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Tuf wulkaniczny – skład i właściwości

Tuf wulkaniczny jest to porowata skała należąca do skał 
okruchowych, składająca się z materiału piroklastycznego, 
często z domieszką innego materiału okruchowego, 
scementowanego np. spoiwem krzemionkowym lub ilastym. 

Cechą charakterystyczną tufu jest duża porowatość oraz 
związany z nią niewielki ciężar właściwy. 

W skład tufów wchodzą także minerały ilaste i zeolity.

Skład tlenkowy tufu filipowickiego użytego do badań

SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO TiO2 K2O Na2O

56,04 % 5,38 % 16,73 % 5,39 % 0,60 % 0,85 % 9,16 % 0,39 %



Tuf filipowicki

W skład tufu filipowickiego wchodzą następujące składniki: 
sanidyn (składnik dominujący), kaolinit, biotyt, illit, kwarc, 
skalenie silnie zmienione, okruchy skał obcych, minerały 
nieprzejrzyste, spoiwo mikrokrystaliczne i spoiwo węglanowe.

Struktura tufu filipowickiego, pow. 40 x



Tuf filipowicki – wyniki badań XRD



Tuf filipowicki

Sanidyn należy do grupy skaleni potasowych. Do tej grupy 
skaleni zaliczane są także mikroklin i ortoklaz, polimorfy o 
składzie K(AlSi3O8). Są to glinokrzemiany szkieletowe, które 
zbudowane są z anionów [(Al,Si)xO2x]-n. 
Częściowe zastąpienie krzemu (Si4+) przez glin (Al3+) w 
niektórych tetraedrach powoduje pojawienie się dodatkowego 
ładunku ujemnego, który jest kompensowany przez duże kationy, 
takie jak Na, K, Ca i inne. 
„Luźność” struktury przestrzennej dopuszcza częste wchodzenie 
do ich struktury dodatkowych anionów (Cl-, CO32-, SO42-  itp.) oraz 
wody konstytucyjnej w postaci molekuł H2O. Struktury 
glinokrzemianów (krzemianów) przestrzennych są skomplikowane 
i różnorodne: możliwe są rozliczne kombinacje tetraedrów w 
trójwymiarowej przestrzeni.



Tuf filipowicki – obraz z mikroskopu skaningowego



Tuf filipowicki – kryształy sanidynu w spoiwie 
mikrokrystalicznym

Pierwiastek Zawartość w % wag.
Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4

O 39,56 39,48 36,42 30,48
Al 11,42 11,18 45,52 44,66
Si 36,88 37,29 13,55 17,32
K 12,13 12,05 4,50 7,55



Wyniki badań termograwimetrycznych tufu filipowskiego

Woda wydzielana jest z tufu w zakresie temperatur  od 30 oC do około 600 oC. 
Obserwowane są dwa maksima wydzielania wody w temperaturze około 130 oC i 
temperaturze około 460 oC. 
W pierwszym etapie dochodzi do dehydratacji tufu czyli usunięcia wody 
zaadsorbowanej, natomiast w późniejszym etapie mamy do czynienia z dehydroksylacją.



Wyniki badań termograwimetrycznych tufu filipowskiego

W temperaturze około 740 oC dochodzi do dysocjacji termicznej kalcytu. W wyniku 
reakcji rozpadu związków CaCO3 zawartych w tufie obserwowana jest emisja CO2 i 
C. Ustabilizowanie się masy tufu następuje w temperaturach powyżej 740 oC. W 
temperaturach powyżej 850 oC tuf jest stabilny i nie zachodzą w nim przemiany 
fazowe aż do temperatury topnienia. 



Wyniki badań termograwimetrycznych tufu filipowskiego

Przebieg krzywej TG wraz z efektami gazowych produktów wydzielających się z tufu 
filipowickiego w trakcie nagrzewania (m/z 18, m/z 17 – H2O, m/z 44 –CO2).



Wyniki badań termograwimetrycznych tufu filipowskiego

Przebieg krzywej TG wraz z efektami gazowych produktów wydzielających się z 
tufu filipowickiego w trakcie nagrzewania (m/z 12- węgiel C).



Struktura geopolimeru z tufu filipowickiego

Płytka z geopolimeru potasowego i jego struktura (pow. 40x i pow. 200 x)



Struktura geopolimeru z tufu filipowickiego

Powierzchnia przełomu próbki geopolimeru potasowego



Struktura geopolimeru sodowego z tufu filiupowickiego



Struktura geopolimeru sodowego z tufu filipowickiego

Pierwiastek Zawartość w % wag. 
Punkt 1 Punkt 2 Obszar 3 

O    46,142 28,853 31,444

Na - 11,774 12,310
Mg - 1,047 -
Al - 12,621 10,505
Si    53,858 33,614 32,034
K - 5,147 6,450
Ca - 4,332 4,558
Fe - 2,612 2,699



Struktura geopolimeru z tufu filipowickiego



Struktura geopolimeru z tufu filipowickiego



Struktura geopolimeru z tufu filipowickiego



Elt. Line Intensi
ty
(c/s)

Error
2-sig

Atomic
%

Conc

O Ka 6,27 0,914 31,956 19,506

Al Ka 25,21 1,833 5,341 5,498

Si Ka 228,79 5,523 45,828 49,105

K Ka 79,89 3,263 14,960 22,315

Ca Ka 4,09 0,738 0,836 1,278

Fe Ka 4,81 0,801 1,079 2,298

Struktura geopolimeru 
potasowego z tufu 
filipowickiego



Właściwości geopolimerów z tufu filipowickiego

Wytrzymałości na ściskanie geopolimeru 
potasowego po różnych okresach sezonowania
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Właściwości geopolimerów z tufu filipowickiego

Płytka wykonane z geopolimeru potasowego 
wyżarzana w temperaturze 200oC



Właściwości geopolimerów z tufu filipowickiego

Płytka wykonana z geopolimeru  potasowego
 wyżarzana w temperaturze 900oC



Właściwości geopolimerów z tufu filipowickiego

Płytka wykonana z geopolimeru potasowego
 wyżarzana w temperaturze 1200oC



Zależność wytrzymałości na ściskanie od temperatury 
wygrzewania i wieku próbki geopolimerów
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Zastosowanie geopolimerów z tufu 
filipowickiego

Żaroodporna płytka z geopolimeru z tufu filipowickiego



Zastosowanie geopolimerów z tufu filipowickiego

Żaroodporna płytka z geopolimeru z tufu filipowickiego po 
nagrzaniu palnikiem acetylenowo-tlenowym 

(3000ºC w czasie 30 minut).



Zastosowanie geopolimerów z tufu filipowickiego

Warstwa geopolimeru naniesiona pistoletem malarskim na płytę 
gipsowo-kartonową oraz jej struktura (pow. 40 x i pow. 200 x)
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