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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ z wykorzystaniem azbestocementu jako dodatku do masy ceramicznej stosowanej w produkcji
wyrobów ceglarskich. W badaniach wykorzystano, zarówno surowy jak i praĪony w 700°C, odpad eternitowy. Przygotowano plastyczne
masy ceramiczne zawierające do 10% mas. odpadu, z których formowano ksztaátki i wypalano w laboratoryjnym piecu sylitowym w zakresie temperatury 950-1050°C. Po wypaleniu zbadano skurczliwoĞü liniową, nasiąkliwoĞü wodną, porowatoĞü otwartą, gĊstoĞü pozorną,
wytrzymaáoĞü na Ğciskanie oraz mrozoodpornoĞü. MikrostrukturĊ uzyskanych tworzyw badano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), a skáad mineralny wyznaczono metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD). Wyniki przeprowadzonych
badaĔ wskazują, Īe materiaáy zawierające azbest mogą byü uĪywane jako jeden z surowców w produkcji wyrobów ceramicznych, jednak
tylko przy niewielkim jego udziale w masie ceramicznej.
Sáowa kluczowe: azbestocement, utylizacja, ceramika, cegáa budowlana

THE USE OF ASBESTOS WASTES IN CERAMIC MASSES FOR THE MANUFACTURE OF BUILDING
CERAMICS
The paper presents the results of studies where asbestos-cement was used as an additive to a ceramic mass designed for production
of building bricks. In these study, both raw and calcined at 700°C asbestos-cement wastes were used. Ceramic masses contained up
to 10 wt% of asbestos materials. After formed, the green compacts were ¿red in a laboratory furnace at temperatures of 950-1050°C.
After ¿ring, the basic ceramic product properties such as linear shrinkage, water absorption, open porosity, apparent density, compressive strength and freeze resistance were determined. The microstructure of the obtained materials was examined by scanning electron
microscopy (SEM), and the mineral composition was determined by X-ray diffraction (XRD). The results of this study indicate that asbestos-containing materials can be used as one of the raw materials in the manufacture of ceramic products, but only as a small share
in ceramic masses.
Keywords: Cement-asbestos, Utilization, Ceramics, building brick

1. WstĊp
Pod pojĊciem azbestu kryje siĊ grupa naturalnie wystĊpujących mineraáów, charakteryzujących siĊ wáóknistą budową.
WyróĪnia siĊ szeĞü mineraáów azbestowych: aktynolit, amozyt, anto¿lit, chryzotyl, krokidolit oraz tremolit, które z uĪytkowego punktu widzenia posiadają korzystne wáaĞciwoĞci. Ze
wzglĊdu na niepalnoĞü, wytrzymaáoĞü mechaniczną, wáaĞciwoĞci izolacyjne i odpornoĞü chemiczną mineraáy azbestowe
znalazáy szerokie zastosowanie w drugiej poáowie XX wieku
w wielu gaáĊziach przemysáu, gáównie w szeroko pojĊtym budownictwie. NajwiĊksze zastosowanie – ze wzglĊdu na powszechnoĞü wystĊpowania – znalazá chryzotyl, tzw. azbest
biaáy (Mg3Si2O5(OH)4). W skali przemysáowej uĪywano
takĪe krokidolitu (azbest niebieski, Na2Fe3Fe2Si8O22(OH)2)
oraz amozytu (azbest brązowy, (Fe,Mg)7Si8O22(OH)2) [1, 2].
Wedáug szacunków, w minionych latach mineraáy azbestowe

byáy uĪywane w ponad trzech tysiacach róĪnych komercyjnych produktów [3].
NajwiĊksze iloĞci wydobytego azbestu byáy wykorzystywane do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych,
które w Polsce bardziej znane są jako wyroby eternitowe.
Byáy to niedrogie produkty budowlane o korzystnych wáaĞciwoĞciach chemicznych i ¿zycznych, które zapewniaáy im
duĪą trwaáoĞü. Wytwarzaáo siĊ je z dwóch podstawowych
surowców staáych: cementu portlandzkiego (ok. 85% mas.)
i azbestu (ok. 15% mas.) oraz wody niezbĊdnej do procesu
związania cementu. Matryca cementowa wiązaáa wáókna
azbestowe w twardą, litą masĊ. NajwiĊkszą popularnoĞü
zdobyáy wyroby budowlane w postaci páaskich bądĨ falistych
páyt dachowych, dachówek a takĪe rynien i rur Ğciekowych
[4]. Zgodnie z szacunkami polskiego rządu w kraju nagromadzono ponad 15 mln ton produktów azbestowych, z których
ponad 90% stanowiáy wyroby azbestowo-cementowe [5].
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Z drugiej strony powszechnie wiadomo, Īe wáókna
azbestowe zawieszone w powietrzu mogą w áatwy sposób
dostawaü siĊ do páuc, co jest przyczyną wzrostu ryzyka zachorowalnoĞci na róĪne schorzenia ukáadu oddechowego.
Wykazano, Īe azbest posiada wáaĞciwoĞci rakotwórcze,
a ryzyko związane jest z przedostawaniem siĊ tzw. wáókien
respirabilnych w gáąb tego ukáadu [6, 7]. Obecnie w wielu
krajach rozwiniĊtych, w tym w Polsce, azbest uznawany jest
za materiaá szkodliwy, a wyroby na nim bazujące traktowane są jako odpady niebezpieczne. Zabronione jest takĪe
wszelkie przetwarzanie azbestu i wyrobów na nim opartych
[8]. Nie znaczy to jednak, a moĪe nawet tym bardziej, Īe nie
moĪna prowadziü prac wskazujących na moĪliwoĞci jego
utylizacji.
W 2002 roku przyjĊto 30-letni “Program oczyszczania
kraju z azbestu”, zgodnie z którym odpady i wyroby zawierające azbest naleĪy w odpowiedni sposób zdemontowaü
i skáadowaü na specjalnych skáadowiskach odpadów niebezpiecznych. NaleĪy jednak sobie zdawaü sprawĊ, Īe
rozwiązanie to nie jest idealne, gdyĪ nie niszczy siĊ caákowicie wáóknistej struktury azbestu, bĊdącej przyczyną
zwiĊkszonego ryzyka, a jedynie odizolowuje siĊ wáókna od
otoczenia. Stąd teĪ naleĪy szukaü metod unieszkodliwiania
wyrobów i odpadów zawierających azbest, które są w stanie
zniszczyü wáóknistą strukturĊ azbestu, a powstaáy produkt
odpowiednio wykorzystaü i zagospodarowaü.
W literaturze pojawiają siĊ doniesienia o moĪliwych metodach utylizacji mineraáów i wyrobów azbestowych, które
generalnie sprowadzają siĊ do zniszczenia struktury azbestu poprzez rozpuszczanie w Ğrodowisku kwaĞnym [9-13],
stopienie odpadu i póĨniejsze zestalenie leizny [14, 15] lub
amor¿zacjĊ odpadu w technikach mechanochemicznych [16,
17]. Odpady zawierające azbest moĪna takĪe poddawaü
klasycznej obróbce termicznej, tj. wypraĪyü w odpowiednio
wysokiej temperaturze, zapewniającej termiczny rozkáad
mineraáów azbestowych. Ostatni sposób jest najczĊĞciej
przedstawiany w literaturze ze wzglĊdu na prostotĊ realizacji i szeroki proponowany wachlarz zastosowaĔ powstaáego
produktu po obróbce termicznej m.in. jako surowiec ceramiczny [18-28]. I tak, w technologii wypalanych materiaáów
budowlanych poza podstawowym surowcem ilastym (plastycznym) stosuje siĊ róĪne dodatki wpáywające na wáaĞciwoĞci wypalonych tworzyw ceramicznych. W tej roli czĊsto
stosuje siĊ m.in. piasek kwarcowy, popioáy lotne, ĪuĪle po-

procesowe, bądĨ mączkĊ ceglaną powstaáą przez zmielenie
záomu ceramicznego.
Celem niniejszej pracy byáo wykonanie rozpoznawczych
badaĔ nad moĪliwoĞcią zastosowania odpadu azbestowo-cementowego jako dodatku technologicznego przy
wytwarzaniu wypalanej ceramiki budowlanej o czerepie
porowatym (cegáy budowlanej). W prezentowanej pracy zaproponowano wykorzystanie odpadowego azbestocementu
(eternitu), zarówno surowego jak i wstĊpnie praĪonego, jako
potencjalnego surowca wtórnego do produkcji wyrobów ceglarskich wytwarzanych z ceramicznych mas plastycznych
nawilĪanych wodą.

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
2.1. Surowce
W skáad przygotowanych mas ceramicznych wchodziáy
trzy podstawowe surowce. Jako surowiec plastyczny zastosowano iá stosowany przez cegielniĊ „Niemodlin” (woj.
opolskie). ZáoĪe surowca ceramiki budowlanej z rejonu
Niemodlina jest dobrze rozpoznane i wykazuje obecnoĞü
trzeciorzĊdowych iáów pstrych (plioceĔskich). Dominującym
mineraáem ilastym jest montmorillonit, kaolinit wystĊpuje
w niewielkich iloĞciach, a najrzadziej pojawia siĊ illit. Charakterystyczne zabarwienie iáów jest wywoáane obecnoĞcią
hematytu, zawartoĞü związków Īelaza wynosi (6–14)%
mas. [29]. W roli surowca schudzającego stosowano ĪuĪel
hutniczy równieĪ dostarczony przez wspomnianą cegielniĊ,
który byá czĊĞciowo zastĊpowany przez odpad azbestowocementowy. Do badaĔ wykorzystano falistą páytĊ eternitową, która zostaáa zdjĊta ze Ğciany budynku gospodarczego
w Mikoáowie-Bujakowie na ĝląsku w 2011 r. Byáa ona naraĪona na bezpoĞrednie dziaáanie czynników atmosferycznych
przez okoáo 30 lat. W przeáamach páyty obserwowano biaáe i niebieskie wáókna azbestowe, odpowiednio chryzotylu
i krokidolitu.
Materiaá azbestowy (w skrócie ACB) wprowadzany byá do
masy ceramicznej w dwóch wariantach: stosowano zarówno
surową, zmieloną páytĊ (ACBs), jak i poddaną wczeĞniejszej
obróbce termicznej w 700°C/2 h (kawaáki wielkoĞci kilkunastu centymetrów), a nastĊpnie mieleniu (ACBp). TemperaturĊ praĪenia páyty eternitowej tak dobrano, by zapewniü
termiczny rozkáad azbestów zawartych w azbestocemencie
oraz z drugiej strony ograniczyü rozkáad kalcytu – jednego

Tabela 1. Skáady surowcowe mas plastycznych wykorzystanych do otrzymywania próbek tworzyw ceramicznych
Table 1. Raw material composition of plastic masses applied for manufacturing ceramic samples.

ZawartoĞü skáadnika [% mas.]
Symbol masy

0ACB
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eternit
surowiec plastyczny
70

ĪuĪel
30

surowy

praĪony

–

–

5ACBs

70

25

5

–

5ACBp

70

25

–

5

10ACBs

70

20

10

–

10ACBp

70

20

–

10
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z gáównych skáadników krystalicznych obecnych w związanej matrycy cementowej. Dysocjacja termiczna CaCO 3 rozpoczyna siĊ w temperaturze okoáo 700°C [30].
Aby zminimalizowaü ryzyko związane z emisją niebezpiecznego pyáu azbestowego wszelkie prace prowadzono
z azbestocementem w stanie nawilĪonym. Zachowano przy
tym podstawowe Ğrodki ochrony osobistej (maski, odzieĪ
ochronna, dziaáający wyciąg, specjalna komora z pleksi do
zaáadunku i rozáadunku máynów).

2.2. Otrzymywanie próbek tworzyw ceramicznych
W procesie przygotowania plastycznych mas ceramicznych zastosowano nastĊpujące proporcje surowców: 70%
mas. surowca plastycznego i 30% mas. surowca schudzającego (ĪuĪel), który byá czĊĞciowo zastĊpowany odpadem
azbestowym. Dodatek azbestocementu (surowego, jak
i praĪonego) w przygotowywanych zestawach surowcowych wynosiá od 0% do 10% mas. Przygotowano áącznie
piĊü laboratoryjnych mas plastycznych (Tabela 1). Uziarnienie surowców wynosiáo < 0,5 mm dla azbestocementów
oraz < 2 mm w przypadku stosowanej gliny i ĪuĪla. Po
dokáadnej homogenizacji wszystkich surowców, wchodzących w skáad danej masy, dodawano wodĊ w iloĞci pozwalającej na uzyskanie stanu plastycznego, umoĪliwiającego
rĊczne formowanie. Po 24-godzinnym leĪakowaniu masy
w zamkniĊtych woreczkach foliowych formowano ksztaátki. Przygotowano dwa rodzaje próbek, tj. w ksztaácie szeĞciennych kostek o dáugoĞci krawĊdzi 35 mm oraz „cegieáki” o wymiarach 60 mm × 30 mm × 15 mm. Uformowane
ksztaátki poddano procesowi suszenia najpierw na powietrzu, a póĨniej w laboratoryjnej suszarce przy powolnym
wzroĞcie temperatury od temperatury otoczenia do koĔcowej, wynoszącej 105°C. Po wysuszeniu ksztaátki wypalano
w laboratoryjnym piecu sylitowym w temperaturze 950, 1000
i 1050°C, przetrzymując próbki w maksymalnej zaáoĪonej
temperaturze przez 60 min.
Po wypaleniu - zgodnie z przyjĊtymi metodami [31] - zbadano podstawowe wáaĞciwoĞci ceramiczne próbek tworzyw
ceglarskich, tj. caákowitą skurczliwoĞü liniową, nasiąkliwoĞü
wodną (metodą moczenia) oraz wytrzymaáoĞü na Ğciskanie.
OkreĞlono takĪe porowatoĞü otwartą i gĊstoĞü pozorną metodą waĪenia hydrostatycznego. Wybrane próbki poddano
równieĪ badaniom mrozoodpornoĞci.
Skáad fazowy surowców oraz uzyskanych próbek tworzyw badano przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego
PANalytical X’Pert Pro z lampą Cu. MikrostrukturĊ odpadu
azbestowego oraz otrzymanych tworzyw ceramicznych badano przy uĪyciu mikroskopu skaningowego TM3000 ¿rmy
Hitachi.

3. Wyniki i dyskusja
Na dyfraktogramie rentgenowskim zastosowanej páyty
azbestowo-cementowej (Rys. 1a) dominują piki dyfrakcyjne
związków pochodzących z matrycy cementowej. Gáównymi
skáadnikami krystalicznymi są kalcyt CaCO3 oraz portlandyt
Ca(OH)2. Identy¿kowano takĪe larnit Ca2SiO4 oraz etryngit
3CaOAl2O33CaSO432H2O. Obserwowano ponadto naj-

silniejsze pasma pochodzące odpowiednio od chryzotylu
i krokidolitu.
W wyniku przepraĪenia odpadu w 700°C przez 2 h piki
dyfrakcyjne azbestów praktycznie zanikáy. Sáaby pik wystepujący przy 11° 2ș pochodzi prawdopodobnie od tzw.
oksykrokidolitu (Na2Fe4FeSi8O24), powstaáego w wyniku
odwodnienia azbestu krokidolitowego w temperaturze okoáo 400-500°C [33, 34]. Oksykrokidolit oraz amor¿czny metachryzotyl powstaáy w wyniku dehydroksylacji chryzotylu
[20, 27] są pseudomorfozami po wáóknach azbestów, które z uwagi na zmieniony skáad chemiczny (w stosunku do
wyjĞciowych mineraáów azbestowych) mają znikomo maáą
wytrzymaáoĞü mechaniczną [35] i áatwo mogą ulec rozdrobnieniu do postaci proszkowej. Zdaniem Langera [36]
caákowite przeksztaácenie mineraáu azbestowego podczas
obróbki cieplnej nie jest wymagane, by w rezultacie straciá
on swoją aktywnoĞü kancerogenną. Procesy, jakie zachodzą w azbeĞcie podczas jego dehydroksylacji, prowadzą do
gáĊbokich zmian w krystalicznej strukturze azbestu przez co
uzyskiwany dehydroksylat pozbawiony jest juĪ niebezpiecznych wáaĞciwoĞci [36]. Jako gáówne skáadniki po wypraĪeniu
eternitu identy¿kowano kalcyt i larnit (Rys. 1b).

Rys. 1. Dyfraktogramy rentgenowskie surowej páyty azbestowo-cementowej (a) oraz po przepraĪeniu w 700ࣰ°C przez 2 h (b).
Fig. 1. X-ray diffraction patterns of raw cement-asbestos slates:
a) original slate, b) after calcination at 700ࣰ°C/2 h.

Celem potwierdzenia obecnoĞci wáókien azbestowych
w materiale wyjĞciowym oraz stanu zniszczenia ich niebezpiecznej struktury przeprowadzono obserwacje SEM zarówno azbestocementu surowego, jak i po obróbce termicznej
(Rys. 2). W eternicie przed praĪeniem widoczne byáy charakterystyczne wáókna mineraáów azbestowych. Natomiast
w wyniku przepraĪenia w 700°C wáókna stawaáy siĊ kruche
i áamliwe, przez co krótkie mielenie wystarczaáo by uzyskaü
miaáki proszek, caákowicie pozbawiony wáókien. W przypadku zastosowania surowego azbestocementu mielenie nie
naruszyáo niebezpiecznej struktury wáókien, a rozkáad termiczny mineraáów azbestowych nastĊpowaá w warunkach
wáaĞciwego wypaáu tworzywa ceglarskiego.
Zbadane wáaĞciwoĞci ¿zyczne otrzymanych tworzyw ceglarskich zebrano w Tabeli 2. Uzyskane wyniki wskazują,
Īe istnieje potencjalna moĪliwoĞü wykorzystania odpadów
azbestowo-cementowych jako surowca wtórnego w wytwarzaniu budowlanych materiaáów o czerepie porowatym.
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Tworzywa uzyskane bez dodatku azbestocementu
(0ACB) posáuĪyáy jako próbki porównawcze. W ich przypadku, wraz ze wzrostem temperatury wypalania wzrasta
stopieĔ zagĊszczenia. Potwierdzeniem jest wzrost skurczliwoĞci liniowej i gĊstoĞci pozornej oraz spadek nasiąkliwoĞci (z 13,7% do 8,9%) i porowatoĞci otwartej (z 23%
do 16%). Dla wyĪszych temperatur wypaáu, wytrzymaáoĞci
na Ğciskanie osiągają wysokie wartoĞci rzĊdu 25-30 MPa.
Wraz ze wzrostem zawartoĞci azbestocementu w wypalonych ksztaátkach moĪna zaobserwowaü, Īe z reguáy maleje
skurczliwoĞü liniowa, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie oraz gĊstoĞü pozorna. Obserwuje siĊ natomiast wzrost nasiąkliwoĞci wodnej i porowatoĞci otwartej.
Tworzywa z 5% dodatkiem azbestocementu surowego
(5ACBs) oraz praĪonego (5ACBp) posiadaáy doĞü zbliĪoną
skurczliwoĞü liniową, nasiąkliwoĞü wodną i gĊstoĞü pozorną
w porównaniu do próbek nie zawierających odpadu azbestowego. ZbliĪone wáaĞciwoĞci uzyskano takĪe pod wzglĊdem
wytrzymaáoĞci na Ğciskanie w przypadku tworzyw z dodatkiem surowego eternitu. Natomiast obecnoĞü praĪonego
eternitu (masa 5ACBp) zmniejszyáa juĪ wyraĨnie wytrzymaáoĞü – Ğrednio o okoáo 10 MPa. Wzrost temperatury wypalania w obrĊbie danej masy ceramicznej – analogicznie

jak dla próbek odniesienia bez dodatku eternitu – spowodowaá poprawĊ wyników, zarówno w przypadku stosowania
azbestocementu surowego jak i praĪonego. Dla tworzywa
5ACBs wzrosáa skurczliwoĞü liniowa (z 10,3% do 12,2%)
i gĊstoĞü pozorna (z 1,70 g/cm3 do 1,78 g/cm3), zmalaáa
natomiast nasiąkliwoĞü (z 15,3% do 10,9%). Z kolei w przypadku tworzywa 5ACBp nasiąkliwoĞü wodna zmniejszyáa siĊ
do 12,5%, a porowatoĞü otwarta do niecaáych 22%.
Wzrost zawartoĞci azbestocementu do 10% wpáynąá
znacząco na uzyskane wyniki, które juĪ w istotny sposób
odbiegaáy od wyników dla próbek odniesienia (0ACB). NasiąkliwoĞü wodna z reguáy mieĞci siĊ w zakresie (15-20)%.
W przypadku ceramicznych materiaáów budowlanych wypalanych nasiąkliwoĞü wodna wyznaczana metodą moczenia
powinna mieĞciü siĊ w zakresie (4-22)%, a nawet do 28%
w przypadku wyrobów poryzowanych [31]. Znaczące są teĪ
wartoĞci porowatoĞci otwartej, siĊgające niekiedy powyĪej
30% (10ACBp, 950°C), przewaĪnie jednak rzĊdu (25-28)%.
Mimo wszystko, wraz ze wzrostem temperatury wypalania,
obserwuje siĊ spadek wartoĞci nasiąkliwoĞci wodnej i porowatoĞci otwartej badanych ksztaátek. W przypadku próbek
10ACBs wypalanych w 950°C nasiąkliwoĞü wyniosáa okoáo
17,5%, w 1000°C byáo to 16%, a w 1050ºC juĪ tylko 14,5%.

a)

b)

c)

d)

Rys. 2. Obrazy SEM zastosowanej páyty azbestowo-cementowej: a) w stanie surowym, b) w stanie surowym po zmieleniu, c) po przepraĪeniu w 700ࣰ°C przez 2 h i d) po przepraĪeniu w 700ࣰ°C przez 2 h i zmieleniu.
Fig. 2. SEM images of asbestos-cement slates: a) raw, b) raw after milling, c) after calcination for 2 h at 700ࣰ°C, and d) after calcination
and milling.
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5ACBp

10ACBs

22,5 ± 0,3

23,4 ± 0,4

GĊstoĞü pozorna
[g/cm3]

WytrzymaáoĞü na
Ğciskanie [MPa]

MrozoodpornoĞü

22,9 ± 0,3

PorowatoĞü otwarta
[%]

5ACBs

NasiąkliwoĞü wodna
[%]

22,1 ± 0,4

SkurczliwoĞü liniowa
caákowita [%]

Woda zarobowa [%]

0ACB

Temperatura wypalania
[ºC]

Symbol masy

Tabela 2. WáaĞciwoĞci uzyskanych tworzyw ceramicznych.
Table 2. Properties of ¿red ceramic bodies.

950

10,3 ± 0,5

13,7 ± 0,2

23,4 ± 0,5

1,71 ± 0,02

21,7 ± 1,8

n.o.

1000

12,8 ± 0,4

10,9 ± 0,2

19,0 ± 0,3

1,74 ± 0,01

28,9 ± 2,0

n.o.

1050

12,9 ± 0,4

8,9 ±
0,4

16,1 ± 0,5

1,80 ± 0,01

26,5 ± 1,9

25/-15

950

10,3 ± 0,3

15,3 ± 0,5

26,0 ± 0,6

1,70 ± 0,02

24,2 ± 1,5

n.o.

1000

12,1 ± 0,5

12,3 ± 0,3

21,6 ± 0,4

1,76 ± 0,01

23,9 ± 1,3

n.o.

1050

12,2 ± 0,5

10,9 ± 0,3

26,0 ± 0,5

1,78 ± 0,01

27,7 ± 1,7

15/-15

950

10,0 ± 0,2

16,8 ± 0,6

27,8 ± 0,6

1,66 ± 0,02

11,9 ± 1,4

n.o.

1000

11,0 ± 0,3

15,3 ± 0,5

25,7 ± 0,7

1,68 ± 0,02

18,4 ± 1,9

n.o.

1050

12,2±0,4

12,5 ± 0,4

21,8 ± 0,6

1,74 ± 0,01

17,7 ± 1,8

15/-15

950

9,4 ±

17,6 ± 0,4

29,2 ± 0,5

1,66 ± 0,01

18,7 ± 1,4

n.o.

0,2

10ACBp

23,3 ± 0,4

1000

11,1±0,2

16,0 ± 0,4

27,1 ± 0,4

1,69 ± 0,02

18,2 ± 1,3

n.o.

1050

11,6 ± 0,3

14,5 ± 0,2

25,0 ± 0,4

1,72 ± 0,01

24,1 ± 1,8

15/-15

950

9,3 ±
0,2

20,5 ± 0,6

32,3 ± 0,6

1,57 ± 0,02

12,2 ± 1,4

n.o.

1000

10,1 ± 0,4

16,7 ± 0,5

27,9 ± 0,6

1,68 ± 0,02

8,3 ± 1,1

n.o.

1050

10,4 ± 0,3

16,6 ± 0,5

27,7 ± 0,6

1,67 ± 0,02

7,3 ± 1,0

15/-15

n.o. – nie oznaczano

Ze wzrostem temperatury wypaáu moĪna zauwaĪyü takĪe
nieznaczny wzrost skurczliwoĞci i gĊstoĞci pozornej. ZwiĊkszenie zawartoĞci odpadu azbestowego w masach do 10%
wpáynĊáo na obniĪenie wytrzymaáoĞci, szczególnie wyraĨne
w przypadku zastosowania praĪonego eternitu.
Rozpatrując natomiast wykorzystanie azbestocementu
w dwóch wariantach: surowy bądĨ wczeĞniej poddany obróbce termicznej w 700 ºC przez 2 h, moĪna stwierdziü, Īe
lepsze wáaĞciwoĞci uzyskano przy zastosowaniu surowej
páyty azbestowo-cementowej. W przypadku próbek 5ACBs
otrzymano korzystniejsze wyniki wytrzymaáoĞci mechanicznej oraz niĪszą nasiąkliwoĞü wodną. Podobną tendencjĊ
zaobserwowano przy 10% dodatku eternitu.
Temperatura i czas praĪenia odpadu azbestowego
(700 ºC/ 2 h) byáy tak dobrane, by zapewniü warunki termicznego rozkáadu wáókien azbestowych zawartych w eternicie, ale z drugiej strony, by zminimalizowaü rozkáad kalcytu
(CaCO3) obecnego w duĪej iloĞci w związanej matrycy cementowej. Kalcyt rozkáada siĊ z duĪą szybkoĞcią w temperaturze powyĪej 800°C. Natomiast nie unikniĊto rozkáadu portlandytu (Ca(OH)2), wystĊpującego w matrycy cementowej,
który ulega dehydroksylacji w temperaturze okoáo 500°C.
ObniĪenie temperatury praĪenia eternitu poniĪej 500°C nie
pozwoliáoby jednakĪe z kolei na termiczny rozkáad wáókien
azbestu.
ZróĪnicowanie wáaĞciwoĞci uĪytkowych otrzymanych
tworzyw ceramicznych z dodatkiem surowego i praĪonego

azbestocementu moĪe wynikaü z róĪnych warunków rozkáadu mineraáów wchodzących w skáad eternitu oraz z nierównocennego, iloĞciowego skáadu tych eternitów. W przypadku
praĪonego azbestocementu rozkáad związków wapnia czĊĞciowo zachodzi juĪ podczas jego wstĊpnej obróbki termicznej, natomiast w przypadku stosowania azbestocementu
surowego, rozkáad ten nastĊpuje w trakcie wáaĞciwego wypalania ksztaátek ceramicznych.
Na Rys. 3 i 4 przedstawiono wybrane obrazy SEM uzyskanych tworzyw ceramicznych. Wzrost zawartoĞci stosowanego azbestocementu w tworzywie ceglarskim wyraĨnie
zmieniá obraz mikrostruktury. W miarĊ wzrostu zawartoĞci
eternitu obserwowano wzrost porowatoĞci tworzywa, zarówno otwartej jak i zamkniĊtej, co uwidoczniáo siĊ szczególnie
w przeáamach tworzyw. Pewna porowatoĞü otwarta jest
oczywiĞcie oczekiwana w tego typu wyrobie, ze wzglĊdu na
przyczepnoĞü zaprawy murarskiej i moĪliwoĞü wznoszenia
murów oraz izolacyjnoĞü cegáy. JednakĪe przy 10% zawartoĞci azbestocementu wzrost porowatoĞci powoduje wyraĨny
spadek wytrzymaáoĞci na Ğciskanie wypalonych próbek.
Nie obserwowano natomiast istotnych róĪnic w mikrostrukturze pomiĊdzy tworzywami powstaáymi na bazie surowego i praĪonego eternitu. Nie stwierdzono równieĪ Īadnych
znaczących róĪnic w dyfraktogramach rentgenowskich uzyskanych tworzyw ceglarskich. W przypadku tworzyw wypalanych w 1050°C bez dodatku azbestocementu oraz z 10%
zawartoĞcią, identy¿kowano pasma dyfrakcyjne charaktery-
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a)

b)

c)

d)

e)
Rys. 3. Obrazy SEM powierzchni uzyskanych tworzyw ceglarskich
wypalanych w 1050ࣰ°C: a) 0ACB, b) 5ACBs, c) 10ACBs, d) 5ACBp,
e) 10ACBp.
Fig. 3. SEM images of surface of ceramics ¿red at 1050ࣰ°C: a) 0ACB,
b) 5ACBs, c) 10ACBs, d) 5ACBp, e) 10ACBp.

styczne dla SiO2 (kwarc i krystobalit) oraz hematytu (Fe2O3)
(Rys. 5).
W przypadku wypalonych próbek z dodatkiem azbestocementu uwidoczniáy siĊ ponadto biaáawe przebarwienia na
powierzchni tworzyw. W przypadku wyrobów ceglarskich
– w przeciwieĔstwie do wyrobów klinkierowych – nie jest to
wadą, a przebarwienia oraz obecnoĞü nieznacznych iloĞci
nalotów/wykwitów jest w pewnych przypadkach dopuszczalna. ObecnoĞü przebarwieĔ na wyrobach ceglarskich, po-
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wstaáych z dodatkiem praĪonego eternitu, zostaáa równieĪ
stwierdzona w badaniach Gualtieri’ego i wsp. [24].
Dla wybranych próbek wykonano takĪe badanie mrozoodpornoĞci. Próbki bez eternitu (0ACB) wykazują peáną mrozoodpornoĞü i wytrzymaáy wymagany cykl 25 zamroĪeĔ/rozmroĪeĔ w temperaturze -15°C. W przypadku pozostaáych,
badanych tworzyw po 15. cyklu zauwaĪono niewielkie spĊkania na powierzchni tworzywa, a na dnie naczynia zaobserwowano niewielkie iloĞci okruchów.
Otrzymane wyniki badaĔ pozwalają stwierdziü, Īe otrzymane tworzywa ceramiczne moĪna by potraktowaü jako
cegáĊ zwykáą niemrozoodporną, przeznaczoną na Ğciany
wewnĊtrzne. Klasy¿kacjĊ otrzymanych wyrobów przeprowadzono na podstawie przesáanek literaturowych [31, 32]
i archiwalnej normy branĪowej [37], co wynika z faktu, Īe
obecne normy zharmonizowane z serii PN-EN (PN-EN 771
i PN-EN 772) nie narzucają konkretnych wartoĞci wybranych wáaĞciwoĞci uĪytkowych ceramicznych elementów murowych, które to powinny byü deklarowane przez producenta.

4. Podsumowanie
Podsumowując wyniki uzyskane we wstĊpnych badaniach, moĪna stwierdziü, Īe azbestocement moĪna potencjalnie zastosowaü w roli surowca wtórnego w produkcji
cegáy budowlanej. Istotny jest jednak jego udziaá oraz temperatura i czas wypalania. Tworzywa ceramiczne uzyskane
z 5% dodatkiem surowego azbestocementu wykazują wysoką wytrzymaáoĞü na Ğciskanie (ok. 25 MPa), porównywal-
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a)

b)

c)

d)

e)

Rys. 5. Dyfraktogramy rentgenowskie uzyskanych tworzyw ceglarskich z dodatkiem 10% azbestocementu surowego (10ACBs)
i praĪonego (10ACBp) oraz tworzywa odniesienia (0ACB), wypalonych w 1050ࣰ°C: Q – kwarc, H – hematyt, Cr – krystobalit.
Fig. 5. XRD patterns of building ceramics obtained with 10 wt%
additive of raw (10ACBs) and previously calcined cement-asbestos (10ACBp) in comparison to ceramics with no cement-asbestos
(0ACB), all materials ¿red at 1050ࣰ°C: Q – quartz, H – hematite,
Cr – crystobalite.

Rys. 4. Obrazy SEM przeáamu uzyskanych tworzyw ceglarskich
wypalanych w 1050ࣰ°C: a) 0ACB, b) 5ACBs, c) 10ACBs, d) 5ACBp,
e) 10ACBp.
Fig. 4. SEM images of fracture of ceramics ¿red at 1050ࣰ°C: a) 0ACB,
b) 5ACBs, c) 10ACBs, d) 5ACBp, e) 10ACBp.

ną z wytrzymaáoĞcią na Ğciskanie tworzyw referencyjnych.
NasiąkliwoĞü wodna tych tworzyw jest takĪe bardzo zbliĪona
do tworzyw referencyjnych, bez dodatku eternitu.
Z drugiej strony, na powierzchni próbek z wprowadzonym azbestocementem obserwowano biaáawe przebarwienia, które obniĪają walory estetyczne próbek. NaleĪy jednak
podkreĞliü, Īe nie pogorszyáo to w wyraĨny sposób ich wytrzymaáoĞci w porównaniu z próbkami bez dodatku eternitu,
wypalonymi w tych samych warunkach. Badania naleĪaáoby

jednak kontynuowaü w celu okreĞlenia optymalnych warunków obróbki termicznej i eliminacji tych przebarwieĔ.
NierozstrzygniĊta jest takĪe kwestia dodawania surowego bądĨ praĪonego odpadu azbestowego. W przypadku stosowania surowego eternitu uzyskuje siĊ lepsze wáaĞciwoĞci
tworzywa ceglarskiego, jednak wariant ten moĪe byü sporny
ze wzglĊdu na aspekt zdrowotny i ekologiczny. NaleĪaáoby
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zachowywaü odpowiednie Ğrodki ostroĪnoĞci szczególnie
w skali przemysáowej. W przypadku uĪycia praĪonego eternitu ma siĊ do czynienia z bezpiecznym juĪ surowcem odpadowym, jednak niewątpliwie wzrastają potencjalne koszty
utylizacji ze wzglĊdu na wstĊpne praĪenie. Uzyskuje siĊ takĪe tworzywa o gorszych wáaĞciwoĞciach uĪytkowych.
Niemniej jednak, zagospodarowanie odpadowego
azbestocementu w celu produkcji cegáy budowlanej wydaje
siĊ byü moĪliwym wariantem utylizacji i realnym do zastosowania na wiĊkszą skalĊ w przyszáoĞci.
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