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Wykorzystanie odpadów zawierających azbest
do wytwarzania ceramicznych materiałów
budowlanych o czerepie spieczonym
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Streszczenie
W pracy opisano wyniki badań z wykorzystaniem odpadu azbestowo-cementowego jako dodatku do mas ceramicznych stosowanych
w produkcji klinkierowych wyrobów budowlanych. W badaniach zastosowano odpad eternitowy wstępnie prażony w 1200 °C. Przygotowano masy ceramiczne zawierające do 10% mas. wstępnie prażonego odpadu. Dla kształtek wyformowanych i wypalonych w zakresie temperatury 1100-1200 °C oznaczono podstawowe właściwości ceramiczne: skurczliwość liniową, nasiąkliwość wodną, porowatość otwartą,
gęstość pozorną, wytrzymałość na ściskanie, mrozoodporność oraz zawartość soli rozpuszczalnych. Do charakterystyki surowców jak
i otrzymanych tworzyw stosowano także skaningową mikroskopię elektronową (SEM), dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego (XRD)
oraz metody analizy termicznej (DTA/TG). Wyniki badań wskazują, że azbestocement może być zastosowany jako surowiec wtórny
w produkcji klinkierowych wyrobów ceramicznych.

Słowa kluczowe: azbestocement, utylizacja, ceramika, cegła klinkierowa
THE USABILITY OF ASBESTOS CONTAINING WASTES
IN THE MANUFACTURE OF SINTERED CERAMIC BUILDING MATERIALS
The paper reports the results of studies on the usage of cement-asbestos waste as an additive to ceramic masses designated for the
sintered building ceramics. In these studies, pre-calcined at 1200 °C cement-asbestos waste was used. Prepared ceramic masses contained up to 10 wt.% of the calcined asbestos materials. After forming, the green compacts were sintered at temperatures of 1100-1200 °C.
The basic ceramic product properties such as linear shrinkage, water absorption, open porosity, apparent density, compressive strength
as well as freeze resistance and presence of soluble salts were examined. The scanning electron microscopy (SEM), X-ray diﬀraction
(XRD) and thermal analysis methods (DTA/TG) were applied for the characterization of the used raw materials and obtained clinker ceramics. The results of these investigations show that the asbestos-containing materials can be used as a potential secondary raw material
in the manufacture of sintered ceramic building materials.
Keywords: Cement-asbestos, Utilization, Ceramics, Clinker brick

1. Wprowadzenie
Azbestem określa się grupę sześciu minerałów, które
należą do uwodnionych krzemianów i cechują się włóknistą budową. Do grupy tej należą: aktynolit, amozyt, antoﬁlit,
chryzotyl, krokidolit oraz tremolit [1]. Ze względu na korzystne właściwości znalazły one liczne zastosowania przemysłowe. Według przybliżonych szacunków, minerały azbestowe
były stosowane w około 3000 różnych komercyjnych technologiach. Największe ilości azbestu (ok. 80%) były wykorzystane do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych
(eternitowych), do których należą m.in. płyty faliste i płaskie
do krycia dachów bądź ścian zewnętrznych, rury kanalizacyjne, płyty i wyroby do izolacji cieplnej i elektrycznej [2, 3].
W otoczeniu człowieka w dalszym ciągu znajduje się
jeszcze wiele takich wyrobów, co stanowi olbrzymi problem
ekologiczny w związku z udowodnionym rakotwórczym

działaniem azbestu. Przyjęty przez Rząd RP program
unieszkodliwiania azbestu [4], zakłada usunięcie do 2032
roku wszystkich wyrobów zawierających azbest. Według
szacunków w samej tylko Polsce nagromadzone jest ponad 15 mln ton wyrobów azbestowych, z czego większość
stanowią materiały azbestowo-cementowe. Od wielu lat
obowiązuje zakaz stosowania azbestu. Jedyną wykorzystywaną obecnie w Polsce metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na specjalnych
składowiskach odpadów niebezpiecznych. Nie rozwiązuje
to problemu w dłuższej perspektywie czasu, gdyż metoda
ta – jako sposób postępowania i unieszkodliwiania takich
odpadów – jest tylko częściowym rozwiązaniem, gdyż nie
niszczy się niebezpiecznej włóknistej struktury azbestu, a jedynie ją odizolowuje od otoczenia.
Stąd też celowe wydaje się opracowanie metod neutralizacji azbestu i wyrobów azbestowych głównie poprzez
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tj. wymaganie niskiej nasiąkliwości wodnej – poniżej 6%, odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie – powyżej 25 MPa,
jak również mrozoodporności. Ponadto celem badań było
określenie wpływu ilości dodatku wstępnie przeprażonego,
odpadowego azbestocementu na kształtowanie się wspomnianych parametrów.

2. Część doświadczalna
2.1. Surowce

Rys. 1. Fragment płyty azbestowo-cementowej z wyraźnymi pękami
włókien azbestowych o różnych kolorach.
Fig. 1. Fragment of a cement-asbestos slate with marked bundles
of asbestos fibres diﬀerent in colour.

zniszczenie jego włóknistej struktury, tak aby wytworzony,
nieszkodliwy materiał mógł znaleźć praktyczne zastosowania.
W literaturze można znaleźć doniesienia o różnych metodach utylizacji odpadów zawierających azbest, takich jak
metody chemiczne [5] i mechanochemiczne [6], jednak
żadna z nich nie została dotąd wdrożona na większą skalę. Jedną z metod jest także obróbka termiczna. Może ona
prowadzić do rozkładu termicznego azbestu, związanego
z utratą wody chemicznie związanej z minerałem azbestowym, gdyż minerały azbestowe należą do uwodnionych
krzemianów i w trakcie ogrzewania w wysokiej temperaturze
ulegają dehydroksylacji [7-9]. Prowadzi to do zmiany struktury krystalicznej i utworzenia nowych faz, które nie mają
niebezpiecznej struktury włóknistej. Powstałe w ten sposób
materiały mogą wykazywać duży potencjał aplikacyjny.
Przedstawiona praca jest kontynuacją wcześniejszych
badań [10, 11], w których stosowano odpad azbestowo-cementowy (surowy) w plastycznych masach ceramicznych do
produkcji cegły klinkierowej [10], bądź też do otrzymywania
zwykłej cegły budowlanej o czerepie porowatym [11]. W obu
przypadkach – a w szczególności w przypadku wyrobów o czerepie porowatym – na otrzymanych tworzywach stwierdzano
pojawienie się nieznacznych wybarwień, które nie wpływały
na właściwości użytkowe tworzyw, jednak obniżały ich walory estetyczne. Ich pojawienie powiązano z zastosowaniem
mas plastycznych o zwiększonym udziale wody zarobowej
i obecnością reaktywnego CaO pochodzącego z prażonego
azbestocementu. Stąd też w przedstawionej kontynuacji badań
ograniczono się do otrzymania tworzyw o czerepie spieczonym z wykorzystaniem mas ceramicznych o zmniejszonej ilości
wody (masy półplastyczne) przy jednoczesnym zwiększeniu
temperatury prażenia odpadu azbestowo-cementowego w celu
dezaktywacji tlenku wapnia.
Celem niniejszej pracy było zatem określenie możliwości zastosowania wstępnie przeprażonego, odpadowego
azbestocementu jako potencjalnego surowca wtórnego
w masach ceramicznych do produkcji ceramiki klinkierowej.
Celem było otrzymanie tworzyw o parametrach odpowiadających wymaganiom stawianym wyrobom klinkierowym,
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W badaniach – jako surowiec podstawowy – zastosowano gotową masę klinkierową, dostarczoną przez jeden
z krajowych zakładów produkujących ceramiczne wyroby
klinkierowe – CRH Klinkier Cegielnia Patoka. Jest to gotowa mieszanka surowca plastycznego (ił z kopalni Patoka)
i surowca schudzającego (piasek kwarcowy w połączeniu ze
złomem klinkierowym), zmieszanych w stosunku masowym
70 do 30.
W charakterze odpadu wykorzystano falistą płytę azbestowo-cementową, która została zdjęta w 2011 roku ze
ściany budynku gospodarczego w Mikołowie (region Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego). Wg zasięgniętych informacji od właściciela budynku, była ona narażona na ciągłe
i bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych przez
okres około 30 lat. W przełamach płyty obserwowano wyraźnie białe i niebieskie włókna azbestowe (Rys. 1). Odpad
azbestowy przed wprowadzeniem do mas ceramicznych
był poddawany wcześniejszej obróbce termicznej (prażenie
w 1200 °C przez 2 godziny) celem dezaktywacji zawartego
azbestu. Temperaturę wytypowano na podstawie doniesień literaturowych [12, 13], dotyczących unieszkodliwiania
azbestu z jednej strony, a z drugiej – by zdezaktywować
reaktywny tlenek wapnia, powstający w znacznych ilościach
w wyniku dekarbonatyzacji CaCO3 z matrycy cementowej.
W charakterze surowca pomocniczego stosowano ił
wydobywany z pokładu w Patoce. Surowiec ten służył do
korygowania ilościowego składu przygotowywanych mas ceramicznych z dodatkiem odpadu azbestowo-cementowego,
aby zachować odpowiednią proporcję składników plastycznych do nieplastycznych.
Surowce zastosowane do badań technologicznych zostały przebadane pod względem termicznym (DTA i TG),
a także wykonano badania składu jakościowego metodą
XRD. W przypadku zastosowanego azbestocementu badano zarówno materiał w postaci surowej, jak i po uprzednim
wygrzewaniu w założonej temperaturze. Dla tego surowca
dokonano także obserwacji mikrostruktury w skaningowym
mikroskopie elektronowym (SEM).

2.2. Otrzymywanie próbek ceramicznych
Surowce do badań technologicznych zostały wstępnie
zmielone (w stanie powietrzno-suchym) do uziarnienia poniżej 1 mm w przypadku surowców plastycznych oraz poniżej
0,5 mm w przypadku prażonego azbestocementu. Składniki mas ceramicznych (prażony azbestocement, gotowa
masa klinkierowa i ił) mieszano w takich proporcjach, aby
zawartość wprowadzanego azbestocementu wynosiła 5%
lub 10% mas., a jednocześnie zachowany był całościowy
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…

Tabela 1. Składy surowcowe mas półplastycznych wykorzystanych do otrzymywania tworzyw ceramicznych.
Table 1. Raw material compositions of semi-plastic masses applied for manufacturing ceramic samples.
Zawartość składnika [% mas.]
Woda zarobowa
[%]

Skurczliwość
liniowa suszenia
[%]

Ił „Patoka”

Komercyjny
materiał
schudzający

0AC

70

30

-

14,5 ± 0,2

3,1 ± 0,2

5AC

70

25

5

13,4 ± 0,4

2,0 ± 0,3

10AC

70

20

10

13,6 ± 0,3

1,5 ± 0,2

Symbol masy

stosunek masowy składnika plastycznego (ił „Patoka”) do
składników nieplastycznych wynoszący 70 do 30. Wykonywano również masy referencyjne, bez dodatku azbestocementu. Skład mas oraz ich właściwości przedstawiono
w Tabeli 1.
Składniki mas ceramicznych odważano na wadze laboratoryjnej, wstępnie homogenizowano na sucho przez ręczne
wstrząsanie w szczelnym pojemniku, a następnie mieszano w młynie kulowym przez 5 minut. Mieszaniny zarobiono
wodą (woda zarobowa, Wz) w ilości ok. (13-14)% do uzyskania masy półplastycznej. Zwilżony zestaw surowcowy
przecierano przez sito o oczku kwadratowym o wymiarze
wynoszącym 2 mm, po czym homogenizowano przez dobę
w szczelnie zamkniętym pojemniku. Z tak przygotowanych
mas formowano następnie metodą jednoosiowego prasowania (na prasie hydraulicznej) kształtki w postaci walców
o średnicy i wysokości 30 mm. W celu odpowietrzenia masy
stosowano dwustopniowy cykl prasowania. Porcję masy ceramicznej umieszczano w formie, po czym sprasowywano
pod ciśnieniem odpowietrzającym 7,5 MPa, a następnie pod
ciśnieniem właściwym 15 MPa. Po uformowaniu kształtki
kondycjonowano przez kilka dni w temperaturze otoczenia,
a później w suszarce przy powolnym wzroście temperatury
do 110 °C.
Uformowane kształtki wypalano w laboratoryjnym piecu sylitowym w trzech temperaturach, tj. 1100 °C, 1150 °C
i 1200 °C, z przetrzymaniem w maksymalnej temperaturze
przez okres 60 minut. Uzyskane tworzywa – zgodnie z przyjętymi metodami [14, 15] – poddawano następnie badaniom
ich podstawowych właściwości użytkowych. Oznaczano
skurczliwość liniową suszenia (SS) i całkowitą (SC), nasiąkliwość wodną (metodą moczenia) (NM), porowatość otwartą
(PO), gęstość pozorną (dp), wytrzymałość na ściskanie (RC),
mrozoodporność, obecność soli rozpuszczalnych i obecność
szkodliwego marglu. Każdy parametr tworzywa oznaczano
na minimum trzech próbkach, uznając za wynik końcowy
wartość średnią wyników cząstkowych. Następnie, na podstawie odchylenia standardowego wartości średniej oraz
odpowiednich współczynników z rozkładu Studenta, przyjmując poziom ufności 1-α = 0,95, oszacowano niepewność
standardową każdego parametru.
Surowce zastosowane w pracy zbadano pod względem
termicznym za pomocą termoanalizatora typu OD-103 ﬁrmy MOM Budapeszt. Pomiary wykonano do temperatury
1000 °C przy szybkości wzrostu temperatury 10 °C/min.
Badania prowadzono w atmosferze powietrza przy zastosowaniu Al2O3 jako substancji odniesienia. Skład fazowy
surowców badano przy pomocy dyfraktometru rentgenowskiego PANalytical X’Pert Pro z lampą Cu i ﬁltrem Ni. Mikro-
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strukturę odpadu azbestowego oraz otrzymanych tworzyw
ceramicznych badano przy użyciu mikroskopu skaningowego TM3000 ﬁrmy Hitachi.

3. Wyniki i dyskusja
3.1. Charakterystyka surowców
Ił wydobywany z pokładu w Patoce należy do grupy iłów
triasowych. Iły ze złoża Patoka zawierają kaolinit i illit - jako
główne składniki mineralne - przy niewielkim udziale minerałów mieszano pakietowych - illit/smektyt. Minerały nieilaste
reprezentowane są głównie przez kwarc, hematyt i syderyt.
W surowcu nie stwierdza się natomiast obecności kalcytu
[16]. Badania składu fazowego metodą XRD potwierdziły
obecność tych składników (Rys. 2). W składzie fazowym
spieczonego iłu stwierdza się obecność kwarcu, hematytu,
niewielkiej ilości mullitu, opalu Ct (krystobalit, trydymit) oraz
fazy amorﬁcznej. W temperaturze powyżej 1250 °C pojawia
się niekiedy spinel typu hercynitu (Fe(Al,Fe)2O4) [17].
Na Rys. 3 przedstawiono wyniki analizy termicznej iłu
„Patoka” w postaci zestawienia wyników termicznej analizy
różnicowej (DTA) i termograwimetrii (TG/DTG) (masa próbki
1000 mg). Na krzywej DTA można zaobserwować dwa wyraźne efekty endotermiczne, połączone z ubytkiem masy.
Pierwszy efekt, w przedziale temperatury 100-250 °C, związany jest z dehydratacją wody ﬁzycznie zaadsorbowanej na
powierzchni ziaren oraz utratą wody międzypakietowej minerałów ilastych. Drugi, silny efekt z Tmax w 600 °C wskazuje
na rozkład minerałów ilastych (ich dehydroksylację), którym
towarzyszy duży ubytek masy rejestrowany na krzywej TG.
Widoczny na krzywej DTA niewielki efekt endotermiczny
w okolicy 350 °C, połączony z ubytkiem masy, może pochodzić od rozkładu wodorotlenków żelaza, obecnych w złożu.
Z kolei efekt egzotermiczny z Tmax w 950 °C, bez zmiany
masy, wskazuje na niszczenie struktury bezwodnych faz minerałów ilastych (dehydroksylatów) i tworzenie się nowych
faz typu mullitu.
Badania gotowej masy klinkierowej wykazały analogiczny
skład jak w przypadku iłu „Patoka”. Obserwowano jedynie
zmniejszenie intensywności pasm dyfrakcyjnych minerałów
ilastych (przy zwiększonej intensywności pasm kwarcu) i pików na krzywej DTA, związane z „rozcieńczeniem” iłu przez
wprowadzony materiał schudzający.
Na dyfraktogramie rentgenowskim zastosowanej płyty
azbestowo-cementowej (Rys. 4a) identyﬁkowano pasma
dyfrakcyjne związków pochodzących z matrycy cementowej,
tj. kalcytu i portlandytu. Identyﬁkowano także larnit i etryngit.
Badania potwierdziły obecność włókien azbestu w dwóch
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Rys. 2. Dyfraktogram rentgenowski iłu „Patoka”.
Fig. 2. XRD pattern of the used clay from Patoka.

rodzajach: zarówno chryzotylu (azbest biały), jak i krokidolitu (azbest niebieski). W wyniku przeprażenia odpadu
w 1200 °C przez 2 h pasma dyfrakcyjne azbestów zanikły
(Rys. 4b) i uzyskano materiał, który zawierał głównie larnit
(krzemian dwuwapniowy). Zidentyﬁkowano również pasma
dyfrakcyjne brownmillerytu oraz peryklazu. Ten ostatni występuje, gdyż, zgodnie z badaniami Belardi’ego i wsp. [18],
chryzotyl w obecności kalcytu z matrycy cementowej może
przekształcać się do peryklazu i krzemianu wapnia w myśl
reakcji: Mg3Si2O5(OH)4 + 4CaCO3  2Ca2SiO4 + 3MgO +
2H2O + 4CO2.
Z uwagi na ograniczoną zawartość azbestu w materiale
na krzywych analizy termicznej surowego azbestocementu
nie uwidoczniły się żadne charakterystyczne efekty związane z dehydroksylacją minerałów azbestowych i krystalizacji nowych faz (Rys. 5). Wszystkie efekty występujące na
krzywej DTA to piki endotermiczne połączone z ubytkiem
masy. Pierwszy efekt w temperaturze 160 °C związany jest
z rozkładem żelu CSH (uwodnione krzemiany wapniowe)
związanego zaczynu cementowego. Drugi efekt endotermiczny w temperaturze 520 °C wynika z rozkładu portlantydu, powstałego w wyniku wiązania cementu. Rozległy efekt
od 600 °C do 800 °C z Tmax w 700 °C można powiązać z rozkładem bardziej skomplikowanych składników fazy CSH
i rozkładem słabo wykrystalizowanego kalcytu. W tym też
etapie może również zachodzić termiczny rozkład azbestu.
Ostatni efekt w 860 °C wskazuje na rozkład dobrze wykrystalizowanego kalcytu CaCO3. Z kolei krzywe DTA/TG dla
azbestocementu prażonego wstępnie w 1200 °C (Rys. 5) nie
uwidoczniły praktycznie żadnych efektów cieplnych i zmiany
masy. Potwierdza to, że uzyskany materiał można potraktować jako termicznie stabilny. Słabo widoczny mały ubytek
masy (<1%) w zakresie temperatury 600-700 °C można połączyć z rozkładem termicznym wtórnego kalcytu.
Uzupełnieniem badań i potwierdzeniem rozkładu termicznego azbestu zawartego w wyrobie azbestowo-cementowym były obserwacje SEM (Rys. 6). Na obrazach próbki
azbestocementu ogrzewanego w 1200 °C stwierdzono obecność znacznych ilości zastygłej fazy ciekłej. Obserwowano również wyraźną porowatość, świadczącą o powstaniu
w trakcie ogrzewania dużej ilości składników gazowych.
Morfologia włókien azbestowych uległa całkowitej zmianie
– na wydłużonym szkielecie (pseudomorfoza po włóknie),
widoczne były ziarna nowych, niewłóknistych minerałów
krzemianowych, w łatwy sposób przekształcalne do postaci
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Rys. 3. Krzywe DTA i TG/DTG iłu „Patoka”.
Fig. 3. DTA and TG/DTG curves of the Patoka clay.

proszkowej. Materiał uzyskany w wyniku ogrzewania azbestocementu po rozdrobnieniu tworzył drobnokrystaliczny
proszek (Rys. 6c).

3.2. Właściwości tworzyw ceramicznych
Zgodnie z założeniami wszystkie przygotowane masy
charakteryzowały się niską zawartością wody zarobowej
– rzędu (13-14)%. W związku z tym również skurczliwość
suszenia była mała i w przypadku najbardziej plastycznej
masy (masa referencyjna, bez dodatku azbestocementu)
oscylowała wokół 3% (Tabela 1).
Wyniki pomiarów skurczliwości suszenia (SS) wykazują, że wprowadzony azbestocement posiada właściwości
schudzające masę ceramiczną (ogranicza jej plastyczność
wywoływaną przez surowce ilaste). Przy praktycznie takiej
samej zawartości wody zarobowej, wynoszącej (13-14)%,
dodatek azbestocementu w ilości 10% ograniczył wyraźnie
skurcz kształtek.
W porównaniu do wcześniejszych badań własnych [10,
11] ograniczenie ilości wody zarobowej pozwoliło na całkowitą eliminację tworzenia się wybarwień na powierzchni tworzyw klinkierowych. W tym przypadku nawet po wypaleniu
w 1100 °C nie stwierdzono żadnych zmian na powierzchni
wyrobów. Wynika stąd, że ilość wprowadzanej wody może
mieć istotny wpływ na walory estetyczne tworzyw, szczególnie wypalanych w niższych temperaturach.
Wyniki badań podstawowych parametrów uzyskanych
tworzyw klinkierowych zebrano w Tabeli 2. Uzyskane wyniki
wskazują, że istnieje potencjalna możliwość wykorzystania
odpadów azbestowo-cementowych jako surowca wtórnego
przy wytwarzaniu ceramicznych materiałów budowlanych
o czerepie spieczonym (materiałów klinkierowych).
Tworzywa bez dodatku azbestocementu (0AC) służyły
jako próbki odniesienia. W ramach tej serii obserwowano
nieznaczny wzrost (z 7,1% do 7,8%) wartości całkowitej
skurczliwości liniowej (SC) przy zwiększeniu temperatury
wypalania z 1100 °C do 1150 °C. Następnie – po wypaleniu

W

…

Rys. 4. Dyfraktogramy rentgenowskie azbestocementu w stanie
surowym (a) oraz po przeprażeniu w 1200 °C przez 2 h (b).
Fig. 4. X-ray diﬀraction patterns of cement-asbestos in its raw state
(a) and after calcination at 1200 °C for 2 h (b).

a)

Rys. 5. Krzywe DTA i TG azbestocementu w stanie surowym i po
przeprażeniu w 1200 °C przez 2 h.
Fig. 5. DTA and TG curves of cement-asbestos in its raw state and
after calcination at 1200 °C for 2 h.

b)

c)

Rys. 6. Obrazy SEM płyty azbestowo-cementowej po przeprażeniu w 1200 °C przez 2 h: a) nienaruszony kawałek, b) fragment pseudomorfozy po włóknie, c) stan po zmieleniu.
Fig. 6. SEM images of the used asbestos-cement slate after calcination at 1200 °C for 2 h: a) undisturbed sample, b) pseudomorphs
originated from fibres, c) state after milling.

w 1200 °C – praktycznie nie było już zmiany tego parametru.
Potwierdzeniem tego faktu było zatrzymanie się zmian wartości gęstości pozornej otrzymanych tworzyw klinkierowych.
Po wypaleniu w 1200 °C otrzymane tworzywa klinkierowe
charakteryzowały się najmniejszą nasiąkliwością wodną
(3,3%) i porowatością otwartą, jak również najwyższymi
wartościami wytrzymałości na ściskanie (64 MPa), co należy tłumaczyć silnym spieczeniem czerepu tworzywa w tej
temperaturze wypalania.
Podobną korelacją wyników – w porównaniu do masy
referencyjnej – odznaczały się tworzywa z 5-procentowym
udziałem w zestawie surowcowym prażonego odpadu azbestowo-cementowego. Całkowita skurczliwość liniowa oscylowała na poziomie niecałych 7% (wartości SC były nieco
mniejsze w porównaniu do 0AC w wyniku dodatku przeprażonego azbestocementu), a gęstość pozorna praktycznie
się nie zmieniała.
Odmienną zależność w odniesieniu do wymiarów liniowych wykazywały natomiast tworzywa z 10-procentowym
udziałem prażonego odpadu azbestowego w masach ceramicznych. W tym przypadku wzrost temperatury wypalania
z 1100 °C do 1200 °C spowodował silne spieczenie tworzywa, dla którego skurcz wzrósł z 5,1% do 6,4%. W przypadku

tej masy, przy wzroście temperatury wypalania, obserwowano również wyraźny wzrost stopnia zagęszczenia (wzrost
gęstości pozornej z 2,13 g/cm3 do 2,24 g/cm3) objawiający
się m.in. znacznym spadkiem nasiąkliwości wodnej (z 9,1%
do 2,3%) i porowatości otwartej (z 19,3% do 5,3%).
Rozpatrując natomiast wpływ odpadu azbestowego
na właściwości tworzyw w porównaniu do materiału referencyjnego można wykazać, że z reguły malała całkowita
skurczliwość liniowa oraz gęstość pozorna przy jednoczesnym zwiększeniu porowatości otwartej. W tworzywach
iłowo-azbestowocementowych zaobserwowano zmiany
nasiąkliwości w stosunku do tworzyw referencyjnych. Dla
niższej temperatury wypalania, tj. 1100 °C i 1150 °C, uzyskano większe wartości nasiąkliwości. Dodatek prażonego
azbestocementu w ilości 5% tylko nieznacznie pogorszył
wartości NM. Dodatek do mas ceramicznych 10% prażonego
azbestocementu i wypalanych w 1100 °C i 1150 °C spowodował już wyraźne zwiększenie nasiąkliwości NM do wartości
nie przekraczającej jednak 10%, a więc spełniającej ciągle
wymóg obowiązujący dla klinkieru. Natomiast wypalenie
w 1200 °C mas z dodatkiem azbestocementu spowodowało
wyraźny spadek NM w przypadku wszystkich tworzyw do
wartości ok. 2,5%, a więc niższej niż dla tworzywa odnie-
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sienia. Można zatem stwierdzić, że wprowadzany dodatek
azbestowy intensyﬁkował proces spiekania.
Nie stwierdzono natomiast znaczącego wpływu dodatku
prażonego azbestocementu na wartości wytrzymałości na
ściskanie. Uzyskane wartości Rc były zadowalające i mieściły się w zakresie 40-65 MPa, co przy minimalnej wymaganej wartości dla wyrobów klinkierowych (20 MPa, [15])

pozwala na zaklasyﬁkowanie otrzymanych wyrobów do wyższych klasach wytrzymałościowych. Ze względu na fakt, że
obecne, zharmonizowane normy nie narzucają konkretnych
wartości wybranych właściwości, klasyﬁkacji dokonano na
podstawie danych literaturowych [14, 15] oraz archiwalnych
norm serii PN-B.

10AC

Nasiąkliwość wodna [%]

Porowatość otwarta [%]

Gęstość pozorna [g/cm3]

Wytrzymałość na ściskanie
[MPa]

Sole rozpuszczalne

Obecność szkodliwego marglu

Mrozoodporność

5AC

Skurczliwość liniowa całkowita
[%]

0AC

Temperatura wypalania [°C]

Symbol masy

Tabela 2. Właściwości uzyskanych tworzyw ceramicznych.
Table 2. Properties of fired ceramic bodies.

1100

7,1 ± 0,4

5,0 ± 0,1

11,3 ± 0,2

2,28 ± 0,01

46 ± 4

brak

brak

pełna

1150

7,8 ± 0,4

3,8 ± 0,2

8,6 ± 0,4

2,30 ± 0,01

55 ± 3

brak

brak

pełna

1200

7,6 ± 0,3

3,3 ± 0,1

7,6 ± 0,2

2,30 ± 0,01

64 ± 3

brak

brak

pełna

1100

6,6 ± 0,4

5,2 ± 0,4

11,1 ± 0,6

2,24 ± 0,01

43 ± 3

brak

brak

pełna

1150

6,7 ± 0,4

4,5 ± 0,3

10,4 ± 0,4

2,27 ± 0,01

52 ± 5

brak

brak

pełna

1200

6,8 ± 0,4

2,4 ± 0,3

5,2 ± 0,2

2,29 ± 0,02

67 ± 5

brak

brak

pełna

1100

5,1 ± 0,4

9,1 ± 0,3

19,3 ± 0,6

2,13 ± 0,01

52 ± 4

brak

brak

pełna

1150

5,3 ± 0,3

7,4 ± 0,4

15,6 ± 0,5

2,16 ± 0,01

55 ± 5

brak

brak

pełna

1200

6,4 ± 0,4

2,3 ± 0,2

5,3 ± 0,2

2,24 ± 0,02

58 ± 6

brak

brak

pełna

a)

b)

c)

Rys. 7. Obrazy SEM powierzchni uzyskanych tworzyw klinkierowych wypalanych w 1200 °C: a) 0AC, b) 5AC i c) 10AC.
Fig. 7. SEM images of surface of clinker materials fired at 1200 °C: a) 0AC), b) 5AC, and c) 10AC.

a)

b)

c)

Rys. 8. Obrazy SEM przełamu uzyskanych tworzyw klinkierowych wypalanych w 1200 °C: a) 0AC, b) 5AC i c) 10AC.
Fig. 8. SEM images of fracture of clinker materials fired at 1200 °C: a) 0AC, b) 5AC, and c) 10AC.
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Ponadto w przypadku wszystkich otrzymanych tworzyw
klinkierowych uzyskano pełną mrozoodporność (minimum
25 cykli zamrażanie/rozmrażanie w temperaturze -25 °C)
oraz nie stwierdzono obecności soli rozpuszczalnych i szkodliwego marglu w gotowych wyrobach.
Na Rys. 7 i 8 przedstawiono przykładowe obrazy SEM
powierzchni i przełamu uzyskanych tworzyw. Uzyskane wyroby klinkierowe odznaczają się silnym spieczeniem typowym dla wyrobów klinkierowych. W przełamach tworzyw
widoczne są natomiast nieliczne pory zamknięte, szczególnie widoczne w przyadku tworzyw powstałych z dodatkiem
azbestocementu w masie ceramicznej (Rys. 8a i 8b). Mikrostruktura powierzchni otrzymanych tworzyw z 5- i 10-procentową zawartością azbestocementu są zbliżone do siebie. Na
obrazach powierzchni uwidoczniła się porowatość otwarta,
która koresponduje z wynikami porowatości wyznaczonej
metodą ważenia hydrostatycznego.

4. Podsumowanie
Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie
możliwości wykorzystania odpadowej płyty azbestowo-cementowej w produkcji ceramiki klinkierowej. Na podstawie
uzyskanych wyników można stwierdzić, że odpad azbestowo-cementowy wstępnie prażony w 1200 °C można stosować jako potencjalny surowiec wtórny w produkcji wyrobów
ceramicznych o spieczonym czerepie. Istotny jest jednak
jego udział w masie oraz temperatura i czas wypalania.
Tworzywa z 5-procentowym dodatkiem prażonego azbestocementu charakteryzowały się właściwościami użytkowymi zbliżonymi do tworzyw klinkierowych bez takiego dodatku
w zastosowanym zakresie temperatur wypalania - w 11001200 °C. Przy 10-procentowym dodatku zbliżone parametry
posiadały tworzywa uzyskane w wyniku wypalenia w temperaturze 1200 °C. Należy jednak podkreślić, że wszystkie uzyskane tworzywa modyﬁkowane dodatkiem prażonego azbestocementu spełniały kryteria przynależności do wyrobów
klinkierowych, tj. posiadały nasiąkliwość wodną rzędu kilku
procent i odznaczały się stosunkowo wysokimi wartościami wytrzymałości na ściskanie. Ponadto wykazywały pełną
mrozoodporność i odznaczały się korzystnym wyglądem.
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