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Streszczenie
W ramach niniejszej pracy zbadano zastosowanie sorbentów zeolitowych po sorpcji związków ropopochodnych jako dodatku surowcowego do produkcji kruszyw lekkich. Surowiec wyjściowy (ił montmorillonitowy) modyfikowano różną ilością syntezowanego z popiołów
lotnych zeolitu Na-P1, wykorzystanego w procesie sorpcji oleju napędowego. Uzyskane mieszaniny poddano analizie z wykorzystaniem
mikroskopu wysokotemperaturowego. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono optymalny, 10-procentowy dodatek przepracowanych
zeolitów do masy surowcowej. W pracy przedstawiono również badania właściwości fizycznych kruszywa otrzymanego z dodatkiem
odpadowego sorbentu. Kruszywo otrzymano z iłu montmorillonitowego z dodatkiem 10% tego zeolitu metodą spiekania w temperaturze
1170 °C. Stwierdzono, że uzyskany materiał charakteryzuje się właściwościami kruszywa lekkiego.
Słowa kluczowe: sorpcja ropopochodnych, zeolit, kruszywo lekkie, kruszywo wypalane

LIGHTWEIGHT FIRED AGGREGATE WITH THE ADDITION OF ZEOLITES
AFTER SORPTION OF OIL PRODUCTS
In this work we tested the suitability of zeolite sorbent gained from the sorption of petroleum compounds as an additive raw material
for production of lightweight aggregates. The starting material of montmorillonite clay was modified with different amount of zeolite Na-P1
synthesized from fly ash after using it in the process of sorption of diesel. The resulting mixtures were tested using a high temperature
microscope. The results indicated the 10% additive of overworked zeolites to the weight of raw materials as optimal. The paper shows
also the physical properties of aggregates which were obtained with the 10% waste sorbent addition by sintering at 1170 °C. It has been
found that the resultant material had the properties of lightweight aggregate.
Keywords: Lightweight aggregate, Petroleum-derived sorption, Sintered aggregate, Zeolite

1. Wprowadzenie
Popioły lotne to odpady paleniskowe z przemysłu energetycznego, które charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi
właściwościami [1]. Są one przedmiotem szeregu norm [2, 3]
i aprobat technicznych [4, 5] oraz wielu publikacji. Popiół
lotny jest przede wszystkim uznanym dodatkiem do wytwarzania betonów zwykłych, co potwierdzają liczne badania
naukowe oraz wielokrotne wdrożenia na całym świecie. Od
wielu lat podejmowane są także inne próby zastosowania
tych materiałów, spośród których wymienić należy między
innymi syntezy materiałów zeolitowych [6, 7].
Zeolity są to glinokrzemiany zbudowane z sieci połączonych ze sobą komór i kanałów, które determinują ich właściwości sorpcyjne. Stanowią one sita molekularne o dużej
zdolności jonowymiennej, wysokiej pojemności sorpcyjnej,
dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej oraz odporności
chemicznej i termicznej. W związku z tym znalazły szereg
zastosowań w technologii chemicznej, w tym w ochronie środowiska, do sorpcji różnego typu niebezpiecznych substancji
typu metali ciężkich czy związków organicznych.
W ramach niniejszej pracy zbadano wykorzystanie zużytego sorbentu zeolitowego, wykorzystanego w sorpcji
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substancji ropopochodnej, jako składnika modyfikującego
skład mieszanki surowcowej do otrzymywania wypalanego
kruszywa lekkiego. Podobne badania [8] wykazały, że przykładowo glaukonit (zaliczany do minerałów ilastych) może
być dodatkiem do masy surowcowej do produkcji kruszywa
keramzytowego. Założono, że uzyskane kruszywo znajdzie
potencjalną aplikację w procesie produkcji betonów o właściwościach izolacyjno-konstrukcyjnych.
Definicję
kruszyw lekkich
wprowadza
norma
PN-EN 13055-1:2003, według której: „Kruszywem lekkim
nazywamy kruszywo o gęstości ziaren nie większej niż
2000 kg/m3 lub gęstości nasypowej w stanie luźnym nie
większej niż 1200 kg/m3” [9]. Wśród kruszyw lekkich keramzyt – kruszywo spiekane z wykorzystaniem glin pęczniejących – stanowi jedno z najczęściej wykorzystywanych
kruszyw w przemyśle betonowym, głównie ze względu na
porowatość zamkniętą, równomierne rozmieszczenie porów
oraz ich niewielką średnicę. W produkcji betonu, spieczona mikrostruktura wewnętrzna uniemożliwia wchłanianie
zaczynu do wnętrza ziaren, co skutkuje zmniejszeniem
zapotrzebowania na cement.
Istotnym czynnikiem wpływającym na powstawanie porów zamkniętych jest wydzielanie się fazy gazowej podczas
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ogrzewania surowców w obecności stanu piroplastycznego.
Najogólniej faza gazowa może pochodzić z wody zarobowej,
wody związanej fizycznie i chemicznie (woda krystalizacyjna
minerałów ilastych). Na przydatność badanego materiału
jako dodatku do spiekanych kruszyw lekkich wskazuje zawartość alkaliów, które odpowiadają za tworzenie niskotopliwych eutektyków, pozwalając na otrzymanie fazy ciekłej
w niższych temperaturach względem surowca pierwotnego, oraz związków organicznych, pochodzących z sorpcji
substancji ropopochodnej. Z drugiej strony faza glinokrzemianowa może w tym przypadku zadziałać jak surowiec
schudzający.

2. Materiał i metodyka badań
2.1. Badany materiał
Materiałami wyjściowymi do badań był ił montmorillonitowy (glina ze złoża „Budy Mszczonowskie”; główny surowiec
produkcyjny Przedsiębiorstwa Kruszyw Lekkich KERAMZYT w Mszczonowie) oraz dwa rodzaje zeolitów: naturalny
klinoptilolit (KLIN) i zeolit Na-P1 syntezowany z popiołu lotnego. Zeolity nasączone były związkiem ropopochodnym
(olej napędowy Verva) w ilości 0,8 kg oleju na 1 kg sorbentu.
Surowce wyjściowe rozdrobniono do granulacji < 0,063 mm
i wysuszono w temperaturze 80 °C.
Do badań z użyciem mikroskopu wysokotemperaturowego z rozdrobnionego materiału z dodatkiem wody destylowanej sporządzano masy o konsystencji plastycznej
i uformowano kształtki (walec o d = h = 3 mm), które następnie wysuszono do stanu powietrzno-suchego. Masy
zawierały glinę z dodatkiem zeolitu w ilości 5%, 10% i 15%
wagowych.

2.3. Procedura przygotowania granul
Zasadniczymi etapami wytwarzania keramzytu są formowanie, suszenie i wypalanie. Dlatego zgodnie z tym schematem w pierwszej kolejności wysuszony surowiec ilasty
rozdrobniono za pomocą dezintegratora mechanicznego do
uziarnienia poniżej 1 mm. Następnie glinę i odpad zeolitowy
odważano w odpowiednich porcjach masowych, stosując
dodatek zeolitu wynoszący 0%, 10% i 20% wag., i wymieszano na sucho w homogenizatorze bębnowym. Kolejno do
zestawu surowcowego wprowadzono równomiernie około
20% wody i dwukrotnie przetarto go przez sito o rozmiarze
oczka 2 mm. Z uzyskanej masy plastycznej ręcznie formowano kuliste granule o rozmiarze 8-16 mm. Granule suszono
przez 24 h w warunkach laboratoryjnych, po czym przeniesiono je do suszarki laboratoryjnej i suszono według programu przedstawionego na Rys. 1. Następnie granule wypalono
w piecu komorowym z grawitacyjnym obiegiem powietrza,
zgodnie z krzywą zamieszczoną na Rys. 2. Wypalanie granul
odbywało się w trzech krokach czasowo-temperaturowych.
W przedziale temperatur 20-900 °C zastosowano przeciętną
szybkość wzrostu temperatury 200 °C/h tak, aby mogło zajść
wypalenie części palnych oraz dehydroksylacja minerałów
ilastych. Następnie w przedziale temperatur 900-1150 °C/h
zastosowano bardzo szybki przyrost temperatury wynoszący 500 °C/h, mający na celu spęcznienie masy i niedopuszczenie do dużego stopnia jej spieczenia. W maksymalnej
temperaturze zastosowano krótkie przetrzymanie, mające
na celu wyrównanie temperatury w całej objętości granul.
Potem następowało studzenie bezwładnościowe granulatu
(Rys. 3).

2.2. Metodyka pomiarowa
Wykonane kształtki badano w mikroskopie wysokotemperaturowym Firmy Hesse-Instruments z automatyczną
rejestracją obrazu zmian kształtu próbki w funkcji temperatury. Pomiary wykonano w atmosferze powietrza. Próbki
ogrzewano w zakresie temperatur 23-1300 °C z szybkością
wzrostu temperatury wynoszącą 10 K/min.
Skład fazowy określono przy użyciu analizy rentgenowskiej (XRD) wykonanej metodą licznikową za pomocą dyfraktometru Philips X-ray difractometer X’Pert system, stosując
promieniowanie CuKα. Zakres rejestracji obrazów dyfrakcyjnych to 5–60° 2θ, przy szybkości rejestracji wynoszącej
0,05° 2θ/2s. Do opracowania zarejestrowanych dyfraktogramów zastosowano karty identyfikacyjne ICDD.
Pomiary spektroskopowe w podczerwieni wykonano
techniką transmisyjną w zakresie środkowej podczerwieni
(4000-400 cm-1) z wykorzystaniem próżniowego spektrometru fourierowskiego Bruker VERTEX 70v, stosując pastylki
z KBr (Merck). Widma rejestrowano w skali absorbancji ze
zdolnością rozdzielczą 4 cm–1 – mierząc 128 skanów.
Analizy mikrostruktury uzyskanych materiałów wypalanych i ich dokumentację fotograficzną wykonano za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego FEI Nova
Nanosem 200. Pomiary wykonano w wysokiej próżni. Próbki
napylano węglem.
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Rys. 1. Krzywa suszenia granul z mas keramzytowych.
Fig. 1. Drying curve of keramzyt mass granules.

Rys. 2. Krzywa wypalania keramzytu.
Fig. 2. Firing curve of keramzyt.
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Rys. 3. Zdjęcie wypalonych granul formowanych z masy plastycznej.
Fig. 3. Fired granules shaped from plastic mass.

Dla mas keramzytowych oznaczono stopień spęcznienia, jako przyrost objętości i pola przekroju ziaren keramzytowych. W pierwszym przypadku wyznaczono wyrażony
w procentach stosunek objętości ziaren po wypaleniu do
objętości przed wypaleniem. Przyrost pola powierzchni wyznaczono, jako wyrażony w procentach stosunek pola powierzchni przekroju granul po wypaleniu do tejże powierzchni przed wypaleniem. W celu wyznaczenia tych parametrów,
dla dziesięciu granul, wybranych losowo z każdej z mas,
wyznaczono średnicę przed i po wypaleniu.
Dla uzyskanych keramzytów przeprowadzono oznaczenia: gęstości nasypowej, gęstości piknometrycznej, nasiąkliwości, jamistości i odporności na miażdżenie. Gęstość nasypowa w stanie luźnym uzyskanych kruszyw lekkich została
oznaczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 1097-3 [10]. Gęstość piknometryczna oraz nasiąkliwość
oznaczono w oparciu o procedurę zawartą w normie PN-EN
1097-6 [11]. Jamistość uzyskanych kruszyw obliczono według wytycznych zawartych w PN-EN 1097-3 [1]. Oznaczanie odporności na miażdżenie wykonano zmodyfikowaną
metodą zawartą w normie PN-EN 13055-1 [12] dla kruszyw
lekkich o wymiarze ziaren mieszczących się w zakresie od 4
mm do 22 mm przy gęstości nasypowej powyżej 150 kg/m3
(metoda badania 1). Modyfikacja dotyczyła średnicy tłoka,
która wynosiła 45 mm.

3. Wyniki z dyskusją
Na Rys. 4 zestawiono dyfraktogramy sporządzonych
mas, różniących się dodatkiem zeolitu, z dyfraktogramami
czystych surowców wykorzystanych do ich sporządzenia.
Analizowana glina zawiera w swoim składzie poza montmorillonitem również kwarc; nie można wykluczyć również
domieszki innych minerałów ilastych. Potwierdzono, że
próbkę zeolitu naturalnego stanowi klinoptilolit z niewielką
domieszką kwarcu. Materiał syntetyczny poza fazą zeoli-

tową (zeolit Na-P1) zawiera również mulit i kwarc, jako
pozostałość popiołu lotnego. Na dyfraktogramach mieszanin gliny z dodatkiem sorbentów zeolitowych występują
refleksy związane z poszczególnymi składnikami fazowymi
mas, co świadczy, że zeolity i glina nie reagują w żaden
sposób ze sobą.
Podobne zależności można zaobserwować analizując
widma w zakresie środkowej podczerwieni, których zestawienia przedstawione zostały na Rys. 5. We wszystkich
zarejestrowanych widmach dominują intensywne pasma,
pochodzące od glinokrzemianowych struktur analizowanych
materiałów, w zakresie 1300-400 cm-1. Analizując szczegółowo układ pasm w tym zakresie, można zaobserwować powtarzający się we wszystkich widmach dublet przy
798 cm-1, który niewątpliwie świadczy o obecności kwarcu
w badanych próbkach. Dodatkowo w widmach zeolitów
obserwowane są pasma o niewielkiej intensywności w tzw.
zakresie pseudosieciowym (800-500 cm-1); pasma te pochodzą od drgań ponadtetraedrycznych fragmentów struktury, a sekwencja ich ułożenia odpowiada strukturom typu
heulandytu i gismondytu, do których zaliczamy odpowiednio
klinoptilolit i Na-P1. Na koniec zaznaczyć należy, że dodatek zeolitu do gliny nie wpływa znacząco na postać widm
w tym zakresie, co zgadza się z wnioskami wyciągniętymi
na podstawie analizy XRD.
Poza wymienionymi w widmach zaobserwować można
również pasma w zakresie grup O-H, czyli 3800-100 cm-1
(drgania rozciągające) oraz przy około 1600 cm-1 (drgania
zginające). Ich obecność w widmach związana jest z obecnością minerałów warstwowych w analizowanych próbkach
(szczególnie dublet przy 3699 cm-1 i 3622 cm-1 charakterystyczny dla montmorillonitu), jak również może wynikać
z występowania tzw. wody zeolitowej.
Trzecią grupa pasm, są pasma w zakresie drgań grup
C-H, których obecność należy wiązać z dodatkiem związku
organicznego do analizowanych materiałów. Pasma te są
szczególnie intensywne w widmach wyjściowych zeolitów,
natomiast w pozostałych widmach (widmach mas) nie zaznaczają się już tak wyraźnie. Wynika to przede wszystkim
z efektu „rozcieńczenia” zeolitu przez minerał ilasty. Z drugiej
strony niewykluczony jest ubytek związku organicznego podczas suszenia próbek przygotowywanych do analiz.
Podczas pomiaru z wykorzystaniem mikroskopu wyokotemperaturowego rejestrowano zmiany wielkości kształtki
w funkcji temperatury, na podstawie których wyznaczono
temperatury charakterystyczne badanego surowca: temperaturę początku spiekania, maksimum spiekania, mięknienia, początku i maksimum pęcznienia oraz topienia, a także
interwały temperaturowe. Przykładową dokumentację fotograficzną zmian kształtu i wielkości powierzchni próbki obserwowanej w kolejnych fazach ogrzewania przedstawiono
na Rys. 6. Oznaczone wartości temperatur charakterystycznych wszystkich próbek zestawiono w Tabeli 1.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badana glina to surowiec średnio pęczniejący o temperaturze
początku pęcznienia (tj. temperaturze, w której zwiększa
1,5-krotnie objętość) około 1100 °C i maksymalnym współczynniku termicznego pęcznienia Smax ≈ 2,3 w temperaturze
1300 °C. Wprowadzone do gliny dodatki (KLIN i Na-P1) rozszerzyły o 200 °C interwał spiekania, podnosząc temperaturę
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a)

b)

Rys. 4. Dyfraktogramy mas przed wypaleniem oraz surowców wyjściowych: a) masy z naturalnym klinoptilolitem (K), b) masy z zeolitem
Na-P1 (Z).
Fig. 4. X-ray diffraction patterns of masses before firing and original raw materials: a) masses with natural clinoliptolit (K), b) masses with
zeolite Na-P1 (Z).

a)

b)

Rys. 5. Widma IR mas przed wypaleniem oraz surowców wyjściowych: a) masy z naturalnym klinoptilolitem (K), b) masy z zeolitem NaP1 (Z).
Fig. 5. IR spectra of masses before firing and original raw materials: a) masses with natural clinoliptolit (K), b) masses with zeolite Na-P1 (Z).
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Rys. 6. Przykładowe wyniki badania w mikroskopie wysokotemperaturowym: a) próbka gliny, b) próbka masy z 10% Na-P1.
Fig. 6. Examples of research results obtained with the high temperature microscope: a) sample of clay, b) sample of mass containing 10% Na-P1.
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Tabela 1. Właściwości termiczne oznaczone w mikroskopie wysokotemperaturowym.
Table 1. Thermal properties determined using the high temperature microscope.
Rodzaj próbki
Właściwości termiczne

glina

masa z klinoptilolitem
5%

masa z Na-P1

10%

15%

5%

10%

15%

Temperatury charakterystyczne
Temperatura początku spiekania [°C]

820

815

840

860

850

810

830

Temperatura maksimum spiekania [°C]
Powierzchnia względna P [%]

870
98,5

1065
84,6

1085
82,5

1080
81,2

1075
84,8

1015
92,5

1080
82,5

Temperatura mięknienia [°C]

900

1080

1100

1120

1085

1030

1090

Temperatura początku pęcznienia [°C]
Pt [%]

915
101,6

1105
85,7

1115
85,4

1145
93,8

1110
87,9

1065
95,0

1105
85,3

Temp. początku pęcznienia, gdy S ≈ 1,5
Wartość współczynnika pęcznienia S

1095
1,53

-

-

-

-

1215
1,51

-

Temperatura maksimum pęcznienia [°C]

> 1300

> 1300

> 1300

> 1300

>1300

> 1300

> 1300

Maksymalna wartość wsp. pęcznienia Smax

> 2,29

> 1,33

> 1,30

> 1,34

> 1,29

> 1,68

> 1,24

Temperatura topienia [°C]

> 1300

> 1300

> 1300

> 1300

> 1300

> 1300

> 1300

Interwały między temperaturami:
spiekania [°C]

50

250

245

220

225

205

250

maksimum spiekania a mięknienia [°C]

30

15

15

40

10

15

10

pęcznienia [°C]

> 205

-

-

-

-

> 85

-

Oznaczenia: P = (Ps : P0)∙100%, gdzie: Ps – powierzchnia próbki w temperaturze maximum spiekania, P0 – powierzchnia próbki początkowej,
Pt – powierzchnia próbki; S = P/P0 – współczynnik termicznego pęcznienia; Smax = Pmax /P0, Pmax – powierzchnia próbki w temperaturze
maximum pęcznienia.

maksymalnego spiekania do około 1080 °C, i zintensyfikowały proces spiekania, zmniejszając objętość niemal o 20%,
a także w znaczącym stopniu zmniejszyły pirogeniczne pęcznienie – współczynnik termicznego pęcznienia mas osiągany
w wysokiej temperaturze (1300°C) to zaledwie około 1,3;
tylko w przypadku masy z 10-procentowym dodatkiem Na-P1
współczynnik termicznego pęcznienia osiągnął wartość 1,7.
Przedmiotem kolejnego etapu badań była próba przygotowania w warunkach laboratoryjnych i oznaczenie podstawowych cech fizykochemicznych kruszywa lekkiego zawierającego w składzie surowcowym 10% syntetycznego zeolitu
Na-P1, nasączonego substancją ropopochodną. Założono,
że kruszywo uzyskiwane będzie w wyniku obróbki termicznej w piecu komorowym. Dla celów badawczych wykonano
również próby uzyskania kruszywa lekkiego z czystego iłu
montorillonitowego oraz z 20-procentowym dodatkiem odpadu zeolitowego.
Mikrostruktura wszystkich badanych próbek, bez względu
na dodatek zeolitu, jest podobna (Rys. 7) i typowa dla wypalanych materiałów ceramicznych. Przełamy omawianych
próbek charakteryzują się obecnością ciągłej fazy szklistej
i dużym udziałem porów. Analiza składu chemicznego badanych próbek również nie wykazała znaczących różnic. Zaobserwowano jedynie nieznaczny wzrost zawartości Na2O
i spadek zawartości SiO2 wraz ze wzrostem dodatku zeolitu.
Należy zaznaczyć, że zmiany te, nie rzutują na skład fazowy
ani mikrostrukturę uzyskanych materiałów.
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Dla przygotowanych mas plastycznych oznaczono stopień spęcznienia, jako przyrost objętości i pola przekroju
ziaren kruszywa przed i po wypaleniu. Uzyskane wartości
zestawiono w Tabeli 3. Zgodnie z wcześniejszymi badaniami
najlepsze efekty spęcznienia masy uzyskano dla 10-procentowego dodatku odpadu zeolitowego.
Dla uzyskanych kruszyw przeprowadzono oznaczenia
gęstości nasypowej, gęstości piknometrycznej, nasiąkliwości, jamistości i odporności na miażdżenie. Uzyskane wyniki
zestawiono w Tabeli 4. Masa surowcowa na bazie iłu montmorillonitowego z dodatkiem 10% syntetycznego zeolitu, nasączonego związkiem ropopochodnym, wykazywała najwyższy stopień spęcznienia spośród analizowanych mieszanek.
Kruszywo wytworzone z tej mieszaniny spełnia kryteria stawiane kruszywom lekkim w normie PN-EN 13055-1 [11], jednakże jego gęstość nasypowa jest nieco wyższa niż typowych
keramzytów (300-400 kg/m3). Duży wpływ na niski poziom
spęcznienia miała niewątpliwie zastosowana obróbka termiczna masy surowcowej w piecu komorowym, zamiast w piecu
obrotowym. Prawdopodobnie główną przyczyną jest rodzaj
atmosfery w piecach. W piecu obrotowym panuje atmosfera bardziej utleniająca, dzięki czemu substancja organiczna
zawarta w odpadzie szybko ulega w całości spaleniu przed
osiągnięciem temperatury piroplastycznej. Natomiast sam zeolit, między innymi poprzez swoją porowatą mikrostrukturę,
ułatwia odgazowywanie masy po przekroczeniu tej temperatury, co obniża efekt pęcznienia. Piec komorowy w mniejszym

Wypalane kruszywo lekkie z dodatkiem zeolitów po sorpcji substancji ropopochodnych

Tabela 2. Składy chemiczne analizowanych kruszyw lekkich.
Table 2. Chemical composition of studied lightweight aggregates.

Skład chemiczny
[%]

Tabela 3. Stopień spęcznienia mas plastycznych.
Table 3. Swelling degree of plastic masses.

Dodatek zeolitu
[%]
0

10

20

SiO2

62,70

62,30

61,62

TiO2

0,93

0,97

0,96

Al2O3

23,60

23,27

23,20

Fe2O3

7,48

7,35

7,52

CaO

1,43

1,45

2,28

Na2O

0,71

0,75

1,33

K2O

2,72

2,71

2,61

Dodatek
zeolitu
[%]

Stopień spęcznienia

Przyrost objętości
[%]

Przyrost powierzchni
przekroju
[%]

0

114 ± 10

109 ± 7

10

179 ± 7

147 ± 4

20

143 ± 19

127 ± 11

Tabela 4. Właściwości badanych kruszyw lekkich.
Table 4. Properties of studied lightweight aggregates.
Dodatek
zeolitu
[%]

Gęstość nasypowa
w stanie suchym
[kg/m3]

Gęstość
kruszywa
[kg/m3]

Nasiąkliwość
[%]

Jamistość
[%]

Odporność na miażdżenie
[MPa]

0

870 ± 8

1540 ± 3

3,58 ± 0,04

43

1,14 ± 0,14

10

547 ± 3

1099 ± 6

12,49 ± 0,08

50

0,77 ± 0,08

20

642 ± 9

1237 ± 6

9,02 ± 0,04

48

0,49 ± 0,10

Dla kruszyw spiekanych wartości wytrzymałości na miażdżenie wahają się z reguły od 0,5 MPa do 15 MPa [13]. Uzyskane w ramach niniejszej pracy wartości są więc stosunkowo niskie, jednak w ramach równolegle prowadzonych prac
stwierdzono, że kruszywo takie może być z powodzeniem
wykorzystane do produkcji betonu lekkiego [14]. Co ciekawe uzyskane wartości gęstości, nasiąkliwości i jamistości
nie korelują z wynikami odporności na miażdżenie, na co
bez wątpienia wpływ ma wielkość oraz nieregularny kształt
uzyskanych granul (Rys. 3). Uzyskane wartości należy więc
traktować poglądowo.

4. Podsumowanie

Rys. 7. Typowe zdjęcie SEM przełomu analizowanego kruszywa
lekkiego.
Fig. 7. Typical SEM image of fracture of lightweight aggregate.

stopniu jest „przewietrzony”, co powoduje wolniejsze spalanie
organiki, dzięki czemu o wiele dłużej w wyrobach panuje atmosfera redukcyjna, sprzyjająca zjawisku pęcznienia. Ważnym wnioskiem z tego jest fakt, że przy optymalizacji obróbki
termicznej dodatek odpadu zeolitowego może uwydatnić efekt
spęcznienia masy keramzytowej. Równie ważne jest przy tym
określenie optymalnej ilości dodatku tego odpadu.

Sorbenty wykorzystane w procesie sorpcji substancji organicznych są surowcem o potencjalnym zastosowaniu jako
dodatek do produkcji wypalanych kruszyw lekkich. Mimo iż
każda ilość dodanego surowca odpadowego powoduje obniżenie współczynnika termicznego pęcznienia referencyjnej
masy plastycznej, to uzyskane kruszywa charakteryzują się
parametrami fizycznymi i mechanicznymi odpowiednimi dla
kruszyw lekkich.
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