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I y turoszowskie, klasyÞ kowane jako kopaliny towarzysz ce z o om 
w gla brunatnego, gromadzone s  w z o ach wtórnych i sukcesyw-
nie sprzedawane ró nym odbiorcom. Gliny szare o symbolu TG3 
s  zanieczyszczone w glem (tzw. substancje w gliste) do 6%. Tak 
du a zawarto  w gla w masie gliny jest niekorzystna, gdy  z jed-
nej strony podczas wypalania staje si  ród em CO

2
, który w tem-

peraturze powstawania fazy szklistej tworzy pory i w konsekwencji 
pogarsza parametry powsta ego tworzywa (zwi kszenie nasi kliwo-
ci, zmniejszenie wytrzyma o ci mechanicznej itp.), a z drugiej stwa-

rza warunki do redukcji, np. barwi cego elaza, tworz c tzw. czarne 
rdzenie. elazo dwuwarto ciowe mo e wyst powa  nie tylko w fazie 
spinelowej, ale równie  w postaci fazy krzemianowej zbli onej do 
piroksenu (augitu) (Stoch, Wyszomirski, 2008; De la Torre, Lores, 
Bastita, Monton, 1996). Surowiec taki wymaga wi c wst pnego 
oczyszczenia, co w znacznym stopniu poprawia parametry technolo-
giczne masy. W szczególno ci dotyczy to w a ciwo ci reologicznych 
zawiesin (Izak, Lis, Izak, Cioch, 2003; Izak, 2012; Stempkowska, 
Izak, Og aza, 2011). 

Preparatyka

Przygotowano 5 próbek mas do produkcji ceramiki sanitarnej ró -
ni cych si  od siebie zawarto ci  gliny Turoszów, w zakresie od 22 
do 41% przy zachowaniu porównywalnego sk adu racjonalnego. 
Sk ady poszczególnych mas przedstawiono w tabeli 1. Do bada  wy-
korzystano surowce z Zak adów Ceramik Sanitarnej – ZCS Hybner. 
Masa 0 jest mas  porównawcz  stosowan  w ZCS Hybner.  

Sk adniki z dodatkiem up ynniaczy homogenizowano w be taczu 
ok. 0,5 godz., a nast pnie w m ynie kulowym przez 5 godz., w wy-
niku czego otrzymano masy lejne o parametrach zgodnych z para-
metrami technologicznymi obowi zuj cymi w ZCS Hybner. Wed ug 
tych wymogów m.in. g sto  masy lejnej stosowanej do odlewania 
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STRESZCZENIE

Przedstawiono wst pne wyniki bada  zastoso-
wania gliny TG3 z Turoszowa jako taniego i al-
ternatywnego surowca do produkcji ceramiki 
sanitarnej. Celem by o wprowadzenie jak naj-
wi kszej ilo ci surowca bez pogorszenia para-
metrów technologicznych masy, takich jak: lep-
ko , ci ar w a ciwy, nabieranie czerepu przy 
zachowaniu za o onego sk adu racjonalnego. 
Maksymalna ilo  gliny TG3 mo liwa do wpro-
wadzenia to 37% w stosunku do wszystkich 
sk adników masy. Wi ksza ilo  tego surowca 
zmienia przede wszystkim sk ad racjonalny 
ustalaj cy temperatur  wypalania tworzywa.

SUMMARY

The possibility of usage mine waste TG3 clay from 

Turoszów in sanitary ware production

In this paper preliminary results of imputing 
TG3 clay, such as cheap and alternative ma-
terial in sanitary ware have been presented. 
The main purpose was to find the highest 
amount of TG3 clay that is possible to replace 
the original raw clay material for producing ce-
ramics parts without decreasing technological 
parameters, such as: viscosity, density, Þ ltra-
tion etc.
The maximum was reached on level 37% in all 
components ratio. The over dosage changes 
clay equilibrium in suspension and among 
others has inß uence on burning temperature 
and deformations.
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Zagospodarowanie odpadów mineralnych oraz problemy zwi zane z recyklingiem 

to jeden z wa niejszych problemów dzisiejszych czasów, zw aszcza w rozumieniu 

wymogów unijnych. Wykorzystanie mineralnych surowców odpadowych 

w przemy le ceramicznym nie jest nowo ci , jednak e ci gle poszukuje si  

nowych sposobów utylizacji odpadów pogórniczych, które ze wzgl du na swoj  

niejednorodno  i przewa nie skomplikowany sk ad chemiczny s  technologicznie 

trudne do przerobienia. 
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w zak adzie powinna waha  si  od 1,78 do 1,82 g/cm3, pozosta o  
na sicie 0,063 na poziomie < 2%, natomiast wyp yw z kubka Forda 
oscylowa  w granicach 2,5 min., a wska nik tiksotropii poni ej 25 s. 
W zakresie stopnia zmielenia wszystkie badane próbki mie ci y si  
w podanej granicy (tab. 2). 

Przed przelewaniem z be tacza do m yna, masy wst pnie oczysz-
czano poprzez odrzucanie p ywaj cych sk adników w glowych. Po 
zmieleniu w przemys owym m ynie kulowym masy przepuszczano 
przez sito #200, na którym zatrzymane zosta y ziarna grubsze od 
0,074 mm.

Wst pne oczyszczanie mia o na celu ograniczenie ewentual-
nych wad materia owych spowodowanych zarówno niestabilno ci  
uk adu masa ceramiczna – woda – substancje organiczne (w giel 
brunatny ma w a ciwo ci liofobowe), jak i dalszych etapów produk-
cyjnych zwi zanych z piroliz  w gla na etapie wypalania (du a emi-
sja gazów) lub efektów redukcji.

Analiza wyników bada

Dla wszystkich badanych mas lejnych okre lono wska nik lejno-
ci, wska nik tiksotropii, g sto  pozorn  oraz czas nabierania cze-

repu i porównano do aktualnie stosowanej w ZCS Hybner (masa 0), 
tj. bez udzia u gliny TG3. Rysunki 1–5 oraz tabela 2. przedstawiaj  
porównanie wybranych parametrów poszczególnych mas. 

Badania wykaza y, e sukcesywne wprowadzenie gliny TG3 
wp ywa na zmian  w a ciwo ci technologicznych ceramicznej lej-
nej masy sanitarnej. Na etapie przygotowania mas zmieniaj  si  
w a ciwo ci reologiczne w zawiesinie. Zaobserwowano mi dzy in-
nymi zmian  czasu wyp ywu z kubka Forda w stosunku do masy 
produkcyjnej (rys. 1.) oraz zmian  tiksotropii (tab. 2). Generalnie 
jest to zmiana niekorzystna, cho  mieszcz ca si  w wymogach za-
k adowych. Wynika to z faktu tworzenia si  struktur przestrzennych 
wewn trz zawiesiny na skutek wzrostu oddzia ywa  si  cz steczko-
wych pomi dzy ziarnami minera ów ilastych wywo anych liofobowo-
ci  mikroziaren w gla. 

Masy ceramiczne z udzia em gliny TG3 odznaczaj  si  jednak 
dobrymi parametrami formierskimi. Masy z zawarto ci  tej gliny do-
brze si  odlewaj , a grubo  czerepu po 60 minutach wynosi od 62 
(masa 1) do 76 mm (masa 5) i mie ci si  w graniach wymogu pro-
dukcyjnego. Dzi ki temu czas odlewania jest stosunkowo krótki, co 
ma istotny wp yw na wydajno  ewentualnej produkcji (rys. 2). 

Skurczliwo  suszenia badanych mas jest podobna i wynosi 
ok.  2%, cho  podwy szona nieco warto  skurczliwo ci w przypadku 
próbki nr 5 mo e ju  generowa  deformacje wyrobów ze wzgl du na 
zwi kszon  ilo  surowców plastycznych w masie (rys. 3). Odnosi si  
to g ównie do wielkogabarytowych wyrobów, jakimi s  niew tpliwie 
ceramiczne wyroby sanitarne. 

Ca kowita skurczliwo  tworzyw odlewanych z mody-
Þ kowanych mas oscyluje w granicach 12% i jest równie  
w niewielkim stopniu uzale niona od ilo ci wprowadzanej 
gliny TG3. Badania wykaza y, e dodatek tej gliny na po-
ziomie 22% wag. powoduje obni enie si  skurczliwo ci wy-
palania w stosunku do masy produkcyjnej, dopiero powy-
ej 38% mo na zaobserwowa  wi kszy skurcz tworzywa, 

a w efekcie lepsze spieczenie masy. Generalnie wraz ze 
wzrostem zawarto ci gliny TG3 skurczliwo  wzrasta, wy-
nika to z faktu tworzenia si  wi kszej ilo ci fazy szklistej 
w tworzywie.

Potwierdzeniem wy ej opisanych zjawisk jest rów-
nie  zmiana wytrzyma o ci mechanicznej na zginanie 
ocenianych tworzyw. Ogólnie na etapie produkcyjnym 

Tabela 1. Sk ad surowcowy badanych mas

Surowiec
Masa 0
[% wag.]

Masa 1 
[% wag.]

Masa 2
[% wag.]

Masa 3
[% wag.]

Masa 4
[% wag.]

Masa 5
[% wag.]

Skalenio-kwarc 40,65 34,00 41 38,5 38,5 36,75

Surowce ilaste 59,35 44,00 27,00 26,50 24,50 22,25

- w tym kaoliny 32,60 6,00 15,00 21,50 21,50 14,25

TG3 0,00 22,00 32,00 35,00 38,00 41,00

Tabela 2. Wybrane parametry technologiczne modyÞ kowanych mas lejnych

Parametr 
technologiczny Masa 0 Masa 1 Masa 2 Masa 3 Masa 4 Masa 5

G sto  
w a ciwa [g/cm3]

1,796 1,789 1,789 1,781 1,784 1,784

Pozosta o  na 
sicie 63 m [%]

0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

Tiksotropia 16 15 17 18 24 30
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Rys. 3. Badania skurczliwo ci przed wypaleniem i po wypaleniu
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Rys. 1. Czas wyp ywu masy lejnej z kubka Forda

13     Nr 6/2014     Szk o i Ceramika     

NAUKA



wytrzyma o  mechaniczna analizowana jest w dwóch przypadkach. 
Wytrzyma o  pó fabrykatu po wysuszeniu (m.in. odpowiada za 
maksymaln  mo liw  do uzyskania wielko  produktu i jest szcze-
gólnie istotna w przypadku wyrobów wielkogabarytowych) oraz wy-
trzyma o  tworzywa po wypaleniu (stanowi m.in. o jako ci wyrobu 
i jego trwa o ci w pó niejszym u ytkowaniu). 

Z tego wzgl du wytrzyma o  na zginanie po wysuszeniu nie 
mo e by  ni sza ni  25 N/cm2. Badania wykaza y, e masy 2, 3 i 4 
spe niaj  te warunki i mog  by  zastosowane w produkcji (rys. 4a). 
Masa 5 nie osi gn a wymaganej wytrzyma o ci mechanicznej 
i mo e by  stosowana tylko w ograniczonym zakresie. 

Wytrzyma o  mechaniczna po wypaleniu zmienia si  w zale -
no ci od ilo ci wprowadzonej gliny TG3 do uk adu. Pocz tkowo wy-
trzyma o  próbek jest znacz co ni sza w stosunku do masy pro-
dukcyjnej (masa 1), po czym ro nie, osi gaj c maksimum przy do-
datku 38% (masa 4). Wi kszy dodatek TG3 ma negatywny wp yw na 

w a ciwo ci mechaniczne tworzywa (rys. 4b). Przyczyn  jest prawdo-
podobnie piroliza cz ci organicznych masy (Hybner, Stempkowska, 
Izak, Lis, 2011; Bernasconi, Marinoni, Pavese, Francescon, Young 
2014). 

W konsekwencji nasi kliwo  wodna (PN-EN ISO 10545-3) ana-
lizowanych tworzyw równie  zmienia si  w zale no ci od ilo ci gliny 
TG3 (rys. 5). 

W tym przypadku zaobserwowano jednak e zale no  odwrotn . 
Najwy sz  warto  nasi kliwo ci wodnej tj. 0,5% zaobserwowano 
w przypadku masy 1 z zawarto ci  22% wag. alternatywnego su-
rowca. W miar  wzrostu zawarto ci TG3, zdolno  spiekania si  two-
rzywa ro nie, a nasi kliwo  wodna maleje a  do 0,1% w przypadku 
mas 3, 4 i 5. Wynika st d, e znajduj cy si  w masie w giel piroli-
tyczny w czasie wypalania zwi ksza porowato  zamkni t , zmniej-
szaj c  wytrzyma o  mechaniczn  tworzywa. 

Pomiary deformacji wykonano w dwojaki sposób. W pierwszym,  
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z ka dej masy odlewano beleczki o d ugo ci ok. 20 cm, które wy-
suszono, a nast pnie wypalono na specjalnych podporach w piecu 
w temperaturze 1200°C i zmierzono ich ugi cie (tzw. strza ka ugi -
cia). Wielko  ugi cia próbek informuje o tendencji do deformacji 
wyrobów podczas wypalania. Badania wykaza y we wszystkich two-
rzywach podobn  deformacj  nieprzekraczaj c  25 mm, czyli mie-
ci y si  one w wymogach produkcyjnych. Drugi sposób to odlanie 

i wypalenie specjalnych kolistych kszta tek, które w czasie obróbki 
termicznej zmieniaj  wielko  szczelin. Te badania równie  nie wy-
kaza y znacz cych ró nic pomi dzy tworzywami a mas  produkcyjn  
(rys. 6).

Analizuj c wszystkie parametry w aspekcie maksymalnego do-
datku gliny TG3, najlepsze rezultaty uzyskano dla masy 4. Masa ta 
zawiera 38% gliny TG3. Wyrób Þ nalny z tej masy w postaci umywalki 
przedstawiono na rysunku 7.

Wnioski

• Badania wykaza y, e istnieje mo liwo  zastosowania gliny TG3 
z Turoszowa w ceramice sanitarnej. 

• Zastosowanie gliny Turoszów TG3 nie pogarsza parametrów 
technologicznych masy ceramicznej na wyroby sanitarne i mo e 
przyczyni  si  do znacznego obni enia jej kosztu.

• Najlepsze parametry masy uzyskano z dodatkiem 38% wag. 
gliny Turoszów (masa 4). 

• Mniejszy udzia  gliny TG3 (masa 1) powoduje zaburzenie 
równowagi i owej w zawiesinie, co objawia si  obni eniem 

wytrzyma o ci mechanicznej i zwi kszeniem nasi kliwo ci wod-
nej tworzywa oraz pogorszonymi w a ciwo ciami formierskimi 
w stosunku do masy produkcyjnej.

• W stosunku do masy produkcyjnej w a ciwo ci piroplastyczne 
modyÞ kowanych mas nie ulegaj  zmianie. 
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Pochodzi  z Przeworska. W latach 1946–

1951 studiowa  na AGH w Krakowie (Wydzia  

Elektromechaniczny), gdzie uzyska  tytu  ma-

gistra in yniera elektromechanika hutniczego. 

Prac  zawodow  rozpocz  w Centralnym 

Zarz dzie Przemys u Szklarskiego (Sosnowiec) 

na stanowisku starszego inspektora. Nast pnie 

do 1954 r. pracowa  w Hucie Szk a Lustrzanego 

w Wa brzychu. Kierowa  uruchomieniem urz -

dze  mechanicznych, cieplnych prototypowych 

linii do produkcji szk a klejonego i lustrzanego.

Kolejn  prac  podj  w Hucie Szk a Okien-

nego „Szczakowa” – pracowa  przy jej bu-

dowie i uruchomieniu, a nast pnie kierowa  

Wydzia em Produkcji Baloników arówkowych. 

W 1958 r. zosta  powo any na stanowi-

sko G ównego In yniera Monta u w Hucie 

Szk a Technicznego „Polanka”(pó niejsze 

Kro nie skie Huty Szk a). Nadzorowa  budow  

oraz rozruch pieców szklarskich, monta  ma-

szyn, urz dze , instalacji wodnych, gazowych, 

elektrycznych i spr onego powietrza.

Odby  praktyki w w gierskim przemy le

szklarskim (Zak ady „Tungsram”, Fabryka Ma-

szyn Szklarskich, Huta Szk a Opakowaniowego 

w Tokod, Huta Szk a w Saoszent-Peter). 

W 1960 r. zosta  przeniesiony s u bowo 

do budowanej Huty Szk a Walcowanego 

„Jaroszowiec”na stanowisko G ównego In ynie-

ra Monta u. Po roku zosta  Naczelnym In y-

nierem. Nowatorski sposób pracy Stefana 

Paw owskiego umo liwi  Hucie eksport 50% 

produkcji do krajów europejskich i USA. Nowy 

asortyment ( aluzje ze szk a ornamentowego, 

szk o hartowane ornamentowe, szk o ema-

liowane hartowane, szk o piankowe, szyby 

hartowane do Fiata 125 p.) przyniós  zespo-

owi, w którym pracowa  S. Paw owski na-

grod  Ministra Budownictwa i Materia ów 

Budowlanych.

W 1963 r. zosta  delegowany do Kalkuty 

(Indie), gdzie w dostarczonej przez Polsk  

hucie kierowa  rozruchem i uruchomieniem 

produkcji szk a walcowanego. 

Od stycznia 1971 r. pe ni  funkcj  dy-

rektora Jaroszowieckiego Przedsi biorstwa 

Budowlanego i Monta owego Przemys u 

Szklarskiego „Szk obudowa I”. 

Od lipca 1971 do ko ca 1972 r. by  za-

st pc  dyrektora Zjednoczenia Przemys u 

Szklarskiego ds. inwestycji.

W latach 1973–1976 pe ni  funkcj  dyrek-

tora Zjednoczonych Zak adów Budowlanych 

i Maszynowych Przemys u Szklarskiego 

i Ceramicznego „Vitrocermasz” (Sosnowiec). 

Z Jego inicjatywy, zosta a wybudowana nowa 

baza sprz towa i wytwórnia konstrukcji stalo-

wych „Szk obudowa II” (Sosnowiec) oraz nowy 

zak ad wraz z odlewni  w Fabryce Maszyn 

Szklarskich „Vitroma” (Piotrków Tryb.).

Uczestniczy  w pracach Grupy Roboczej 

Szk a i Ceramiki w Komisji Maszynowej RWPG. 

Wspó pracowa  z Politechnik  Wroc awsk  

(Katedra Wysokich Napi ), AGH Kraków 

(Wydzia  Ceramiczny) i z fili  Politechniki 

l skiej w D browie Górniczej.

W latach 1977–1995 pracowa  w Insty-

tucie Szk a i Ceramiki (Kraków) na stano-

wisku g ównego specjalisty. Nadzorowa  

prac  Zak adu Techniki Cieplnej i Materia ów 

Ogniotrwa ych oraz Zak adu Bada  Mode-

lowych. W 1995 r. przeszed  na emerytur .  

Prywatnie kocha  Bieszczady i muzyk  po-

wa n . By  postaci  wybitn , cz owiekiem pra-

wym o du ej kulturze osobistej, cenionym fa-

chowcem o ogromnej wiedzy i do wiadcze-

niu. Zosta  odznaczony Krzy em Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, Z otym i Srebrnym 

Krzy em Zas ugi, Medalem 30-lecia PRL oraz 

Z ot  Odznak  - Zas u ony dla Budownictwa 

i Przemys u Materia ów Budowlanych.

Zmar  5 grudnia 2013 r.

Opracowa a Teresa Siekierska
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