ×
5mm, uĪyte do badaĔ, przygotowano zgodnie ze schematem
przedstawionym na Rys. 1.
W celu sprawdzenia skáadu fazowego wybrane tworzywa
poddano badaniom rentgenogra¿cznym. AnalizĊ przeprowadzono za pomocą aparatu Phillips PW-1040 (zakres pomiarowy 2ș wynosiá 5–65°; detektor – licznik scyntylacyjny;
anoda miedziowa Cu; prąd anodowy 16 A; napiĊcie lampy
35 V; czas zliczenia 2,995 s; przesuw licznika - 1 °/min; krok
przesuwu goniometru 0,05°).
MikrostrukturĊ i skáad pierwiastkowy wypalonych tworzyw
zbadano przy pomocy mikroskopu skaningowego FEI Nova
NanoSEM 200 z przystawką EDS do analizy chemicznej
w mikroobszarach.

Tabela 2. Skáad chemiczny kaolinów.
Table 2. Chemical composition of kaolines.

Skáad fazowy kaolinów przedstawiono na Rys. 2. Kaolin
S zawieraá jedenastokrotnie wiĊkszą iloĞü kwarcu i o 21,5%
mniej kaolinitu w porównaniu do kaolinu Z.
Skáad chemiczny kaolinów przedstawia Tabela 2. Przeszáo 20% niĪsza zawartoĞü Al2O3 w kaolinie S w porównaniu
do kaolinu Z wynika z niĪszej zawartoĞci mineraáów ilastych
w tym surowcu. RóĪnica w zawartoĞci SiO2 oraz w zawartoĞci
kwarcu pomiĊdzy surowcami wynika z pochodzenia surowców: kaolin S jest surowcem niewzbogacanym, natomiast
kaolin Z to surowiec páukany.
Dane zamieszczone w Tabeli 3 dowodzą, Īe kaolin Z
jest bardziej drobnoziarnisty niĪ kaolin S. WĊglan wapnia
uĪyty w badaniach zawiera ok. 80% ziaren w przedziale
20-50 m, jest zatem bardziej gruboziarnisty w porównaniu
do obu rodzajów kaolinów.

S

Z

SiO2

61,38

46,89

Al2O3

26,65

35,05

Fe2O3

0,81

0,85

TiO2

0,45

0,45

CaO

0,05

0,61

MgO

0,24

0,96

K 2O

0,67

1,10

Na2O

0,09

0,04

SO3

0,11

0,14

straty praĪenia 1000 °C

9,47

13,59

suma

99,94

99,68

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
3.1. Charakterystyka surowców uĪytych
w badaniach

ZawartoĞü [% mas.]

Skáadnik

Tabela 3. Skáad ziarnowy kaolinów i wĊglanu wapnia.
Table 3. Grain size composition of kaolines and calcium carbonate.
ZawartoĞü frakcji [% mas]

Frakcja ziarnowa
[m]

S

Z

CaCO3

<1

22,9

51,2

1,5

1-10

44,2

42,3

1,3

10-20

24,2

4,8

4,4

20-50

8,5

1,7

78,4

50-100

0,2

0

14,4

>100

0

0

0

spinelową i krzemionkĊ wystĊpujący w 990,9 °C w przypadku
kaolinu Z i w 996,2 °C w przypadku kaolinu S. Na krzywej
DTA kaolinu S w temperaturze 672 °C widoczny jest niewielki
pik endotermiczny, który prawdopodobnie równieĪ związany
jest z dehydroksylacją kaolinitu [16]. Efekt ten moĪe byü teĪ
wywoáany obecnoĞcią niewielkiej iloĞci dickitu, którego nie
stwierdzono w toku analizy rentgenowskiej, lub obecnoĞcią
muskowitu. Piku takiego nie zaobserwowano w przypadku
kaolinu Z. Krzywa TG wykazuje wyĪszy spadek masy w zakresie temperatur dehydroksylacji dla kaolinu Z, co Ğwiadczy
o wiĊkszej zawartoĞci skáadników ilastych.

3.2. Badania mas
3.2.1. Temperatury charakterystyczne

Rys. 2. Dyfraktogramy XRD kaolinów.
Fig. 2. X-ray diffraction patterns of kaolines.

Na podstawie krzywych DTA/TG (Rys. 3) moĪna
stwierdziü, Īe gáównym mineraáem obecnym w kaolinach
jest kaolinit. ĝwiadczą o tym dwa piki charakterystyczne:
endotermiczny w 549,6 °C w przypadku kaolinu Z i 559,4 °C
w przypadku kaolinu S, związany z dehydroksylacją kaolinitu
i egzotermiczny związany z rozpadem metakaolinitu na fazĊ
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W Tabeli 4 przedstawiono temperatury charakterystyczne
i interwaáy spiekania wyznaczone metodą mikroskopii wysokotemperaturowej. W zaleĪnoĞci od rodzaju zastosowanego
surowca i iloĞci zastosowanego dodatku zaobserwowano
podwyĪszenie (wszystkie masy z kaolinu S i masa Z15) lub
obniĪenie temperatury początku spiekania (masy z kaolinem
Z i CaCO3 wprowadzonego w iloĞci do 10%). W przypadku
mas z obu kaolinów zaobserwowano zawĊĪenie interwaáów
spiekania z dodatkiem wĊglanu (stwierdzono na podstawie
wyników dla mas bez dodatku CaCO3 i mas z dodatkiem
15% mas. CaCO3). Masy z kaolinu S charakteryzują siĊ
znacznie wĊĪszymi interwaáami spiekania w porównaniu do
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Rys. 3. Krzywe DTA/TG kaolinów.
Fig. 3. DTA/TG curves of kaolines.

mas z kaolinu Z (odpowiednio 85 °C i 230 °C). Te znaczne
róĪnice spowodowane są odmiennymi wáaĞciwoĞciami samych surowców ilastych. Kaolin Z charakteryzuje siĊ niĪszą
temperaturą spiekania w porównaniu do kaolinu S i prawdopodobnie jest to wynikiem jego drobniejszego uziarnienia.
Tabela 4. Temperatury charakterystyczne mas.
Table 4. Characteristic temperatures of ceramic masses.

Próbka

Początek
spiekania

Maksimum
spiekania

Interwaá
spiekania

T1

T2

T2-T1

S0

1160

>1400

>240

S5

1190

>1400

>210

S7,5

1195

>1400

>205

S10

1200

>1400

>200

S15

1225

1310

85

Z0

1130

>1400

>270

Z5

1120

>1400

>280

Z7,5

1120

>1400

>280

Z10

1105

>1400

>295

Z15

1140

1370

230

3.2.2. Zmiany wymiarów liniowych
Wyniki pomiarów dylatometrycznych przedstawiono
w formie wykresów wzglĊdnej zmiany dáugoĞci od temperatury próbki. Rys. 4 i 5 przedstawiają odpowiednio zmiany
dáugoĞci w trakcie ogrzewania mas z kaolinu S i kaolinu Z.
W obu przypadkach dodatek wĊglanu wapnia do masy
ogranicza jej skurcz podczas ogrzewania. Dodatek CaCO3
w iloĞci do 15% nie zmienia przebiegu krzywej dylatometrycznej. Wszystkie próbki wykazują na krzywych dylatometrycznych efekty charakterystyczne dla kaolinitu. Niemniej jednak

wielkoĞü tych efektów jest mniejsza w przypadku kaolinu S,
ze wzglĊdu na niĪszą jego zawartoĞü w surowcu (Rys. 4).
Kaoliny bez dodatku CaCO3 spiekają siĊ lepiej niĪ z jego
dodatkiem, co moĪna táumaczyü tzw. efektem rozcieĔczenia,
a takĪe róĪnicą w reakcjach zachodzących podczas ogrzewania. Reakcje zachodzące podczas ogrzewania surowców
ilastych z dodatkiem wĊglanu wapnia omówiono w pracy
[11].
W przypadku mas z kaolinu S dodatek CaCO3 w iloĞci
15% powoduje wiĊkszy skurcz niĪ dodatek w iloĞci 5% tego
skáadnika. Zjawisko to prawdopodobnie moĪna wytáumaczyü
powstawaniem podczas spiekania wiĊkszej iloĞci fazy ciekáej
[15], która wg ukáadu trójskáadnikowego CaO-Al2O3-SiO2
moĪe siĊ pojawiü juĪ w temperaturze 1170 °C. W przypadku
wszystkich próbek z kaolinu S, podczas cháodzenia, widoczny jest wyraĨny „skok kwarcowy”, który Ğwiadczy o obecnoĞci
duĪej iloĞci kwarcu w surowcu.
Z analizy krzywych dylatometrycznych (Rys. 4-5) widaü,
Īe kaolin Z cechuje siĊ wiĊkszą spiekalnoĞcią i niĪszą zawartoĞcią kwarcu w stosunku do kaolinu S. Surowiec ten
wykazuje równieĪ odmienne zachowanie w przypadku dodatku wĊglanu wapnia. W przeciwieĔstwie do mas z kaolinu S,
dodatek kalcytu do kaolinu Z ogranicza jego skurcz podczas
spiekania. Im wiĊkszy dodatek CaCO3 do masy tym skurcz
wypalania tworzyw jest mniejszy.
Podsumowując naleĪy stwierdziü, Īe oddziaáywanie
stosowanych kaolinów z wprowadzanym kalcytem jest odmienne i zaleĪy od wielu czynników, m.in. od iloĞci dodatku
wĊglanu wapnia, ale równieĪ od rodzaju surowca ilastego.

3.3. Badania tworzyw
3.3.1. WáaĞciwoĞci technologiczne
Wyniki badaĔ w zakresie wáaĞciwoĞci tworzyw zestawiono w Tabeli 5. WáaĞciwoĞci tworzyw, zmieniają siĊ wraz
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Rys. 4. Krzywe dylatometryczne próbek kaolinu S z dodatkiem wĊglanu wapnia w iloĞci do 15% mas.
Fig. 4. Dilatometric curves of samples made from kaolin S with calcium carbonate addition up to 15 wt.%.

Rys. 5. Krzywe dylatometryczne próbek kaolinu Z z dodatkiem wĊglanu wapnia w iloĞci do 15% mas.
Fig. 5. Dilatometric curves of samples made from kaolin Z with calcium carbonate addition up to 15 wt.%.

ze wzrostem temperatury wypalania oraz rosnącą iloĞcią
dodatku CaCO3.
GĊstoĞü tworzyw wzrasta ze wzrostem temperatury, czego powodem jest wiĊksza intensywnoĞü spiekania i lepsze
zagĊszczenie materiaáu. Ze wzrostem zawartoĞci CaCO3
w masie maleje gĊstoĞü tworzyw. Jest to spowodowane
porowatoĞcią powstaáą w wyniku dekarbonatyzacji wĊglanu
wapnia. NaleĪy zauwaĪyü, Īe gĊstoĞü tworzy z kaolinu Z
wypalonego w 1220 °C jest podobna do gĊstoĞci tworzyw
z kaolinu S wypalonych w 1350 °C. Jest to kolejny dowód
na lepszą spiekalnoĞü kaolinu Z.
W przypadku tworzyw wykonanych z kaolinu S z dodatkiem CaCO3 wypalonych w 1220 °C zaobserwowano wzrost
porowatoĞci otwartej oraz nasiąkliwoĞci ze wzrastającą
zawartoĞcią wĊglanów w masie. Natomiast wszystkie próbki
z kaolinu S wypalone w temperaturze wyĪszej (oprócz S15)
mają niĪszą nasiąkliwoĞü niĪ masa bez dodatku wĊglanu
wapnia, co jest związane ze zmniejszeniem porowatoĞci
otwartej. Odmienne wáaĞciwoĞci wykazują tworzywa z kaolinu Z. KaĪde z nich (oprócz Z15 z 1350 °C) ma niĪszą nasiąkliwoĞü gotowania niĪ tworzywo bez dodatków wypalone
w tej samej temperaturze. PoniewaĪ nasiąkliwoĞü zaleĪy
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od porowatoĞci otwartej w przypadku obu tych wáaĞciwoĞci
zaobserwowano podobne zmiany w zaleĪnoĞci od dodatku
wĊglanu wapnia.
Obserwowane zaleĪnoĞci wiąĪą siĊ z obecnoĞcią fazy
ciekáej podczas spiekania. Zmniejszenie porowatoĞci otwartej
i nasiąkliwoĞci nastĊpuje przypuszczalnie wskutek zamykania porów otwartych przez powstającą fazĊ ciekáą wnikającą
w porowaty czerep. Powstające w ten sposób pory zamkniĊte
widoczne są na mikrofotogra¿i zgáadu na Rys. 10a. Kiedy
ziaren CaCO3 jest maáo, w wyniku dekarbonatyzacji powstaje mniej porów zamkniĊtych. Faza ciekáa powstaáa na
granicy CaO – matryca glinokrzemianowa wnika w pory,
tworząc szczelną powáokĊ. ZawartoĞü CaCO3 w próbce
na pewnym poziomie (w tym przypadku 15% masowych
CaCO3) powoduje, Īe powstaáe w wyniku dekarbonatyzacji
wolne przestrzenie tworzą poáączoną wzajemnie sieü porów
otwartych, co powoduje znaczny wzrost porowatoĞci otwartej
i nasiąkliwoĞci.
WytrzymaáoĞü na zginanie tworzyw z kaolinu Z jest
1,1-4-krotnie wyĪsza niĪ wytrzymaáoĞü tworzyw z kaolinu
S. Jest to spowodowane lepszą spiekalnoĞcią surowca
(prawdopodobnie związaną z drobniejszym uziarnieniem
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Tabela 5. WáaĞciwoĞci spieczonych tworzyw.
Table 5. Properties of sintered materials.

Próbka

Tmax
[°C]

GĊstoĞü pozorna
[g/cm3]

NasiąkliwoĞü gotowania
[%]

PorowatoĞü otwarta
[%]

WytrzymaáoĞü na zginanie
[MPa]

ȡ

Ng

Po

Rzg

S0

1,83 ± 0,02

17,3 ± 0,9

31,6 ± 1,1

8,4 ± 0,3

S5

1,79 ± 0,03

18,3 ± 0,9

32,9 ± 1,2

10,5 ± 0,3

S7,5

1,79 ± 0,02

18,3 ± 1,1

32,8 ± 1,6

12,8 ± 1,0

S10

1,78 ± 0,03

18, 6 ± 1,3

33,0 ± 1,8

13,2 ± 0,3

S15

1,75 ± 0,02

19,0 ± 0,7

33,4 ± 0,7

12,8 ± 0,2

Z0

2,01 ± 0,03

12,7 ± 1,1

25,6 ± 1,2

27,3 ± 1,8

Z5

1,97 ± 0,01

11,8 ± 0,1

23,2 ± 0,1

35,0 ± 3,3

Z7,5

1220

1,95 ± 0,01

10,9 ± 0,5

21,3 ± 0,9

34,4 ± 5,0

Z10

1220

1,89 ± 0,03

11,3 ± 1,0

21,3 ± 1,6

29,3 ± 5,5

Z15

1,82 ± 0,01

12,5 ± 0,2

22,8 ± 0,3

25,0 ± 2,7

S0

2,00 ± 0,02

12,6 ± 0,9

25,2 ± 1,5

20,0 ± 2,3

1,99 ± 0,01

9,2 ± 0,6

18,3 ± 1,0

29,9 ± 2,8

1,97 ± 0,01

7,1 ± 0,7

14,0 ± 1,4

32,4 ± 3,8

S5
S7,5

1350

S10

1,91 ± 0,01

6,5 ± 0,6

12,5 ± 1,2

30,5 ± 4,0

S15

1,81 ± 0,01

16,2 ± 1,1

29,3 ± 1,5

29,0 ± 3,3

Z0

2,23 ± 0,02

4,8 ± 0,3

10,6 ± 0,8

50,9 ± 3,3

Z5

2,22 ± 0,01

3,1 ± 0,3

6,9 ± 0,7

52,7 ± 6,9

2,18 ± 0,01

3,1 ± 0,2

6,7 ± 0,4

48,0 ± 6,0

Z10

2,08 ± 0,01

3,9 ± 0,3

8,1 ± 0,7

44,2 ± 5,2

Z15

1,93 ± 0,02

5,5 ± 0,2

10,6 ± 0,4

38,3 ± 4,4

Z7,5

1350

kaolinu Z). Tworzywa wykonane z kaolinu S wykazują
wzrost wytrzymaáoĞci na zginanie wraz ze wzrostem dodatku wĊglanu wapnia (wzrost o (25-57)% w temperaturze
1220 °C oraz o (45-63)% w temperaturze 1350 °C). Jest to
spowodowane wzmacniającą czerep fazą szklistą otaczającą
pory. Tworzywa z kaolinu Z z dodatkiem wĊglanu wapnia,
wypalone w 1220 °C wykazują maksymalnie 28-procentowy
wzrost wytrzymaáoĞci dla mas z zawartoĞcią CaCO3 do 15%
mas. W przypadku tworzyw z kaolinu Z z dodatkiem CaCO3
wypalonych w temperaturze 1350 °C tylko tworzywo Z5 wykazaáo wyĪszą wytrzymaáoĞü na zginanie niĪ tworzywo bez
dodatku wĊglanu wapnia. W pozostaáych przypadkach dodatek wĊglanu wapnia spowodowaá osáabienie wytrzymaáoĞci.
WytrzymaáoĞü na zginanie ma Ğcisáy związek z porowatoĞcią tworzyw. WytrzymaáoĞü tworzyw wzrasta ze spadkiem
porowatoĞci otwartej. Korelacja ta jest widoczna w przypadku
próbek z obu kaolinów wypalonych w 1350 °C oraz dla tworzyw z kaolinu Z wypalonych w 1220 °C. ZaleĪnoĞci tej nie
zaobserwowano w przypadku tworzyw z kaolinu S wypalonych w 1220 °C. Oznacza to, Īe przyczyn zaobserwowanego
wzrostu wytrzymaáoĞci ze wzrostem zawartoĞci wĊglanu
wapnia, naleĪy siĊ doszukiwaü nie tylko w porowatoĞci,
ale równieĪ w skáadzie fazowym i wzmacniającym czerep
dziaáaniu fazy szklistej. Z uzyskanych danych wynika, Īe
w przypadku tworzyw z kaolinu S maksymalny wzrost wytrzymaáoĞci tworzywa z dodatkiem CaCO3 w porównaniu do
tworzywa bez dodatku wynosiá przeszáo 60%, w przypadku
kaolinu Z ok. 30%. Powodem takich wáaĞciwoĞci tworzyw
jest obecnoĞü wiĊkszej iloĞci fazy szklistej wzmacniającej
czerep w tworzywach z kaolinu S.

3.3.2. Skáad fazowy i mikrostruktura
Skáad fazowy przedstawiono w postaci dyfraktogramów
na Rys. 6-7. Gáównymi fazami krystalicznymi obecnymi w obu
typach tworzyw są mullit – 3Al2O3·2SiO2 i ȕ-kwarc – SiO2.
W tworzywach z dodatkiem wĊglanu wapnia odnotowano
powstawanie nowych faz, do których naleĪą:
– anortyt - CaO·Al2O3·2SiO2 (w masach z obu kaolinów),
– gehlenit - 2CaO·Al2O3·SiO2 (w masach z kaolinu Z),
– trydymit - odmiana polimor¿czna SiO2 (w masie z kaolinu
S).
Porównując dyfraktogramy tworzyw stwierdzono, Īe ze
wzrostem zawartoĞci CaCO3 w masie:
– w obu przypadkach maleje intensywnoĞü pików dyfrakcyjnych mullitu,
– w obu przypadkach maleje intensywnoĞü pików dyfrakcyjnych kwarcu,
– w obu przypadkach wzrasta intensywnoĞü pików dyfrakcyjnych anortytu,
– w przypadku kaolinu Z wzrasta intensywnoĞü pików
dyfrakcyjnych gehlenitu, który moĪe reagowaü z SiO2
i Al2O3 tworząc anortyt.
NiĪsza zawartoĞü mullitu w masach z dodatkiem kalcytu wynika ze zmniejszonego udziaáu mineraáów ilastych
w caákowitej masie próbek w porównaniu do mas z samego
kaolinu (tzw. efekt rozcieĔczenia) oraz z zachodzących reakcji konkurencyjnych w stosunku do powstawania mullitu.
Spadek intensywnoĞci pików dyfrakcyjnych kwarcu w przypadku tworzyw z kaolinu S wiąĪe siĊ z reakcjami SiO2 z CaO
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Rys. 6. Dyfraktogramy XRD wybranych tworzyw z kaolinem S (M - mullit, Q - kwarc, A - anortyt, T - trydymit).
Fig. 6. X-ray diffraction patterns of samples made from kaolin S with different addition of calcite (M - mullite, Q - quartz, A - anorthite, T trydymite).

Rys. 7. Dyfraktogramy XRD wybranych tworzyw z kaolinem Z (M - mullit, Q - kwarc, A - anortyt, G - gehlenit).
Fig. 7. X-ray diffraction patterns of samples made from kaolin Z with different addition of calcite (M - mullite, Q - quartz, A - anorthite, G gehlenite).

i skáadnikami matrycy glinokrzemianowej oraz z tworzeniem
siĊ duĪej iloĞci fazy szklistej. Kaolin Z charakteryzuje siĊ maáą
zawartoĞcią kwarcu. Amor¿czny SiO2, powstający w wyniku
przeksztaáceĔ temperaturowych kaolinitu, jest zuĪywany
w wyniku reakcji tworzenia siĊ anortytu i gehlenitu. W wyniku mulityzacji powstaje równieĪ pewna iloĞü SiO2 w postaci
krystalicznej - dowodem są wzrastające z temperaturą
intensywnoĞci pików kwarcu na dyfraktogramach kaolinów
bez dodatków. Piki dyfrakcyjne gehlenitu widoczne są tylko
w przypadku próbki z kaolinu „Z” z najwyĪszą zawartoĞcią
CaCO3, wypalonej w temperaturze 1350 °C. Jest to związane
z niedostateczną iloĞcią SiO2 niezbĊdną do utworzenia anortytu i nadmiarem CaO w stosunku amor¿cznego SiO2 i Al2O3.
Tworzywa róĪnią siĊ pomiĊdzy sobą iloĞcią skáadników
krystalicznych. Z dyfraktogramów tworzyw prezentowanych
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na Rys. 6 i 7 wynika, Īe tworzywa z kaolinu Z mają wyĪszą
zawartoĞü mullitu i anortytu oraz niĪszą zawartoĞü kwarcu.
RozbieĪnoĞü ta moĪe byü wynikiem początkowej róĪnicy
skáadów oraz reakcji zachodzących podczas wypalania.
Mikrofotogra¿e SEM zgáadów tworzyw z kaolinów bez dodatku CaCO3 przedstawiają Rys. 8a i 8b. Tworzywa z kaolinu
Z mają budowĊ drobnokrystaliczną, tworzywa z kaolinu S
- mikrostrukturĊ grubokrystaliczną. Budowa ta przekáada siĊ
na wáaĞciwoĞci tworzyw. Tworzywa drobnokrystaliczne charakteryzują siĊ wyĪszymi wytrzymaáoĞciami mechanicznymi.
Rys. 9a i 9b przedstawiają krystality mullitu wtórnego
w badanych tworzywach. Mullit w tworzywach z kaolinu Z
ma nieco dáuĪsze i grubsze krystality niĪ mullit w tworzywach
z kaolinu S. Na przedstawionych mikrofotogra¿ach nie widaü
istotnej róĪnicy w iloĞci mullitu, ale z danych XRD wynika, Īe
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a)

a)

b)

b)

Rys. 8. Mikrofotografie SEM zgáadów tworzyw wypalonych
w 1350 ºC: a) tworzywo z kaolinu S, b) tworzywo z kaolinu Z.
Fig. 8. SEM micrographs of polished sections of samples ¿red at
1350 ºC: a) material made from kaolin S, b) material made from
kaolin Z.

Rys. 9. Mikrofotogra¿e SEM mikrostruktury tworzyw wypalonych
w 1350 °C: a) tworzywo z kaolinu S z 15% dodatkiem CaCO3, b)
tworzywo z kaolinu Z z 15% dodatkiem CaCO3.
Fig. 9. SEM micrographs of samples ¿red at 1350 °C: a) kaolin S
with 15 wt.% of calcite, b) kaolin Z with 15 wt.% of calcite.

iloĞü mullitu jest wiĊksza w tworzywach z kaolinu Z. WiĊksza
iloĞü mullitu skutkuje wyĪszą wytrzymaáoĞcią mechaniczną
tworzyw z tego surowca [17].
Widoczne na Rys. 10a i 10b szkliste otoczki (jaĞniejsze
jednorodne obszary) powstaáe wokóá porów po dekarbonatyzacji ziaren wĊglanu potwierdzają powstawanie wiĊkszej
iloĞci fazy ciekáej podczas wypalania tworzyw z kaolinu S
z dodatkiem wĊglanu. RównieĪ analiza powyĪszych mikrofotogra¿i w odniesieniu do wyników wytrzymaáoĞci tworzyw
pozwala przypuszczaü, Īe znacząco wiĊkszy wzrost wytrzymaáoĞci na zginanie tworzyw z kaolinu S ze wzrastającym
dodatkiem CaCO3 jest spowodowany wzmacniającym dziaáaniem powstaáej fazy szklistej.
Porównując wytrzymaáoĞci tworzyw uzyskanych na bazie
kaolinu Z i kaolinu S moĪna przypuszczaü, Īe przyczyną
znacząco niĪszej (nawet 4-krotnie) wytrzymaáoĞci tworzyw
z kaolinem S moĪe byü oprócz grubszego uziarnienia
wyjĞciowego surowca, równieĪ wiĊksza zawartoĞü kwarcu.
Podczas studzenia wyrobów zawierających kwarc zachodzi
przemiana polimor¿czna kwarcu – przejĞcie odmiany Į

w ȕ. Jest to związane z przebudową sieci krystalicznej, co
w konsekwencji prowadzi do zmiany objĊtoĞci SiO2. Skutkiem
tego zjawiska są spĊkania i obniĪenie wytrzymaáoĞci czerepu. SpĊkania powstaáe w wyniku przemiany polimor¿cznej
kwarcu widoczne jest na Rys. 9a.

4. Podsumowanie
W niniejszej pracy porównano przebieg procesu spiekania i wáaĞciwoĞci tworzyw z dwóch róĪnych kaolinów z dodatkiem wĊglanu wapnia. Przebieg spiekania ogrzewanych
tworzyw kaolinowych z dodatkiem wĊglanu wapnia nie jest
jednoznaczny i zaleĪy od wielu czynników.
Obserwacje w mikroskopie wysokotemperaturowym
wykazaáy, Īe CaO powstaáy w wyniku dekarbonatyzacji wĊglanu wapnia dziaáa w wyĪszych temperaturach jako topnik.
Niemniej jednak, jego dziaáanie róĪni siĊ w zaleĪnoĞci od
rodzaju surowca podstawowego (jego skáadu mineralnego,
skáadu ziarnowego), jak i iloĞci dodatku CaCO3. WĊglan wap-
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toĞü CaCO3 w masie osiąga 15%, pory powstaáe w wyniku
dekarbonatyzacji tworzą sieü poáączonych ze sobą porów
otwartych (porowatoĞü otwarta wzrasta).
W trakcie ogrzewania w próbce z dodatkiem kalcytu
mogą zachodziü reakcje tworzenia siĊ nowych faz: anortytu,
gehlenitu oraz trydymitu. Powstająca faza szklista wzmacnia
czerep, powodując wzrost wytrzymaáoĞci.
Ogólnym wnioskiem wynikającym z przedstawionych badaĔ jest to, Īe wpáyw CaCO3 na spiekanie mas ceramicznych
zaleĪy od rodzaju i tym samym wáaĞciwoĞci uĪytego surowca
ilastego (skáadu mineralogicznego i granulometrycznego)
oraz od iloĞci dodatku CaCO3, a takĪe temperatury wypalania. Wpáyw ten jest wieloczynnikowy i naleĪy go rozwaĪaü
jako wypadkową tych czynników.
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Praca realizowana byáa w Katedrze Technologii Materiaáów Budowlanych na Wydziale InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki w AGH w Krakowie w ramach dziaáalnoĞci statutowej
umowa nr 11.11.160.415.
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