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Streszczenie
Skaáa wulkaniczna stanowi doskonaáy surowiec, który nie wymaga znaczących mody¿kacji. Zastosowana do wytwarzania bloków kominowych sprawia, Īe charakteryzują siĊ one dobrymi parametrami izolacyjnymi oraz wysoką odpornoĞcią na dziaáanie kwasów. W pracy
zbadano skáad fazowy i mikrostrukturĊ naturalnej skaáy wulkanicznej pochodzącej z wciąĪ czynnego wulkanu Stromboli oraz bloku kominowego, zawierającego w swym skáadzie skaáĊ wulkaniczną pochodzącą z Irlandii. Uzyskane wyniki analizy porównawczej wykazaáy, Īe
w badanych skaáach wulkanicznych wystĊpują róĪnice w skáadzie fazowym.
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USAGE OF VOLCANIC ROCKS IN THE BUILDING INDUSTRY
Volcanic rock is an excellent resource that does not require signi¿cant modi¿cation. Used for the production of chimney blocks, it
makes them to have good insulating characteristics and high resistance to acids. The study investigated the phase composition and
microstructure of both natural volcanic rock derived from the still active volcano of Stromboli and a chimney block, which contained in its
composition a volcanic rock that originated from Ireland. Phase compositions of the volcanic rock and the building material used in the
chimney systems were different.
Keywords: Ceramic raw materials, Volcanic rock, Building materials, Chimney system

1. WstĊp
W obecnych czasach wraz z rozwojem techniki i budownictwa wzrasta zapotrzebowanie na rozmaite surowce i materiaáy budowlane. Ogromną bazĊ surowcową stanowią naturalne skaáy zbudowane z mineraáów. W zaleĪnoĞci od potrzeb mogą byü poddawane przeróbce mechanicznej, ale
czĊsto stanowią niemalĪe doskonaáy surowiec, który nie wymaga znaczących mody¿kacji.
Trudno przeceniü bogactwo wáaĞciwoĞci i znaczenie skaá
wulkanicznych, kiedy istnieją nawet hipotezy, Īe to wáaĞnie
one byáy podáoĪem, na którym powstaáy pierwsze Īywe komórki na Ziemi [1]. Są to skaáy magmowe, które powstają
wskutek zastygania magmy (lawy) wydostającej siĊ na powierzchniĊ Ziemi (np. w wyniku erupcji wulkanów) lub zgromadzonej bardzo páytko pod powierzchnią (do kilkuset metrów), gdzie ciĞnienie i temperatura są niewielkie i bardzo
zbliĪone do atmosferycznych. Lawa zastyga wtedy bardzo
szybko, dlatego teĪ krysztaáy mineraáów nie zdąĪają siĊ wyksztaáciü. Skaáy wylewne mają czĊsto budowĊ skrytokrystaliczną lub afanitową, mogą teĪ mieü strukturĊ hipokrystaliczną (póákrystaliczną) lub por¿rową.
Skaáy magmowe, ze wzglĊdu na swe wáasnoĞci techniczne (dobre parametry wytrzymaáoĞciowe, odpornoĞü na
warunki klimatyczne, wytrzymaáoĞü na Ğciskanie, odpor-
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noĞü na Ğcieranie itp.), w wiĊkszoĞci wykazują duĪe znaczenie praktyczne [2].
Granity, sjenity, dioryty i gabra mają znaczenie jako materiaáy budowlane, tj. páyty wykáadzinowe, materiaáy i elementy
drogowe takie jak bruk, krawĊĪniki, ponadto táuczeĔ, kliniec,
kruszywa, wypeániacze, itp. Kruszywa áamane, produkowane ze skaá magmowych charakteryzują siĊ bardzo dobrymi
parametrami ¿zykomechanicznymi. Andezyty ze wzglĊdu
na kwasoodporne i zasadoodporne wáasnoĞci wykorzystuje siĊ do wyrobu zapraw odpornych na kwasy i zasady [3].
Skaáą najbardziej rozpowszechnioną i bodaj najczĊĞciej
przez czáowieka uĪytkowaną jest granit. Jest skaáą magmową gáĊbinową, której najwaĪniejsze skáadniki to ciemna
mika, jasny biaáo szary kwarc i róĪowy lub Īóátoszary skaleĔ.
Z granitu wyrabia sie róĪnorodną galanteriĊ kamienną, która ma zastosowanie w architekturze ogrodowej. KamieĔ áamany lub bloki skalne nadają sie do budowy ogrodów skalnych. Z granitu moĪna produkowaü szereg materiaáów na
nawierzchnie ogrodowe (kostkĊ o róĪnej wielkoĞci, krawĊĪniki, páyty, formak na murki oporowe i ogrodzenia).
Kostka granitowa stanowi ciekawą alternatywĊ dla kostki brukowej. Wybór granitowej kostki to inwestycja na lata.
Podstawową cechą jest jej trwaáoĞü obliczana na setki lat.
Wykonane z kostki granitowej przedgaraĪowe wjazdy, chodniki, tarasy i inne elementy budowlane są odporne na Ğcie-
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ranie, mają bardzo duĪą wytrzymaáoĞü, a takĪe są odporne na warunki pogodowe (mrozoodpornoĞü) oraz nasiąkanie. Dodatkowo nie tracą one swojego naturalnego koloru.
Powierzchnie wykonane z cegáy czy teĪ betonu pĊkają pod
wpáywem mocnego uderzenia bądĨ nacisku oraz kruszą siĊ
wraz z upáywem czasu [4]. Powierzchnie granitowe natomiast, absorbują energiĊ, dlatego ich jakoĞü pozostaje niezmienna przez dáugie lata.
Z produkcją izolacyjnego materiaáu budowlanego - weány mineralnej - kojarzy siĊ przede wszystkim bazalt, pomimo, Īe specjaliĞci z zakresu InĪynierii Materiaáowej wciąĪ
pracują nad nowymi technologiami z wykorzystaniem surowców odpadowych oraz naturalnych skaá takich jak diabazy, mela¿ry i gabra [5-7]. Bazalty charakteryzują siĊ wyjątkowo korzystnymi wáasnoĞciami ¿zycznymi, stąd są cenionym materiaáem we wszystkich rodzajach budownictwa,
gáównie w postaci táuczni i kruszywa drogowego.
Najnowsze technologie wykorzystują bazalt do produkcji najwyĪszej jakoĞci rakiet tenisowych (Rakieta Tenisowa
Wilson BLX Tour), które przenoszą zdecydowanie mniejsze
drgania podczas uderzenia oraz zapewniają lepsze czucie
piáki. DziĊki swoim wáaĞciwoĞciom rakiety przeznaczone są
zarówno dla graczy zaawansowanych, jak i dla grających
rekreacyjnie [8].
Niedawno, producent samochodów marki Hyundai na
bazie Īywicy, naturalnych wáókien oraz skaáy wulkanicznej
wytworzyá materiaá kompozytowy, którym powleczono sáupki dachowe w modelach Elantra i Accent, uzyskując estetyczny i niedrogi efekt wykoĔczenia wnĊtrza samochodu [9].
Skaáy wulkaniczne stosuje siĊ teĪ do wytwarzania bloków kominowych systemu Icopal Wulkan. Ten ekologiczny surowiec posiada doskonaáe parametry izolacyjne, dziĊ-

ki czemu komin nie wymaga dodatkowej izolacji. Wykazuje
równieĪ wysoką odpornoĞü na dziaáanie kwasów, co wydáuĪa okres sprawnoĞci komina.
Icopal Wulkan CI to uniwersalny trójwarstwowy system
kominowy przeznaczony do wspóápracy z urządzeniami
grzewczymi na paliwa gazowe, ciekáe (olej opaáowy) i staáe (drewno, wĊgiel, miaá, pelet, itp.). Zastosowanie ksztaátek ceramicznych odpornych na pracĊ w warunkach wilgotnych (kondensat w kominie) oraz elementu odprowadzenia
skroplin pozwala na wspóápracĊ komina Icopal Wulkan CI
zarówno z kotáami niskotemperaturowymi, w których temperatura spalin jest niĪsza niĪ 200°C, jak i z kotáami na paliwa
staáe, gdzie temperatura spalin jest znacznie wyĪsza. Podwójna izolacja w systemie Icopal Wulkan sprawia, Īe ten
rodzaj komina nadaje siĊ do montaĪu na zewnątrz budynku. Pustak obudowy produkowany jest w specjalnej technologii z naturalnej skaáy wulkanicznej [10].

2. Materiaáy i metody badaĔ
Materiaá do badaĔ stanowiáy próbki: a) blok kominowy systemu Icopal Wulkan (Rys. 1), b) skaáa wulkaniczna (Rys. 2).
Bloki kominowe Icopal skáadają siĊ z mieszanki zmielonych skaá wulkanicznych pochodzących z Irlandii oraz cementu jako spoiwa. Dodatkiem, który zwiĊksza ich wytrzymaáoĞü jest piasek.
Badana skaáa wulkaniczna pochodzi z wáoskiej wyspy
Stromboli, na której znajduje siĊ czynny do dziĞ wulkan.
Wulkan poáoĪony jest na Morzu TyrreĔskim. Jego podwodna
czĊĞü siĊga do gáĊbokoĞci 2 300 m. Z kraterów stale wznosi

a)

b)
Rys. 1. Fragment bloku kominowego Icopal.
Fig. 1. A part of chimney block Icopal.

a)

b)

c)

Rys. 2. Skaáa wulkaniczna z wáoskiej wyspy Stromboli.
Fig. 2. Volcanic rock from Italian island Stromboli.
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Rys. 3. Mikrostruktury badanych próbek (skala: dáugoĞü odcinka to 200 ȝm).
Fig. 3. Microstructure of examined samples (scale: the length of line is 200 ȝm).

siĊ chmura dymu, gdyĪ co 10-15 minut wulkan wyrzuca popioáy, lapille i bomby wulkaniczne. Zbadano mikrostrukturĊ
(Rys. 3) oraz skáad fazowy próbek (Rys. 4 i 5). AnalizĊ fazo-
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wą wykonano na dyfraktometrze Seiffert 3003 przy uĪyciu
lampy miedzianej (dáugoĞü promieniowania Ȝ = 0,15406 nm,
w zakresie kątów od 20° do 120°, z krokiem kątowym 0,019°.
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3. Podsumowanie
Skaáy wulkaniczne ze wzglĊdu na
swój bogaty skáad mineralogiczny, budowĊ krystaliczno-amo¿czną oraz naturalną, wysoką porowatoĞü znajdują
szerokie zastosowanie w wielu gaáĊziach przemysáu, jako doskonaáy naturalny surowiec, czĊsto nie wymagający
przeróbki mechanicznej. W branĪy materiaáów budowlanych skaáy wulkaniczne
bardzo dobrze sprawdzają siĊ w technologii produkcji m.in. kruszyw, weány mineralnej oraz tworzyw ognioodpornych
o wysokiej odpornoĞci na czynniki chemicznie agresywne. W systemach bloków kominowych Icopal rozdrobniona
skaáa wulkaniczna jest stosowana do
produkcji pustaków obudowy komina.
Jej obecnoĞü zapewnia poĪądane parametry izolacyjne oraz wysoką odpornoĞü na dziaáanie kwasów. Uzyskane
wyniki przeprowadzonej analizy porównawczej elementu kominowego systemu
Icopal zawierającego skaáĊ wulkaniczną z Irlandii oraz kamieni wulkanicznych
z rejonu wáoskiej wyspy Stromboli, wykazaáy, iĪ w badanych skaáach wulkanicznych wystĊpują róĪnice w skáadzie
fazowym. Pustak Icopal, w przewaĪającej czĊĞci, posiada strukturĊ amor¿czną, natomiast wáoską skaáĊ wulkaniczną cechuje w wiĊkszoĞci uporządkowana budowa wewnĊtrzna. Identy¿kacja
faz krystalicznych ujawniáa obecnoĞü
mineraáów z grup: piroksenów, plagioklazów, skaleni i skaleniowców, a takĪe
krzemionkĊ. Analiza mikroskopowa pozwoliáa porównaü oraz scharakteryzowaü róĪnorodnoĞü barwy, porowatoĞü,
a takĪe oceniü jednorodnoĞü mikrostruktur badanych materiaáów.

Rys. 4. Dyfraktogram skaáy wulkanicznej.
Fig. 4. Diffractogram of volcanic rock.

Rys. 5. Dyfraktogram bloku kominowego Icopal.
Fig. 5. Diffractogram of chimney block Icopal.
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