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Zagospodarowanie odpadów mineralnych oraz problemy zwiĉzane z recyklingiem
to jeden z waŮniejszych problemów dzisiejszych czasów, zwâaszcza w rozumieniu
wymogów unijnych. Wykorzystanie mineralnych surowców odpadowych
w przemyŒle ceramicznym nie jest nowoŒciĉ, jednakŮe ciĉgle poszukuje siĘ
nowych sposobów utylizacji odpadów pogórniczych, które ze wzglĘdu na swojĉ
niejednorodnoŒý i przewaŮnie skomplikowany skâad chemiczny sĉ technologicznie
trudne do przerobienia.
Iây turoszowskie, klasyÞkowane jako kopaliny towarzyszĉce zâoŮom
wĘgla brunatnego, gromadzone sĉ w zâoŮach wtórnych i sukcesywnie sprzedawane róŮnym odbiorcom. Gliny szare o symbolu TG3
sĉ zanieczyszczone wĘglem (tzw. substancje wĘgliste) do 6%. Tak
duŮa zawartoŒý wĘgla w masie gliny jest niekorzystna, gdyŮ z jednej strony podczas wypalania staje siĘ Ŭródâem CO2, który w temperaturze powstawania fazy szklistej tworzy pory i w konsekwencji
pogarsza parametry powstaâego tworzywa (zwiĘkszenie nasiĉkliwoŒci, zmniejszenie wytrzymaâoŒci mechanicznej itp.), a z drugiej stwarza warunki do redukcji, np. barwiĉcego Ůelaza, tworzĉc tzw. czarne
rdzenie. ŭelazo dwuwartoŒciowe moŮe wystĘpowaý nie tylko w fazie
spinelowej, ale równieŮ w postaci fazy krzemianowej zbliŮonej do
piroksenu (augitu) (Stoch, Wyszomirski, 2008; De la Torre, Lores,
Bastita, Monton, 1996). Surowiec taki wymaga wiĘc wstĘpnego
oczyszczenia, co w znacznym stopniu poprawia parametry technologiczne masy. W szczególnoŒci dotyczy to wâaŒciwoŒci reologicznych
zawiesin (Izak, Lis, Izak, Cioch, 2003; Izak, 2012; Stempkowska,
Izak, Ogâaza, 2011).
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Preparatyka
Przygotowano 5 próbek mas do produkcji ceramiki sanitarnej róŮniĉcych siĘ od siebie zawartoŒciĉ gliny Turoszów, w zakresie od 22
do 41% przy zachowaniu porównywalnego skâadu racjonalnego.
Skâady poszczególnych mas przedstawiono w tabeli 1. Do badaĽ wykorzystano surowce z Zakâadów Ceramik Sanitarnej – ZCS Hybner.
Masa 0 jest masĉ porównawczĉ stosowanĉ w ZCS Hybner.
Skâadniki z dodatkiem upâynniaczy homogenizowano w beâtaczu
ok. 0,5 godz., a nastĘpnie w mâynie kulowym przez 5 godz., w wyniku czego otrzymano masy lejne o parametrach zgodnych z parametrami technologicznymi obowiĉzujĉcymi w ZCS Hybner. Wedâug
tych wymogów m.in. gĘstoŒý masy lejnej stosowanej do odlewania
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STRESZCZENIE
Przedstawiono wstĘpne wyniki badaĽ zastosowania gliny TG3 z Turoszowa jako taniego i alternatywnego surowca do produkcji ceramiki
sanitarnej. Celem byâo wprowadzenie jak najwiĘkszej iloŒci surowca bez pogorszenia parametrów technologicznych masy, takich jak: lepkoŒý, ciĘŮar wâaŒciwy, nabieranie czerepu przy
zachowaniu zaâoŮonego skâadu racjonalnego.
Maksymalna iloŒý gliny TG3 moŮliwa do wprowadzenia to 37% w stosunku do wszystkich
skâadników masy. WiĘksza iloŒý tego surowca
zmienia przede wszystkim skâad racjonalny
ustalajĉcy temperaturĘ 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 material 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 ceramics parts without decreasing technological
parameters, such as: viscosity, density, Þltration etc.
The maximum was reached on level 37% in all
components ratio. The over dosage changes
clay equilibrium in suspension and among
others has inßuence on burning temperature
and deformations.
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Tabela 1. Skâad surowcowy badanych mas

Masa 0
Surowiec
[% wag.]
Skalenio-kwarc 40,65
Surowce ilaste
59,35
- w tym kaoliny
32,60
TG3
0,00

Masa 1
[% wag.]
34,00
44,00
6,00
22,00

Masa 2
[% wag.]
41
27,00
15,00
32,00

Masa 3
[% wag.]
38,5
26,50
21,50
35,00

Masa 4
[% wag.]
38,5
24,50
21,50
38,00

Caâkowita skurczliwoŒý tworzyw odlewanych z modyÞkowanych mas oscyluje w granicach 12% i jest równieŮ
w niewielkim stopniu uzaleŮniona od iloŒci wprowadzanej
gliny TG3. Badania wykazaây, Ůe dodatek tej gliny na poziomie 22% wag. powoduje obniŮenie siĘ skurczliwoŒci wypalania w stosunku do masy produkcyjnej, dopiero powyŮej 38% moŮna zaobserwowaý wiĘkszy skurcz tworzywa,
a w efekcie lepsze spieczenie masy. Generalnie wraz ze
wzrostem zawartoŒci gliny TG3 skurczliwoŒý wzrasta, wynika to z faktu tworzenia siĘ wiĘkszej iloŒci fazy szklistej
w tworzywie.
Potwierdzeniem wyŮej opisanych zjawisk jest równieŮ zmiana wytrzymaâoŒci mechanicznej na zginanie
ocenianych tworzyw. Ogólnie na etapie produkcyjnym

Masa 5
[% wag.]
36,75
22,25
14,25
41,00

Tabela 2. Wybrane parametry technologiczne modyÞkowanych mas lejnych

Masa 0

Masa 1

Masa 2

Masa 3

Masa 4

Masa 5

1,796

1,789

1,789

1,781

1,784

1,784
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Analiza wyników badaĽ
Dla wszystkich badanych mas lejnych okreŒlono wskaŬnik lejnoŒci, wskaŬnik tiksotropii, gĘstoŒý pozornĉ oraz czas nabierania czerepu i porównano do aktualnie stosowanej w ZCS Hybner (masa 0),
tj. bez udziaâu gliny TG3. Rysunki 1–5 oraz tabela 2. przedstawiajĉ
porównanie wybranych parametrów poszczególnych mas.
Badania wykazaây, Ůe sukcesywne wprowadzenie gliny TG3
wpâywa na zmianĘ wâaŒciwoŒci technologicznych ceramicznej lejnej masy sanitarnej. Na etapie przygotowania mas zmieniajĉ siĘ
wâaŒciwoŒci reologiczne w zawiesinie. Zaobserwowano miĘdzy innymi zmianĘ czasu wypâywu z kubka Forda w stosunku do masy
produkcyjnej (rys. 1.) oraz zmianĘ tiksotropii (tab. 2). Generalnie
jest to zmiana niekorzystna, choý mieszczĉca siĘ w wymogach zakâadowych. Wynika to z faktu tworzenia siĘ struktur przestrzennych
wewnĉtrz zawiesiny na skutek wzrostu oddziaâywaĽ siâ czĉsteczkowych pomiĘdzy ziarnami mineraâów ilastych wywoâanych liofobowoŒciĉ mikroziaren wĘgla.
Masy ceramiczne z udziaâem gliny TG3 odznaczajĉ siĘ jednak
dobrymi parametrami formierskimi. Masy z zawartoŒciĉ tej gliny dobrze siĘ odlewajĉ, a gruboŒý czerepu po 60 minutach wynosi od 62
(masa 1) do 76 mm (masa 5) i mieŒci siĘ w graniach wymogu produkcyjnego. DziĘki temu czas odlewania jest stosunkowo krótki, co
ma istotny wpâyw na wydajnoŒý ewentualnej produkcji (rys. 2).
SkurczliwoŒý suszenia badanych mas jest podobna i wynosi
ok. 2%, choý podwyŮszona nieco wartoŒý skurczliwoŒci w przypadku
próbki nr 5 moŮe juŮ generowaý deformacje wyrobów ze wzglĘdu na
zwiĘkszonĉ iloŒý surowców plastycznych w masie (rys. 3). Odnosi siĘ
to gâównie do wielkogabarytowych wyrobów, jakimi sĉ niewĉtpliwie
ceramiczne wyroby sanitarne.
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w zakâadzie powinna wahaý siĘ od 1,78 do 1,82 g/cm3, pozostaâoŒý
na sicie 0,063 na poziomie < 2%, natomiast wypâyw z kubka Forda
oscylowaý w granicach 2,5 min., a wskaŬnik tiksotropii poniŮej 25 s.
W zakresie stopnia zmielenia wszystkie badane próbki mieŒciây siĘ
w podanej granicy (tab. 2).
Przed przelewaniem z beâtacza do mâyna, masy wstĘpnie oczyszczano poprzez odrzucanie pâywajĉcych skâadników wĘglowych. Po
zmieleniu w przemysâowym mâynie kulowym masy przepuszczano
przez sito #200, na którym zatrzymane zostaây ziarna grubsze od
0,074 mm.
WstĘpne oczyszczanie miaâo na celu ograniczenie ewentualnych wad materiaâowych spowodowanych zarówno niestabilnoŒciĉ
ukâadu masa ceramiczna – woda – substancje organiczne (wĘgiel
brunatny ma wâaŒciwoŒci liofobowe), jak i dalszych etapów produkcyjnych zwiĉzanych z pirolizĉ wĘgla na etapie wypalania (duŮa emisja gazów) lub efektów redukcji.
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Rys. 1. Czas wypâywu masy lejnej z kubka Forda
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Rys. 2. WâaŒciwoŒci odlewnicze mas lejnych
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Rys. 3. Badania skurczliwoŒci przed wypaleniem i po wypaleniu
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Rys. 4. Wyniki badania wytrzymaâoŒci modyÞkowanych mas na wyroby sanitarne
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Rys. 5. NasiĉkliwoŒý wodna próbek po wypaleniu
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Rys. 6. WartoŒci strzaâki ugiĘcia i wielkoŒci szczelin badanych tworzyw
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Rys. 7. Wyrób z masy 4: a) po wyjĘciu z formy, b) poszkliwiony i c) wypalony w temperaturze 1200°C

wytrzymaâoŒý mechaniczna analizowana jest w dwóch przypadkach.
WytrzymaâoŒý póâfabrykatu po wysuszeniu (m.in. odpowiada za
maksymalnĉ moŮliwĉ do uzyskania wielkoŒý produktu i jest szczególnie istotna w przypadku wyrobów wielkogabarytowych) oraz wytrzymaâoŒý tworzywa po wypaleniu (stanowi m.in. o jakoŒci wyrobu
i jego trwaâoŒci w póŬniejszym uŮytkowaniu).
Z tego wzglĘdu wytrzymaâoŒý na zginanie po wysuszeniu nie
moŮe byý niŮsza niŮ 25 N/cm2. Badania wykazaây, Ůe masy 2, 3 i 4
speâniajĉ te warunki i mogĉ byý zastosowane w produkcji (rys. 4a).
Masa 5 nie osiĉgnĘâa wymaganej wytrzymaâoŒci mechanicznej
i moŮe byý stosowana tylko w ograniczonym zakresie.
WytrzymaâoŒý mechaniczna po wypaleniu zmienia siĘ w zaleŮnoŒci od iloŒci wprowadzonej gliny TG3 do ukâadu. Poczĉtkowo wytrzymaâoŒý próbek jest znaczĉco niŮsza w stosunku do masy produkcyjnej (masa 1), po czym roŒnie, osiĉgajĉc maksimum przy dodatku 38% (masa 4). WiĘkszy dodatek TG3 ma negatywny wpâyw na
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wâaŒciwoŒci mechaniczne tworzywa (rys. 4b). Przyczynĉ jest prawdopodobnie piroliza czĘŒci organicznych masy (Hybner, Stempkowska,
Izak, Lis, 2011; Bernasconi, Marinoni, Pavese, Francescon, Young
2014).
W konsekwencji nasiĉkliwoŒý wodna (PN-EN ISO 10545-3) analizowanych tworzyw równieŮ zmienia siĘ w zaleŮnoŒci od iloŒci gliny
TG3 (rys. 5).
W tym przypadku zaobserwowano jednakŮe zaleŮnoŒý odwrotnĉ.
NajwyŮszĉ wartoŒý nasiĉkliwoŒci wodnej tj. 0,5% zaobserwowano
w przypadku masy 1 z zawartoŒciĉ 22% wag. alternatywnego surowca. W miarĘ wzrostu zawartoŒci TG3, zdolnoŒý spiekania siĘ tworzywa roŒnie, a nasiĉkliwoŒý wodna maleje aŮ do 0,1% w przypadku
mas 3, 4 i 5. Wynika stĉd, Ůe znajdujĉcy siĘ w masie wĘgiel pirolityczny w czasie wypalania zwiĘksza porowatoŒý zamkniĘtĉ, zmniejszajĉcĉ wytrzymaâoŒý mechanicznĉ tworzywa.
Pomiary deformacji wykonano w dwojaki sposób. W pierwszym,
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wytrzymaâoŒci mechanicznej i zwiĘkszeniem nasiĉkliwoŒci wodz kaŮdej masy odlewano beleczki o dâugoŒci ok. 20 cm, które wynej tworzywa oraz pogorszonymi wâaŒciwoŒciami formierskimi
suszono, a nastĘpnie wypalono na specjalnych podporach w piecu
w stosunku do masy produkcyjnej.
w temperaturze 1200°C i zmierzono ich ugiĘcie (tzw. strzaâka ugiĘcia). WielkoŒý ugiĘcia próbek informuje o tendencji do deformacji • W stosunku do masy produkcyjnej wâaŒciwoŒci piroplastyczne
modyÞkowanych mas nie ulegajĉ zmianie.
wyrobów podczas wypalania. Badania wykazaây we wszystkich tworzywach podobnĉ deformacjĘ nieprzekraczajĉcĉ 25 mm, czyli mieŒciây siĘ one w wymogach produkcyjnych. Drugi sposób to odlanie LITERATURA
i wypalenie specjalnych kolistych ksztaâtek, które w czasie obróbki Bernasconi A., Marinoni N., Pavese A., Francescon F., Young K. (2014), Feldspar
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tora Zjednoczonych Zakâadów Budowlanych
w Tokod, Huta Szkâa w Saoszent-Peter).
i Maszynowych Przemysâu Szklarskiego
W 1960 r. zostaâ przeniesiony sâuŮbowo
i Ceramicznego „Vitrocermasz” (Sosnowiec).
do budowanej Huty Szkâa Walcowanego
Z Jego inicjatywy, zostaâa wybudowana nowa

baza sprzĘtowa i wytwórnia konstrukcji stalowych „Szkâobudowa II” (Sosnowiec) oraz nowy
zakâad wraz z odlewniĉ w Fabryce Maszyn
Szklarskich „Vitroma” (Piotrków Tryb.).
Uczestniczyâ w pracach Grupy Roboczej
Szkâa i Ceramiki w Komisji Maszynowej RWPG.
Wspóâpracowaâ z Politechnikĉ Wrocâawskĉ
(Katedra Wysokich NapiĘý), AGH Kraków
(Wydziaâ Ceramiczny) i z filiĉ Politechniki
őlĉskiej w Dĉbrowie Górniczej.
W latach 1977–1995 pracowaâ w Instytucie Szkâa i Ceramiki (Kraków) na stanowisku gâównego specjalisty. Nadzorowaâ
pracĘ Zakâadu Techniki Cieplnej i Materiaâów
Ogniotrwaâych oraz Zakâadu BadaĽ Modelowych. W 1995 r. przeszedâ na emeryturĘ.
Prywatnie kochaâ Bieszczady i muzykĘ powaŮnĉ. Byâ postaciĉ wybitnĉ, czâowiekiem prawym o duŮej kulturze osobistej, cenionym fachowcem o ogromnej wiedzy i doŒwiadczeniu. Zostaâ odznaczony KrzyŮem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Zâotym i Srebrnym
KrzyŮem Zasâugi, Medalem 30-lecia PRL oraz
Zâotĉ Odznakĉ - ZasâuŮony dla Budownictwa
i Przemysâu Materiaâów Budowlanych.
Zmarâ 5 grudnia 2013 r.
Opracowaâa Teresa Siekierska
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