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Wpływ

modyfikacji składu wyrobów,wapienno-piaskowych
lekkimi wypełniaczami na ich właściwości użytkowe
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Abstract:
The main objective of this dissertation focuses on several issues such as: the choice of
products that would have an impact on the reduction of the mass of sand-lime products, the effect of
the modifications on their performance and internal structure, as well as the establishment of an
optimal ratio of fillers in the mass of the modified products in order to obtain the products of
significantly reduced hulk density in relation to traditional products with an average compressive
strength of not less than 5 MPa.
A mixture of compositions corresponding to traditional products, with fillers in the form of
foam glass granules and zirconia fiberglass as substrates, was used for the purpose of this research.
The foam glass granules applied in this research, have an impact on the reduction of the
product hulk density, the weaker formulation of the hydration products and the reduction of the
compressive strength compared to the traditional products. The preferred and desirable feature of this
modification involves the change in the value of the thermal conductivity coefficient, which
decreases along with the increase of the proportion of granulate used in the mass of the finished
product.
The second filler that was used is zirconia fiberglass which, in optimal amounts, leads to the
increased compressive strength and shows a beneficial change in terms of the reducti0n of the
thermal conductivity coefficient. In addition, the use of zirconia fiberglass has resulted in a weaker
arrangement of the ingredients of the mixture, which consequently contributes to a nearly linear
decrease in hulk density of the finished products.
The paper has also identified trends in changes of the performance, along with the increasing
proportion of fillers in the mass of products. The accurateness of the study results is supported by the
results of the statistical analysis. Each of the modifications was examined taking into account their
internal structure (porosity and microstructure ), which had a significant impact on the performance
of the finished products.

The conducted research has proven a strong link between the binding

materiał

- lime - and

the surface of the applied fillers, which results in the forination of the hydrated calcium silicate
structure, typical for the autoclaved products, on the surface of the unreacted components.
The studies on samples containing zirconia fiberglass have confirmed that the zirconium
oxide, during its hydrothermal treatment influences the faster conversion of semicrystalline C-S-H
into crystalline tobermorite, which results in a higher degree of crystallization of hydration ·products.
Furthermore, the degree of formulation of the hydration products, resulting from hydrothermal
treatment, affects the compressive strength of the autoclaved products.
The results of the research presented in the paper confirm the applicability-.of the selected
additives as fillers in the mass of sand-lime products. Moreover, the evaluation of microstructure
changes may show important directions for further research in order to obtain high mechanical
values while maintaining low volume density at the same time.

