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Kaoliny

• W sensie petrograficznym są to skały bogate w kaolinit, 

które powstały w wyniku wietrzenia skał zasobnych               

w minerały glinokrzemianowe (skalenie, miki). Wyróżnia    

się kaoliny pierwotne (rezydualne) i wtórne (osadowe).

• Kaolin w ujęciu przemysłowym (kaolin szlamowany, kaolin 

pławiony, kaolin wzbogacony, kaolin flotowany) to 

koncentrat kaolinitowy uzyskiwany w procesach przeróbki     

i uszlachetniania kopaliny kaolinowej, stanowiący produkt 

handlowy o parametrach określonych normami lub atestem 

producenta. Surowiec ten jest otrzymywany nie tylko z kao-

linów pierwotnych lub wtórnych, lecz także z innych kopalin 

ilastych, np. z piaskowców kaolinitowych.



O przemysłowej wartości kaolinów 

przede wszystkim decydują: 

· zasobnośćw kaolinit, jego budowa wewnętrzna i wielkość

ziaren,

• zawartość tlenków barwiących (głównie tlenki Ŝelaza                     

i tytanu),

• zawartość innych minerałów ilastych (w tym względzie 

szczególnie wraŜliwy jest przemysł porcelanowy),

• właściwości fizyczne (np. białość pod wypaleniu, 

ogniotrwałość).



Częstość wyst ępowania 
róŜnych skał macierzystych 
kaolinów w Europie:
1 – granity, 2 – dioryty,          
3 – syenity, 4 – pegmatyty,   
5 – porfiry kwarcowe, 6 –
melafiry, 7 – łupki krystalicz-
ne (głównie ortognejsy),       
8 – skały osadowe (głównie 
arkozy i szarogłazy (Kužvart, 
Konta 1968).









Jedną z metod 

uszlachetniania 

kaolinów surowych 

jest ich wzbogacanie 

magnetyczne.















Metakaolin:

surowiec o charakterze pucolanowym, którego głównym 

składnikiem fazowym jest metakaolinit powstały w wyniku 

częściowego rozpadu struktury kaolinitu w temperaturze 

powyŜej 500oC.

Metakaolinit:

powstaje w wyniku dehydroksylacji kaolinitu; zbudowany

jest z warstwy krzemotlenowej o innej aniŜeli w kaolinicie 

symetrii oraz z warstwy glinotlenowodorotlenowej, w której 

koordynacja jonów glinowych uległa całkowitemu                      

lub częściowemu przejściu z oktaedrycznej na tetraedryczną.

Kaoliny s ą teŜ wykorzystywane po ich pra Ŝeniu, 
zarówno nisko-, jak i wysokotemperaturowym.



PraŜenie wysokotemperaturowe w temperaturze znacznie przekra -
czającej 1000 oC prowadzi do powstania mullitu kosztem kaolinitu. 



Główne kierunki wykorzystania kaolinów

• przemysł ceramiczny,

• przemysł szklarski,

• produkcja białego cementu,

• przemysł papierniczy,

• przemysł gumowy,

• produkcja tworzyw sztucznych,

• przemysł farb i lakierów,

• przemysł farmaceutyczny,

• produkcja kosmetyków.



Krajowa baza surowców 

kaolinowych jest niewystarczająca.

• Kaoliny szlamowane są sprowadzane               

z Niemiec (głównie Saksonia, także Bawaria)  

i Republiki Czeskiej, oraz – w mniejszej ilości 

– z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

• Kaoliny surowe są importowane z Ukrainy.



Surowcami ilastymi o pośrednim 

charakterze kaolinitowo-illitowym są:

•Iły ogniotrwałe

•Iły białowypalające się

•Iły kamionkowe



Charakterystyka surowcowa iłu ogniotrwałego G- 1                     
ze złoŜa w Jaroszowie k/Strzegomia (Dolny Śląsk)





Charakterystyka 
krajowych
białowypalaj ących
się surowców 
ilastych produkcji 
KSM SURMIN-
KAOLIN



Przekrój geologiczny zło Ŝa „Turów” w Turoszowie 
(Dolny Śląsk).





Jednymi z najwa Ŝniejszych surowców ilastych do produkcji 
wyrobów kamionkowych s ą czerwone iły ceramiczne 

wyst ępuj ące na północnym obrze Ŝeniu Gór Świętokrzyskich



Tradycyjnym surowcem do produkcji 
wysokojako ściowych wyrobów kamionkowych 

są iły ceramiczne ze zło Ŝa Zebrzydowa

Zebrzydowa


