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Streszczenie
Głównym celem pracy była ocena zmian mikrostrukturalnych wywołanych w materiałach azbestowo-cementowych zabiegiem mielenia wysokoenergetycznego. Materiał azbestowo-cementowy w postaci fragmentu płyty eternitowej, wykorzystywanej na pokrycia
dachów, poddano mieleniu wysokoenergetycznemu w młynku planetarnym z zastosowaniem stałej prędkości obrotowej 650 obr./min.
Czas mielenia był zmienny i wynosił od 1 do 3 godzin. W wyniku mielenia uzyskano proszek o średniej średnicy cząstek 2 μm. Materiał
badawczy przed i po mieleniu został poddany porównawczej analizie mikrostrukturalnej z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej oraz rentgenowskiej analizie składu fazowego. Przeprowadzone badania ujawniły znaczące zmiany
w mikrostrukturze materiału. Stwierdzono, że obróbka materiałów azbestowo-cementowych realizowana metodą mielenia wysokoenergetycznego prowadzi do amorfizacji chryzotylu i całkowitego zaniku budowy włóknistej tej fazy. Wyniki badań dowodzą, że metoda
mielenia wysokoenergetycznego może być z powodzeniem wykorzystana w procesie utylizacji odpadów azbestowo-cementowych.
W pracy naświetlono ponadto aktualną sytuację w zakresie recyklingu odpadów azbestowych i eliminowania zagrożeń, wynikających
z użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Słowa kluczowe: odpad azbestowo-cementowy, mielenie wysokoenergetyczne, chryzotyl

MICROSTRUCTURAL ASPECTS OF HIGH-ENERGY MILLING OF ASBESTOS-CEMENT MATERIALS
The assessment of microstructural changes caused by the high-energy milling of asbestos-cement materials was the main aim of the
study. The asbestos-cement material in the form of a fragment of an asbestos-cement sheet was subjected to high-energy milling in
a planetary mill at a constant rotational speed of 650 rpm. The milling time ranged from 1 to 3 hours. Powder with particles on average
2 μm in diameter was obtained as a result of the milling. The research material before and after milling was subjected to comparative
microstructural analysis using optical microscopy and scanning electron microscopy as well as X-ray analysis of the phase composition.
The investigations revealed substantial changes in the microstructure of the material. It has been found that the treatment of asbestos-cement materials using the high-energy milling results in the amorphisation of chrysotile and the complete disappearance of the
fibrous structure of this phase. The results of the examinations prove that the method of high-energy milling can be successfully used
in the process of asbestos-cement waste disposal. Moreover, the current situation has been presented in the context of asbestos waste
recycling and the elimination of hazards, resulting from the use of products containing asbestos.
Keywords: Asbestos-cement waste, High-energy milling, Chrysotile

1. Wprowadzenie
Azbest, czyli włóknista postać uwodnionych krzemianów
metali (Mg, Na, Ca, Fe), uważany jest za jedno z 10 największych zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka. W latach
60. i 70. dwudziestego wieku materiał ten był powszechnie
wykorzystywany w przemyśle budowlanym, a najbardziej
znanym wyrobem były kompozytowe płyty azbestowo-cementowe, występujące pod handlową nazwą eternit. Płyty
te charakteryzowały się dobrymi właściwościami izolacyjnymi, łatwością montażu, a przede wszystkim konkurencyjną
ceną: 1 m2 eternitu był bowiem blisko dwa razy tańszy od
blachy ocynkowanej i prawie pięć razy tańszy od dachówki
ceramicznej; eternit stanowił tym samym alternatywę dla
innych materiałów budowlanych o analogicznym przezna-
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czeniu. Szacuje się, że tylko w Polsce utylizacji wymaga
ponad 15 mln ton azbestu, występującego w szerokiej gamie wyrobów o różnym przeznaczeniu, z czego pokrycia
dachowe wykonane z płyt azbestowo-cementowych zajmują powierzchnię ~1,5–2 mld m2. Azbest wykorzystywany był także w produkcji szczeliw, klocków hamulcowych,
papy, uszczelniaczy, rur ciśnieniowych, płyt elewacyjnych,
filtrów, ubrań i tkanin ognioodpornych itp., stając się materiałem bardzo rozpowszechnionym. W okresie największej
popularności azbest był wykorzystywany w ponad 3000
różnych produktach [1]. Potencjał aplikacyjny azbestu wynikał przede wszystkim z wysokiej wytrzymałości mechanicznej i izolacyjności termicznej, a także odporności na
działanie czynników chemicznych i biologicznych (w tym
korozję) i ścieranie.
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Oddziaływanie chorobotwórcze, a zwłaszcza kancerogenne azbestu sprawiło jednak, że materiał ten utracił
swoje znaczenie przemysłowe i stał się poważnym zagrożeniem ekologicznym. Szacuje się, że z powodu chorób
wywołanych azbestem, np. pylicy azbestowej, międzybłoniaka opłucnej, raka płuc i raka oskrzeli, umiera co roku na
świecie ok. 100 tysięcy osób, w tym 15 tysięcy tylko w samej
Europie. Narażeni na oddziaływanie azbestu chorują częściej także na inne nowotwory – trzustki, żołądka, nerek,
itp. Co więcej, efekty oddziaływania chorobotwórczego
azbestu ujawniają się często dopiero po wielu latach od
momentu przedostania się włókien do organizmu człowieka
(okres ten wynosić może nawet kilkadziesiąt lat).
Szkodliwość azbestu zależy przede wszystkim od wymiarów włókien. Najbardziej niebezpieczne są włókna
o średnicy poniżej 3 μm i długości powyżej 5 μm,
tzw. włókna respirabilne. Włókna te odkładają się w końcowych odcinkach dróg oddechowych, a ich obecność prowadzi do wystąpienia chronicznych stanów zapalnych, których konsekwencją może być wzmożona produkcja wolnych
rodników tlenowych i w rezultacie procesy kancerogenne.
Rakotwórczość włókien krótszych niż 5 μm nie została potwierdzona.
Unieszkodliwianie materiałów azbestowo-cementowych
sprowadza się najczęściej do deponowania materiałów
zawierających azbest na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub w nieczynnych kopalniach. Na składowiskach
wyroby takie przysypywane są warstwą gruntu, aby uniemożliwić przedostanie się włókien azbestu do otoczenia.
Rozwiązanie to jest tanie, ale należy podkreślić, że deponowanie nie neutralizuje chorobotwórczego charakteru
włókien azbestu.
Alternatywnym rozwiązaniem, stosowanym w wielu krajach, jest neutralizacja termiczna. W przeciwieństwie do
deponowania na składowiskach rozwiązanie to prowadzi
do utylizacji odpadów azbestowych i, co jest warte podkreślenia, produkt tej utylizacji może być wykorzystany np.
w przemyśle budowlanym lub drogownictwie. Zanik postaci
włóknistej azbestu następuje w wyniku oddziaływania temperatur rzędu 700 °C i wyższych [2–4].
Równolegle rozwijaną technologią jest utylizacja azbestu
za pomocą mikrofal [5–8]. Z danych literaturowych wynika,
że jest to rozwiązanie charakteryzujące się dużą efektywnością i potencjałem aplikacyjnym.
Jedną z perspektywicznych metod utylizacji materiałów azbestowo-cementowych jest także mielenie wysokoenergetyczne (ang. High Energy Milling - HEM). HEM
jest obróbką prowadzącą do intensywnego odkształcenia
i rozdrobnienia materiału oraz zwiększenia powierzchni
właściwej materiału mielonego [9–11]. W wyniku mielenia
wysokoenergetycznego wystąpić też mogą zmiany w składzie chemicznym i mikrostrukturze materiału. Wielkość
i charakter tych zmian zależą od parametrów mielenia,
temperatury, atmosfery mielenia, rodzaju mielników i ich
ilości oraz stosunku masy mielników do masy materiału mielonego itp. Mieleniu towarzyszy ponadto lokalny
wzrost temperatury wywołany tarciem oraz odkształceniem plastycznym proszków. Rozwiązanie to zastosowano
w niniejszej pracy do utylizacji materiałów azbestowo-cementowych.

Ocena zmian mikrostrukturalnych wywołanych w materiale azbestowo-cementowym, utylizowanym zabiegiem
mielenia wysokoenergetycznego, jest zasadniczym celem
prezentowanej pracy.

2. Materiał i metodyka badań
Materiał do badań stanowiła płyta azbestowo-cementowa wykorzystywana na pokrycia dachów, pochodząca
z demontażu. Niewielkie fragmenty płyty poddano mieleniu
wysokoenergetycznemu w młynku planetarnym FRITSCH
Pulverisette 6. Czas mielenia wynosił 1, 2 oraz 3 godziny,
a prędkość obrotowa misy mielącej wynosiła w każdym
przypadku 650 obr./min Proces mielenia realizowano na
sucho w misie mielącej o pojemności 250 cm3 i z zastosowaniem mielników w postaci kulek o średnicy 18 mm, wykonanych z dwutlenku cyrkonu. Podstawowymi parametrami
procesu mielenia są masa materiału mielonego i stosunek
masy mielników do masy materiału mielonego. Zbyt duża
ilość materiału mielonego sprawia, że proszek zmniejsza
siłę uderzeń mielników, zachowując się jak warstwa lepkosprężysta między zderzającymi się powierzchniami. Dlatego stosunek masy mielników do masy materiału mielonego
zastosowany w eksperymencie wynosił ~70:1.
Materiał przed i po mieleniu poddano porównawczym
badaniom mikrostrukturalnym i fazowym. Określono także
skład pierwiastkowy poszczególnych próbek. Zakres badań
obejmował mikroskopię świetlną, skaningową mikroskopię
elektronową, analizę EDS oraz rentgenowską analizę fazową. Próbki do badań skaningowych pokryto przewodzącą
warstwą węgla w napylarce próżniowej. Badania z zakresu
mikroskopii świetlnej realizowano za pomocą mikroskopu
stereoskopowego Olympus SZ61, a badania skaningowe
przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego
JEOL JSM-6610LV. Badania rentgenostrukturalne wykonano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego Philips
X’Pert Pro MD z zastosowaniem filtrowanego promieniowania lampy miedzianej o długości fali λCuKα = 0,15418 nm.
Analizę wykonano w zakresie kąta dyfrakcji 2θ = 5°-90°.
Identyfikację faz wykonano w oparciu o dane z bazy ICDD
PDF-4.

3. Wyniki badań i ich omówienie
Pomiary i obserwacje przeprowadzone w trakcie badań
mikroskopowych wykazały, że włókna azbestu obecne
w analizowanej płycie falistej są włóknami respirabilnymi,
bardzo niebezpiecznymi dla zdrowia i życia człowieka,
o potwierdzonych własnościach kancerogennych. Włókna
te posiadały typowe dla włókien respirabilnych wymiary, tj.
długość powyżej 5 μm, średnicę rzędu 1–2 μm i stosunek
długości do średnicy > 3. Mikrostrukturę płyty azbestowo-cementowej i obecnych w niej włókien azbestu przedstawiają Rys. 1a i 1b.
Charakterystyczna włóknista mikrostruktura kompozytu
azbestowo-cementowego widoczna była zarówno na powierzchni płyty, jak i na przełomie. Włókna występowały
w postaci wiązek, jak i pojedynczych elementów odseparowanych od innych włókien ceramiczną osnową. Skład
chemiczny przykładowej wiązki włókien określono metodą
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a)

b)

Rys. 1. Mikrostruktura płyty azbestowo-cementowej: a) powierzchnia płyty (mikroskopia świetlna), b) przełom (SEM).
Fig. 1. Microstructure of an asbestos-cement sheet: a) sheet surface (light microscopy), b) fracture (SEM).

a)

b)

Rys. 2. Wyniki analizy EDS włókien azbestu, a) obszar analizowany, b) widmo EDS.
Fig. 2. The EDS results of asbestos fibres: a) analysed area, b) EDS spectrum.
Tabela 1. Przybliżony skład chemiczny włókien azbestu określony metodą EDS.
Table 1. Approximate chemical composition of asbestos fibres determined by EDS.

Udział

Pierwiastek
Mg

O

[% mas.]

21,04

54,83

[% at.]

17,13

67,82

Si

Ca

Al

14,71

7,36

0,53

0,49

1,04

10,36

3,63

0,39

0,30

0,37

EDS, a wyniki tych badań przedstawiono w Tabeli 1 oraz na
Rys. 2a i 2b. Jak można zauważyć głównymi zdetektowanymi pierwiastkami były magnez, krzem i tlen; można zatem
przypuszczać, że fazą azbestową obecną w analizowanej
płycie eternitowej był chryzotyl (tzw. azbest biały), czyli
uwodniony krzemian magnezu Mg3Si2O5(OH)4. Warto dodać,
że chryzotyl był najczęściej wykorzystywaną postacią azbestu w zastosowaniach ogólnobudowlanych. Ze względu na
ograniczenia analizy EDS nie można było jednak wykluczyć
obecności w badanej płycie także innych postaci azbestu,
a zwłaszcza krokidolitu czy amozytu. Odmiany te, podobnie
jak chryzotyl, znalazły bowiem zastosowanie w przemyśle
materiałów budowlanych. W celu uzyskania jednoznacznej
odpowiedzi czy także inne postacie azbestu występowały
w analizowanej płycie eternitowej, wykonano badania rentgenostrukturalne omawiane w dalszej części pracy.
Proces mielenia, któremu poddano odpady azbestowo-cementowe spowodował intensywne rozdrobnienie
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materiału do postaci bardzo drobnego proszku o średniej
średnicy cząstek ~2 μm. Pomimo zastosowania różnych
czasów mielenia stopień rozdrobnienia eternitu i morfologia
proszku były we wszystkich przypadkach bardzo podobne. Wytworzony proszek charakteryzował się globularnym
kształtem cząstek, które wykazywały wyraźną tendencją
do zbrylania się. Ten ostatni efekt widoczny jest na Rys. 3a
i 3b, przedstawiających odpady azbestowo-cementowe
po mieleniu przez 2 godziny. Charakterystyczną morfologię cząstek powstałych po procesie mielenia przedstawia
Rys. 3b. Obserwacje prowadzone za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wykazały ponadto dużą
jednorodność proszku w zakresie kształtu i wielkości cząstek. W żadnym z analizowanych proszków nie stwierdzono obecności faz o budowie włóknistej; należy zatem
sądzić, że chorobotwórcze własności azbestu, wynikające
z postaci włóknistej tego materiału, zostały skutecznie wyeliminowane. Tym samym główny cel praktyczny procesu
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a)

b)

Rys. 3. Efekt wysokoenergetycznego mielenia materiału azbestowo-cementowego (a), mikroskopia świetlna) i morfologia cząstek
proszku (b), SEM).
Fig. 3. Effect of high-energy milling of asbestos-cement material (a), light microscopy) and morphology of powder particles (b), SEM).

a)

b)

Rys. 4. Dyfraktogram rentgenowski płyty azbestowo-cementowej przed mieleniem (a) i zakres kątowy występowania fazy azbestowej (b).
Fig. 4. X-ray diffraction pattern of the asbestos-cement sheet before milling (a) and asbestos phase angle range (b).

wysokoenergetycznego mielenia płyty azbestowo-cementowej został osiągnięty.
W celu określenia ewentualnych zmian w składzie fazowym eternitu, wywołanych zabiegiem mielenia wysokoenergetycznego, wykonano badania rentgenostrukturalne
materiału początkowego i zmielonego. Dyfraktogram płyty azbestowo-cementowej przedstawia Rys. 4a. Badania
składu fazowego płyty azbestowo-cementowej ujawniły
obecność refleksów dyfrakcyjnych pochodzących od kalcytu
(CaCO3), larnitu (Ca2SiO4) i tylko jednej odmiany azbestu,
a mianowicie chryzotylu. Refleksów dyfrakcyjnych od krokidolitu i amozytu nie zaobserwowano. Na Rys. 4b przedstawiono wycinek dyfraktogramu, obejmujący zakres kątowy
występowania głównych refleksów dyfrakcyjnych od płaszczyzn krystalograficznych chryzotylu.
Dyfraktogramy rentgenowskie materiału poddanego mieleniu wysokoenergetycznemu przedstawiają Rys. 5a-5d.
Analiza porównawcza dyfraktogramów uzyskanych z płyty
azbestowo-cementowej oraz materiału zmielonego pozwoliła zauważyć wyraźne różnice w składach fazowych
badanych materiałów i intensywnościach refleksów dyfrakcyjnych. W kontekście przyjętych w pracy celów praktycznych, główny nacisk położono na analizę zmian w intensywnościach refleksów pochodzących od fazy azbestowej.
Stwierdzono, że w wyniku mielenia najsilniejsze refleksy od

płaszczyzn krystalograficznych chryzotylu, których pozycje opisane są kątami dyfrakcji 2θ równymi 12,14° i 24,38°
znalazły się już po jednogodzinnym mieleniu praktycznie
w zakresie tła pomiaru, co dowodzi, że w wyniku zastosowania obróbki HEM przeobrażeniu uległa nie tylko budowa włóknista azbestu, ale także struktura krystaliczna
tej fazy. Cechą charakterystyczną analizowanych próbek
było ponadto podniesione tło w zakresie niskokątowym.
Amorfizacja fazy azbestowej, z którą mamy do czynienia
w przypadku materiału poddanego wysokoenergetycznemu mieleniu, nie może dziwić, gdyż podczas obróbki HEM
zachodzi szereg procesów aktywowanych mechanicznie
i cieplnie, wywołanych tarciem oraz odkształceniem plastycznym proszków, które prowadzą do istotnych zmian
w strukturze krystalograficznej materiału ze zwiększeniem
gęstości defektów sieci krystalicznej i amorfizacją materiału
włącznie. W trakcie prowadzonych badań stwierdzono, że
zmniejszenie intensywności linii dyfrakcyjnych z równoczesnym poszerzeniem pików, które towarzyszy zmniejszeniu
wielkości krystalitów, dotyczy nie tylko chryzotylu, ale także części pozostałych faz obecnych w materiale. Cechą
charakterystyczną dyfraktogramu materiału zmielonego
była ponadto obecność refleksów dyfrakcyjnych od ZrO2.
Źródłem tej fazy było intensywne ścieranie mielników i misy
mielącej wykonanych z ZrO2.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
Rys. 5. Wyniki rentgenowskiej analizy fazowej materiału poddanego wysokoenergetycznemu mieleniu przez 1 godz. (a, b), 2 godz. (c,
d) i 3 godz. (e, f); zestawienie porównawcze dyfraktogramów (g).
Fig. 5. The phase analysis results of material after high-energy milling for 1 h (a, b), 2 h (c, d) and 3 h (e, f); cumulative sheet of patterns (g).
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4. Podsumowanie
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