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Streszczenie
Rozwój przemysáu materiaáów budowlanych wymaga nowych materiaáów o coraz lepszych wáaĞciwoĞciach uĪytkowych, a przy tym
przyjaznych Ğrodowisku naturalnemu i moĪliwie nie droĪszych od tradycyjnych. Oznacza to koniecznoĞü opracowania technologii otrzymywania nowych materiaáów o podwyĪszonych wáaĞciwoĞciach przy wykorzystaniu moĪliwie tanich i dostĊpnych surowców, w tym materiaáów
odpadowych. Perlit jest jednym z surowców, na bazie którego moĪliwe jest uzyskanie nowych materiaáów dla budownictwa, poszerzających
moĪliwoĞci jego wykorzystania poza obecne zastosowania w formie ekspandowanej. Ponadto, podczas procesu ekspandacji powstaje
znaczna iloĞü pyáu o uziarnieniu poniĪej 0,1 mm, który stanowi uciąĪliwy odpad generujący koszty skáadowania. Instytut Ceramiki i Materiaáów Budowlanych – Oddziaá Szkáa i Materiaáów Budowlanych w Krakowie podjąá prace badawcze nad opracowaniem nowych materiaáów
o charakterze lekkich kruszyw szklano-krystalicznych na bazie drobnych frakcji perlitu surowego i odpadu perlitu ekspandowanego oraz
odpadowego szlamu fosforanowego.
Sáowa kluczowe: perlit surowy, odpad perlitu, lekkie kruszywo, materiaá szklano-krystaliczne

LIGHT WEIGHT GLASS-CERAMIC AGGREGATES FOR BUILDING INDUSTRY
The requirements for new materials with improved functional properties, environmental friendly and, if possible, not more expensive
than the materials traditionally used in building materials technologies are connected with the continuous development of building technologies. That means the necessity to use the commonly available and relatively cheap raw materials as well as waste and less conventional
components for obtaining novel materials for the use in building industry. Perlite is the promising raw material with potential to be used for
producing new building materials apart from its traditional applications in the thermally expanded form. Additionally, as a secondary product
of the perlite expansion process, the fraction of expanded perlite with very small grain size of < 0.1 mm is produced as a waste material.
The Institute of Ceramics and Building Materials – Division of Glass Building Materials has undertaken research work on production technology of light weight glass-ceramic aggregates for the use in building industry. The technology uses super¿ne-grained raw perlite and
waste fraction of the expanded perlite or waste phosphate sludge.
Keywords: Perlite, Waste fraction of perlite, Light weight building aggregate, Glass-ceramic material

1. Wprowadzenie
Perlit jest jednym z surowców naturalnych o szerokim
zakresie moĪliwych zastosowaĔ w przemyĞle materiaáów
budowlanych, a takĪe w innych branĪach przemysáowych.
Surowy perlit ma charakter naturalnego, potasowo-sodowego szkáa glino-krzemianowego i jest materiaáem obojĊtnym
o pH równym ok. 7. W jego skáadzie chemicznym przewaĪający skáadnik stanowi krzemionka SiO2 (65-75)%. Ponadto
zawiera on tlenki: glinu (Al2O3,(10-18)%), sodu i potasu
(K2O + Na2O, (6-9)%), magnezu i wapnia (MgO + CaO,
(2-6)%) oraz Īelaza (Fe2O3, (1-5)%) i moĪe teĪ zawieraü
tlenki innych metali [1, 2]. Pod wzglĊdem mineralogicznym
perlit stanowi przeobraĪoną magmową skaáĊ wylewną zbudowaną ze szkliwa wulkanicznego, utworzoną w dawnych
epokach geologicznych i zawierającą w swojej strukturze od

2% do 6% obj. wody w formie związanej. Skáad chemiczny
i wáaĞciwoĞci perlitu mogą siĊ róĪniü w zaleĪnoĞci od miejsca
pochodzenia tego surowca. W Tabeli 1 podano najczĊĞciej
wystĊpujące wáaĞciwoĞci ¿zyczne perlitu [1].
Tabela 1. Typowe wáaĞciwoĞci ¿zyczne perlitu [1].
Table 1. Typical physical properties of perlite [1].
Kolor

biaáy

Wspóáczynnik zaáamania Ğwiatáa

ok. 1,5

CiĊĪar wáaĞciwy [g/cm3]

2,2 – 2,4

Punkt miĊkniĊcia [°C]

871-1093

Punkt topienia [°C]

1260-1343

Ciepáo wáaĞciwe [J/(kg·K)]

387

PrzewodnoĞü cieplna (24 °C) [W/(m·K)]

0.04-0.06

TwardoĞü w skali Mohsa

5.5
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Perlit jest w duĪych iloĞciach pozyskiwany i przetwarzany
dla róĪnych zastosowaĔ przemysáowych. W Polsce perlity
i skaáy pokrewne nie są znane. ZáoĪa perlitu są natomiast
eksploatowane w wielu krajach, m.in. w Argentynie, Australii,
Austrii, Belgii, Brazylii, Kanadzie, na Cyprze, w Rosji, USA,
Grecji, Czechach, Niemczech, Danii, Hiszpanii, Turcji, Indiach, Izraelu i niektórych innych krajach [2].
Najszersze zastosowanie znalazá perlit w produkcji materiaáów dla budownictwa, zwáaszcza w charakterze dodatków
zmniejszających gĊstoĞü i wypeániaczy mas wykoĔczeniowych. W przemyĞle materiaáów budowlanych obecnie najczĊĞciej wykorzystuje siĊ perlit w formie ekspandowanej. Perlit
ekspandowany jest materiaáem obojĊtnym pod wzglĊdem
chemicznym, niepalnym i niehigroskopijnym. Ponadto jest
odporny na mróz, wilgoü i czynniki biologiczne. Wysokiej
porowatoĞci zawdziĊcza korzystne wáasnoĞci cieplno-izolacyjne i dĨwiĊkoizolacyjne oraz zdolnoĞci sorpcyjne, co w
poáączeniu z niską masą objĊtoĞciową i relatywnie niską
ceną czyni perlit ekspandowany materiaáem atrakcyjnym dla
budownictwa i wielu innych zastosowaĔ. W związku z tym,
w produkcji materiaáów dla budownictwa, perlit ekspandowany stanowi poĪądany skáadnik lekkich tynków gipsowych,
wapienno-cementowych i cementowo-wapiennych, zapraw
murarskich oraz klejów do glazury i dociepleĔ, zwáaszcza ciepáochronnych zapraw murarskich, ciepáochronnych tynków
wykonywanych na placu budowy i ciepáochronnych wylewek
podáogowych. Ponadto perlit moĪe stanowiü skáadnik ekranów dĨwiĊkocháonnych, zasypek izolacyjnych w hutnictwie,
podáoĪy lub gleby w hodowli roĞlin; uĪywany jest jako izolator
zbiorników z gazami páynnymi w kriotechnice i pocháaniacz
substancji ropopochodnych (po wczeĞniejszej hydrofobizacji), jako dodatek obniĪający masĊ róĪnych wyrobów np.
AGD, chemii motoryzacyjnej, gumy technicznej, farb, itp.
W krajach bardziej doceniających zalety perlitu, stanowi
on chĊtnie stosowany dodatek obniĪający ciĊĪar odlewów
gipsowych i prefabrykatów betonowych dla budownictwa,
dekoracji wnĊtrz i itp. [3].
W Polsce, pomimo stosunkowo niewysokiej ceny i korzystnych wáaĞciwoĞci izolacyjnych, perlit ekspandowany nie
jest powszechnie stosowanym materiaáem wypeániającym.
Gáównie znajduje on zastosowanie w produkcji zapraw i tynków, podczas gdy pozostaáe moĪliwoĞci zastosowaĔ, o ile
wystĊpują, mają niewielkie znaczenie praktyczne. Powodem
takiego stanu jest teĪ duĪa porowatoĞü otwarta perlitu, która
utrudnia zapewnienie powtarzalnoĞci produkowanych na
jego bazie wyrobów. Ponadto, jakkolwiek ekspandowany
perlit ma doskonaáe wáaĞciwoĞci pod wzglĊdem izolacyjnoĞci
termicznej, jego stosowanie w temperaturach powyĪej ok.
900 °C jest limitowane jego temperaturą miĊkniĊcia [2, 3].
Jednym ze skutecznych sposobów poprawy odpornoĞci
termicznej ekspandowanego perlitu moĪe byü wytworzenie
fazy mulitu na powierzchni porowatych ziaren perlitu ekspandowanego, wykorzystując proces zol-Īel w celu naniesienia
warstwy powierzchniowej glino-krzemianowej z nastĊpczą
wysokotemperaturową obróbką termiczną (do 1200 °C),
prowadzącą do krystalizacji mulitu [4].
Doniesienia literaturowe na temat zastosowaĔ perlitu
i jego przetwórstwa są stosunkowo liczne, zarówno w postaci artykuáów w czasopismach naukowych jak i patentów.
Jednym z kierunków uwzglĊdnianych w literaturze jest zastosowanie szkieá naturalnych, w tym perlitu, w charakterze
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dodatku pucolanowego do cementów, czĊĞciowo zastĊpującego klinkier [5, 6]. Perlit moĪe równieĪ byü wykorzystywany jako dodatek do zestawów szklarskich, czĊĞciowo
zastĊpujący surowce lub stáuczkĊ szklaną, a nawet jako
baza do otrzymywania szkieá, szkliw, emalii, itp., jednak na
ogóá tylko barwnych z uwagi na zwykle duĪą zawartoĞü
tlenków barwiących w tym surowcu [7-11]. Dane literaturowe
na temat wáaĞciwoĞci i prób zastosowaĔ szkliw naturalnych
w tym perlitu i produktów jego przetwórstwa dotyczą takĪe
szkáa piankowego oraz porowatych materiaáów izolacyjnych i przegród z zastosowaniem takich materiaáów, lecz
skáad i sposób otrzymywania wyrobów dla budownictwa na
bazie perlitu jest w zdecydowanej wiĊkszoĞci przedmiotem
patentów [12-27] lub dotyczy surowców wystĊpujących na
ograniczonych obszarach i tylko lokalnie dostĊpnych materiaáów odpadowych. Powoduje to koniecznoĞü prowadzenia
wáasnych badaĔ dla opracowania rozwiązaĔ poszerzających
moĪliwoĞci wykorzystania perlitu surowego w wyrobach dla
budownictwa. Drugi, waĪny cel badaĔ stanowi koniecznoĞü
ograniczenia problemu odpadu perlitowego powstającego
w procesie ekspandacji.
Surowy perlit pozyskiwany jest w postaci granulatu
zwietrzaáej lawy wulkanicznej pochodzącej z erupcji wulkanów podmorskich w dawnych epokach geologicznych.
Gwaátownie stygnąc w zetkniĊciu z wodą morską, lawa ta
zamykaáa w swoim wnĊtrzu krople wody, z których obecnoĞcią związana jest zdolnoĞü ekspansji ziaren perlitu w postaci
od 3 do 15-krotnego zwiĊkszania pierwotnej objĊtoĞci przy
szybkim podgrzaniu do temperatury powyĪej 850-870 °C [1,
2]. Ziarna rudy pĊcznieją, gdyĪ woda związana gwaátownie
przechodzi w stan pary, tworząc liczne drobne pĊcherzyki,
którym ekspandowany perlit zawdziĊcza niską gĊstoĞü i inne
charakterystyczne wáaĞciwoĞci, jak np. biaáą lub biaáo-szarawą barwĊ (ruda perlitowa, zaleĪnie od zawartoĞci domieszek
barwiących moĪe mieü barwĊ od piaskowej do ciemnopopielatej, nawet czarnej). Znaczny wzrost prĊĪnoĞci pary i wysoka temperatura powodują znaczne rozdrobnienie cząstek
mineraáu przy równoczesnym wielokrotnym zwiĊkszeniu
objĊtoĞci rozkruszonych ziaren i spadek gĊstoĞci pozornej
uzyskanego produktu. GĊstoĞü pozorna perlitu surowego
(rudy) wynosi ok. 1300 kg/m3, podczas gdy perlitu ekspandowanego juĪ tylko ok. 50 – 150 kg/m3. Perlit surowy do procesu
ekspandacji jest dostarczany w odpowiednich zasadniczych
odmianach ziarnowych, tym niemniej zawiera pewną iloĞü
podziarna, którego udziaá dodatkowo ulega zwiĊkszeniu
w wyniku transportu i skáadowania. W związku z tym, podczas procesu ekspandacji surowego perlitu powstają frakcje
o zróĪnicowanej granulacji. Oprócz wáaĞciwego produktu, tj.
ĞciĞle okreĞlonych frakcji perlitu ekspandowanego, wytwarza siĊ równieĪ duĪa iloĞü (siĊgająca nawet 50% materiaáu
wsadowego) pyáu perlitowego o uziarnieniu < 0,1 mm, który
wymaga odseparowania od wáaĞciwych grubszych frakcji.
Pyá ten, ze wzglĊdu na brak zastosowania, stanowi obecnie
odpad, wymagający skáadowania i stanowiący Ĩródáo zanieczyszczenia Ğrodowiska naturalnego.
Na Rys. 1 pokazano perlit surowy odmiany „F”, stosowany
w procesie ekspandacji i wykorzystywany do otrzymywania
kruszywa szklano-krystalicznego w ramach niniejszej pracy.
Szkáa i szkliwa mogą ulegaü procesowi krystalizacji
w odpowiednich warunkach temperaturowych, okreĞlanych
gáównie na podstawie skáadu chemicznego jako zakres
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temperatur krystalizacji. Krystalizacja szkieá moĪe byü zjawiskiem niepoĪądanym, prowadzącym do utraty podstawowych
wáaĞciwoĞci wynikających ze stanu szklistego, jak np. przezroczystoĞü, wspóáczynnik zaáamania Ğwiatáa, itp. Z drugiej
strony, materiaáy szklano-krystaliczne otrzymywane w wyniku
ĞciĞle kontrolowanego procesu krystalizacji, przebiegającego
w szkáach o odpowiednio dobranym skáadzie podstawowym
i z udziaáem specjalnie wprowadzanych nukleatorów krystalizacji, mogą wykazywaü korzystne wáaĞciwoĞci mechaniczne
i termiczne i w związku z tym uzyskiwaü nowe zastosowania.
Przedmiotem badaĔ i prób otrzymywania tworzyw szklano-krystalicznych byáy takie materiaáy mineralne i odpadowe
jak bazalt, popioáy ze spalania wĊgla, pyáy dymnicowe,
surowce ze záóĪ lokalnie wystĊpujących w róĪnych krajach,
jak np. buágaryt, áupki czy zeolity [23-27]. Czynione byáy teĪ
próby obróbki powierzchni ekspandowanego perlitu w celu
wytworzenia fazy krystalicznej mulitu [4].
Zastosowania perlitu, jakkolwiek liczne, aktualnie nie wyczerpują moĪliwoĞci wykorzystania tego surowca, zarówno
pod wzglĊdem iloĞciowym jak i potencjaáu uzyskania nowych
funkcjonalnych materiaáów dla budownictwa na bazie jego
korzystnych wáaĞciwoĞci.
Badania w ramach niniejszej pracy miaáy w związku
z tym na celu wykorzystanie perlitu do otrzymywania lekkich
porowatych tworzyw szklano-krystalicznych w celu poszerzenia zastosowaĔ perlitu o nowe materiaáy przydatne do
stosowania w charakterze kruszyw i wypeániaczy w produkcji
wyrobów dla przemysáu materiaáów budowlanych. Ponadto,
technologia ich otrzymywania pozwala na wykorzystanie
w sposób przyjazny Ğrodowisku naturalnemu drobnych frakcji
surowego perlitu, jako materiaáu najczĊĞciej generującego
odpad perlitowy oraz obecnie skáadowanego odpadu drobnoziarnistego powstającego w procesie ekspandacji perlitu.

2. CzĊĞü doĞwiadczalna
2.1. Charakterystyka surowców
W badaniach nad otrzymywaniem lekkich kruszyw
szklano-krystalicznych podstawowy surowiec stanowiá
perlit surowy „F”. W niektórych próbach stosowano teĪ
perlit surowy z dodatkiem wybranej frakcji odpadu perlitu po

Rys. 1. Perlit surowy „F”.
Fig. 1. Raw perlite „F”.

a)

b)

Rys. 2. Ruda perlitu (a) i odpadowy pyá perlitowy (b); próbki 5 g.
Fig. 2. Perlite ore (a) and waste perlite dust (b); 5 g samples.
Tabela 2. Wyniki analizy skáadu chemicznego surowego perlitu i
odpadu perlitu ekspandowanego.
Table 2. Chemical composition of raw perlite and expanded perlite
waste.
ZawartoĞü [% mas.]
Oznaczany skáadnik

Surowy perlit
„F”

Odpad perlitu
ekspandowanego
(frakcja < 0,1 mm)

Straty praĪenia

3,79

1,67

SiO2

71,34

74,60

CaO

1,64

0,87

MgO

0,11

0,05

Al2O3

14,04

14,39

Fe2O3

1,48

1,20

TiO2

0,09

0,07

Na2O

3,34

2,29

K2O

4,02

4,67

Inne tlenki o zawartoĞci
< 0,04% (w tym Ba, Sr,
Zr, Ni, Mn, W, Rb)

0,15

–

procesie ekspandacji. Na Rys. 2, dla porównania objĊtoĞci,
pokazano 5-gramowe próbki perlitu surowego i odpadowego
pyáu perlitowego.
Dla materiaáów perlitowych stosowanych do badaĔ wykonano analizy skáadu chemicznego. Wyniki analiz podano
w Tabeli 2. GĊstoĞü nasypowa drobnoziarnistego odpadu
perlitowego wynosiáa 0,07 g/cm3, podczas gdy dla surowego
perlitu - 0,11 g/cm3.
W próbach otrzymywania porowatych materiaáów szklano-krystalicznych jako dodatek spieniający stosowano wĊgiel
aktywny (C). W charakterze nukleatora krystalizacji stosowano tlenek tytanu - TiO2. Skáadniki zestawów surowcowych
do prób otrzymywania materiaáów szklano-krystalicznych na
bazie perlitu stanowiáy m. in. wĊglan sodu - Na2CO3, wĊglan
wapnia - CaCO3 i wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2, dwuwodny fosforan sodu - NaH2PO4·2H2O, dwuwodny fosforan
dwusodowy - Na2HPO4·2H2O. Ponadto, w wyniku przeprowadzonego rozeznania odnoĞnie dostĊpnych i moĪliwych do
zastosowania fosforanowych materiaáów odpadowych, taĔszych od fosforanów sodowych, do prób wytypowano szlam
fosforanowy otrzymany z Zakáadów Chemicznych Alwernia
S.A., gdzie stanowi on odpad poprodukcyjny. W Tabeli 3
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Tabela 3. PrzeciĊtny skáad chemiczny szlamu fosforanowego.
Table 3. Average chemical composition of phosphate sludge.
Gáówne skáadniki
tlenkowe

[% mas.]

Substancje
chemiczne

[% mas.]

P2O5

19,0

Na2HPO4

23 - 26

Na2O

8,0

NaH2PO4

12 - 14

MgO

2,0

MgHPO4

8 - 12

Straty suszenia w
105°C

60,0

woda

55 - 65

inne

do 2

podano skáad chemiczny i charakterystyczne wáaĞciwoĞci
szlamu fosforanowego.
W charakterze Ğrodków uáatwiających obróbkĊ mechaniczną i chemiczną zestawów surowcowych stosowano
roztwór sodowego szkáa wodnego.

2.2. Otrzymywanie tworzyw szklanokrystalicznych
Do prób syntezowania materiaáów szklano-krystalicznych
wytypowano surowy perlit odmiany „F”, frakcje o uziarnieniu poniĪej 0,063 mm i 0,045 mm (uzyskane przez odsiew
podziarna i/lub mielenie) oraz odpad perlitowy o skáadzie
chemicznym podanym w Tabli 2. Stosowano zestawy surowcowe zawierające surowy perlit - 100 g, Na2CO3 - 10,3 g,
CaCO3 -44,0 g oraz wĊgiel aktywny jako materiaá spieniający
(0,3% – 1,0%), TiO2 jako nukleator krystalizacji (0,5% – 2%)
oraz związki fosforanowe w postaci uwodnionego fosforanu sodowego (jedno- lub dwusodowego) lub odpadowego
szlamu fosforanowego o skáadzie podanym w Tabeli 3.
Z dodatkiem roztworu sodowego szkáa wodnego, rĊcznie
formowano granule o Ğrednicy od ok. 0,5–0,8 cm, które
poddawano wypalaniu w piecu elektrycznym laboratoryjnym
w temperaturze 850-900 °C. Pomimo duĪej porowatoĞci,
uzyskiwane materiaáy granulowane byáy wystarczająco
wytrzymaáe mechanicznie. W wyniku prób prowadzonych
z róĪną zawartoĞcią wĊgla aktywnego i oceny wpáywu jego
iloĞci na stopieĔ porowatoĞci otrzymywanych materiaáów
ustalono, Īe optymalny dodatek wĊgla powinien wynosiü
ok. 1%. NastĊpnie, w ramach optymalizacji skáadu, do
zestawów surowcowych w miejsce wĊglanu dodawano
wodorotlenek wapnia - Ca(OH)2, w przeliczeniu na tĊ samą
iloĞü wprowadzanego CaO. Wodorotlenek wapnia ma postaü
pylistą, podczas gdy wĊglan wapnia ma stosunkowo grube
uziarnienie. Wprowadzenie CaO w postaci wodorotlenku
wapnia uáatwiáo w związku z tym mieszanie skáadników, co
pozwoliáo zwiĊkszyü jednorodnoĞü zestawów surowcowych.
Ponadto wodorotlenek wapnia ulega rozkáadowi termicznemu
w temperaturze ok. 600 °C, tj. o przeszáo 200 °C niĪszej niĪ
wĊglan wapnia (825 °C) i dziĊki obecnoĞci grup hydroksylowych wykazuje wiĊkszą reaktywnoĞü w podwyĪszonych
temperaturach. DziĊki zmianie surowca wapniowego uzyskano poprawĊ stopnia spĊcznienia otrzymywanych materiaáów
przy równoczesnym zmniejszeniu iloĞci porów otwartych na
powierzchni granul. UmoĪliwiáo to takĪe skrócenie czasu
ogrzewania potrzebnego do osiągniĊcia wáaĞciwej temperatury wypaáu.
Biorąc pod uwagĊ potrzebĊ zagospodarowania odpadu
perlitu ekspandowanego w związku z koniecznoĞcią jego
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skáadowania i brakiem zastosowaĔ, w próbach otrzymywania
materiaáów szklano-krystalicznych uwzglĊdniono zastosowanie odpadu perlitowego o skáadzie podanym w Tabeli 2
(frakcja poniĪej 0,1 mm), w celu ustalenia moĪliwoĞci jego
wykorzystania i wpáywu na wáaĞciwoĞci otrzymywanych
materiaáów. Próby wykonywano na bazie zestawów surowcowych, w których czĊĞü zastĊpowano odpadem perlitowym, w iloĞci od 5% do 25%. Ze wzglĊdu na postaü pylistą
i bardzo niski ciĊĪar nasypowy, a w związku z tym duĪą
objĊtoĞü w stosunku do masy, odpad perlitowy stanowi
materiaá trudniejszy w stosowaniu niĪ drobne frakcje perlitu
surowego i pozostaáe skáadniki zestawu surowcowego. Próby
z zastosowaniem odpadu perlitowego wykazaáy, Īe zamiana
rzĊdu (10-15)% iloĞci perlitu surowego na odpad perlitowy
nie wywiera wyraĨnego wpáywu na zmniejszenie porowatoĞci
uzyskiwanych materiaáów.
Zestawy surowcowe o skáadzie zoptymalizowanym
w wyniku prób laboratoryjnych wytypowano do prób granulowania w skali póátechnicznej. Proces granulowania przeprowadzono na doĞwiadczalnym granulatorze talerzowym
o Ğrednicy talerza równej 900 mm, z moĪliwoĞcią regulacji
jego kąta nachylenia w granicach 0-90° i prĊdkoĞci obrotowej w przedziale 10-50 obr./min. Do nawilĪania zestawu
stosowano roztwór szkáa wodnego sodowego. Uzyskany

a)

b)
Rys. 3. Typowe próbki uzyskanych tworzyw szklano-krystalicznych:
a) o barwie naturalnej, z prób w skali póátechnicznej, b) barwionych
w masie.
Fig. 3. Typical samples of glass-ceramic materials: a) natural colour of aggregates obtained in semi-technical scale, b) aggregates
coloured in mass.
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a)

b)

c)

d)
EDS mikroobszaru 1 obraz e)
Pierwiastek

e)

[% mas.] [% at.]

O

52.32

66.44

Na

14.87

13.14

Al

0.95

0.71

Si

8.94

6.47

P

10.20

6.69

K

0.80

0.42

Ca

10.76

5.46

S

0.93

0.59

Fe

0.23

0.08

Razem

100

100

f)

Rys. 4. Wyniki badania metodą SEM/EDS próbki o materiaáu szklano-krystalicznego uzyskanego na bazie surowego perlitu z dodatkiem
odpadu perlitowego i fosforanu jednosodowego, wypalonego w 850 °C: a) przekrój próbki z widocznymi porami; b), c) i d) przekrój próbki
z widocznymi produktami krystalizacji; e) powierzchnia próbki z widocznymi produktami krystalizacji i zaznaczonym miejscem analizy EDS
(1); f) wyniki analizy EDS z mikroobszaru (1).
Fig. 4. Results of SEM/EDS measurements for glass-ceramic material obtained at 850 °C on the basis of raw perlite added with waste
perlite and monosodium phosphate: a) SEM image of material with visible pores, b), c) and d) SEM image of material with visible products
of crystallization, e) sample surface with products of crystallization and marked microregion of EDS analysis (1), f) results of the EDS
analysis in (1).

granulat suszono na powietrzu. Wytworzony granulat poddano nastĊpnie wypalaniu w temperaturze ok. 930-940 °C
w piecu obrotowym do wypaáu klinkieru portlandzkiego
o wydajnoĞci rzĊdu 40-50 kg/h. Granulat podawany byá
w przeciwprądzie z leja zasypowego usytuowanego nad
piecem. Na dáugoĞci pieca (ogóáem ponad 8 m) moĪna
wyróĪniü strefy podgrzewania, wypaáu (ok. 1 m) i studzenia.
Podczas wypaáu w zastosowanym zakresie temperatur nie
obserwowano niepoĪądanych zjawisk takich jak np.: poja-

wianie siĊ widocznej fazy ciekáej, sklejanie siĊ granul lub
ich przylepianie siĊ do wymurówki pieca. W wyniku prób
w skali póátechnicznej otrzymano lekkie porowate tworzywo
szklano-krystaliczne w iloĞci umoĪliwiającej przeprowadzenie w peánym zakresie normatywnych badaĔ wymaganych
dla materiaáów stosowanych jako kruszywa budowlane. Na
Rys. 3a pokazano kruszywo szklano-krystaliczne uzyskane
w wyniku prób w skali póátechnicznej.
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a)

b)

EDS mikroobszaru 1 obraz c)

ac)

Pierwiastek

[% mas.] [% at.]

O
Na
Mg
Al
Si
P
K
Ca
Ti
Fe
Razem

43.99
11.10
1.76
4.34
18.80
5.87
1.92
7.00
5.22
100

59.23
10.40
1.56
3.47
14.42
4.08
1.06
3.76
2.01
100

d)

Rys. 5. Wyniki badania metodą SEM/EDS próbki materiaáu szklano-krystalicznego wypalonego w 1000 °C, uzyskanego na bazie perlitu
surowego i odpadowego szlamu fosforanowego: a), b) i c) obraz SEM próbki z widocznymi porami i produktami procesu krystalizacji; d)
wyniki analizy EDS mikroobszaru 1 zaznaczonego na obrazie (c).
Fig. 5. Results of SEM/EDS measurements for glass-ceramic material obtained at 1000 °C on the basis of raw perlite and waste phosphate sludge: a), b) and c) SEM images of material with visible pores and products of crystallization, d) results of the EDS analysis in a
microregion (1) of the image (c).

W ramach prób w skali laboratoryjnej przeprowadzono
równieĪ próby barwienia otrzymywanych porowatych tworzyw szklano-krystalicznych tlenkami metali przejĞciowych,
m.in. kobaltu i chromu oraz przy uĪyciu pigmentów ceramicznych. Niektóre wyniki prób barwienia przeprowadzonych
w skali laboratoryjnej pokazano na Rys. 3b.

3. Wyniki badaĔ
3.1. Badania morfologii, skáadu i struktury
metodami SEM/EDS i XRD
Próbki otrzymywanych materiaáów poddano badaniom
metodami elektronowej mikroskopii skaningowej ze spektroskopią rozproszonego promieniowania rentgenowskiego
(SEM/EDS) oraz dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD). Na
Rys. 4 i 5 pokazano odpowiednio wyniki badania metodą
SEM/EDS morfologii materiaáów wypalanych w 850 °C
i 1000 °C (z prób w skali laboratoryjnej).
Badania metodą SEM/EDS potwierdziáy, Īe przy zastosowaniu opracowanych skáadów zestawów surowcowych,
poddanych odpowiedniej obróbce mechano-chemicznej
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i wypalanych w zakresie temperatur 850–1000 °C, mogą
byü otrzymywane porowate materiaáy o charakterze szklano-krystalicznym.
W celu uzyskania danych odnoĞnie struktury fazowej,
próbki materiaáów wypalanych w róĪnych temperaturach
poddano badaniom rentgenogra¿cznym (XRD). Na Rys. 6
pokazano przykáadowy wynik badania metodą XRD materiaáów otrzymywanych przy zastosowaniu perlitu surowego
i fosforanu jednosodowego, NaH2PO4·2H2O, wypalanych
w temperaturze 1000 °C (tu: próbka psf_1000).
Rentgenogramy i wyniki analizy fazowej XRD wskazują,
Īe badane materiaáy zawierają znaczne iloĞci faz krystalicznych, jakkolwiek o róĪnym skáadzie, przy czym w próbkach
z udziaáem perlitu i fosforanu jednosodowego obserwuje
siĊ wiĊcej silniejszych linii dyfrakcyjnych. Przykáadowo,
w rentgenogramie próbki „psf 1000”, otrzymanej z perlitu
surowego i fosforanu jednosodowego (Rys. 6), obecne są
linie dyfrakcyjne od SiO2 w postaci kwarcu i krystobalitu,
a ponadto od fosforanu sodowo-wapniowego NaCaPO4,
fosforanu sodowo-magnezowego NaMgPO 4 i wĊglanu
potasowego K2CO3. Rentgenogramy próbek otrzymywanych z perlitu i szlamu fosforanowego (nie prezentowane)
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Rys. 6. Rentgenogram i wyniki analizy fazowej próbki materiaáu szklano-krystalicznego otrzymanego przez wypalanie w temperaturze
1000 °C przy zastosowaniu rudy perlitowej i fosforanu jednosodowego - NaH2PO4·2H2O.
Fig. 6. X-ray diffraction pattern of glass-ceramic material obtained at 1000 °C on the basis of raw perlite and monosodium phosphate NaH2PO4·2H2O.

zawieraáy linie dyfrakcyjne od faz krystalicznych o znacznie
bardziej záoĪonym skáadzie, zwáaszcza w przypadku pików
pochodzących od fosforanów, reprezentowanych m. in.
przez NaCaPO4 i Na2,43Al0,19(PO4). Na uwagĊ zasáuguje
brak reÀeksów od krystalicznych faz SiO2, co moĪe oznaczaü, Īe w tych próbkach SiO2 moĪe wystĊpowaü w formie
amor¿cznej. Ze wzglĊdu na skáad chemiczny i duĪy stopieĔ
uwodnienia, odpadowy szlam fosforanowy stanowi materiaá
o podwyĪszonej reaktywnoĞci, co ma wpáyw na zapoczątkowanie reakcji chemicznych i procesu krystalizacji w niĪszych
temperaturach. Stosunkowo znaczne zróĪnicowanie skáadu
chemicznego i fazowego otrzymanych materiaáów jest gáównie wynikiem záoĪonego skáadu chemicznego perlitu i szlamu
fosforanowego. Skáad zestawów surowcowych syntezowanych materiaáów szklano-krystalicznych byá dobierany pod
kątem zapewnienia odpowiednich warunków przebiegu
reakcji chemicznych i zjawisk ¿zycznych, w tym wytworzenia
fazy szklistej i nastĊpczej krystalizacji, a takĪe ekspandacji
perlitu i rozkáadu termicznego wĊglanu sodu i wĊglanu
lub wodorotlenku wapnia, prowadzących do wytworzenia
porowatych tworzyw o charakterze szklano-krystalicznych.
Wyniki badaĔ metodą SEM/EDS, bĊdące w peánej zgodnoĞci z wynikami badaĔ rentgenogra¿cznych, potwierdziáy, Īe
w zastosowanych warunkach obróbki termicznej, wszystkie
badane materiaáy uzyskaáy charakter szklano-krystaliczny przy równoczesnej znacznej porowatoĞci w objĊtoĞci
i ograniczonej iloĞci porów otwartych na powierzchni granul. Tego rodzaju morfologia jest korzystna pod wzglĊdem
moĪliwoĞci zastosowania w charakterze lekkich kruszyw
dla budownictwa.

3.2. WáaĞciwoĞci ¿zyczne otrzymywanych
tworzyw szklano-krystalicznych
W Tabeli 4 podano wyniki badania gĊstoĞci perlitu surowego i próbek otrzymanych materiaáów szklano-krystalicznych. Badania wykonano metodą piknometryczną zgodnie
z PB-BF-23, wyd. 4 z dnia 10.02.2010 pt.: ”Szkáo. Metody
badaĔ. Oznaczenie gĊstoĞci” oraz metodą wagi hydrosta-

Tabela 4. Wyniki badania gĊstoĞci surowca perlitowego (rudy)
i otrzymanych materiaáów.
Table 4. Density of raw perlite „F” and glass-ceramic materials.
Rodzaj próbki

GĊstoĞü ȡ [g/ml]

metoda piknometryczna
Ruda perlitowa „F”

2,33 ± 0,06*

granulki duĪe na bazie rudy perlitowej przed
wypaáem

2,10 ± 0,06*

metoda wagi hydrostatycznej
granulki maáe przed wypaáem w piecu
koápakowym

2,17 ± 0,06*

granulki maáe po wypale w piecu
koápakowym w 900 °C

0,90 ± 0,06*

granulki wiĊksze biaáe - wypaá w piecu
laboratoryjnym w 950 °C

0,69 ± 0,06*

Granulki wypalane w 930 °C w piecu do
klinkieru (próba póátechniczna)

0,64 ± 0,06*

* Podane wyniki niepewnoĞci są niepewnoĞcią rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufnoĞci 95% i wspóáczynnika k = 2.

tycznej zgodnie z PB-BF-05, wyd. 4 z dnia 10.02.2010 pt.:
”Badanie gĊstoĞci szkáa metodą wagi hydrostatycznej”.
Wyniki badaĔ podane w Tabeli 4 wskazują, Īe w wyniku
prób wypaáu zestawów surowcowych poddanych odpowiedniej obróbce mechano-chemicznej, gĊstoĞü materiaáów
szklano-krystalicznych, otrzymywanych zarówno w skali
laboratoryjnej jak i póátechnicznej, ulegáa znacznemu obniĪeniu.
Wymagania dla kruszyw lekkich uzyskiwanych w wyniku
procesu naturalnego, przemysáowego lub z recyklingu oraz
mieszanek tych materiaáów stosowanych do betonu, zapraw
i wypeánieĔ drogowych, drogownictwie i obiektach inĪynieryjnych podaje norma PN-EN 13055-1- „Kruszywa lekkie
- CzĊĞü 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy”. Wyniki badaĔ wáaĞciwoĞci badanych kruszyw
lekkich przedstawiono w Tabeli 5. Aby oceniü moĪliwoĞci
zastosowania otrzymanego kruszywa szklano-krystalicz-
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Tabela. 5. WáaĞciwoĞci betonów lekkich na bazie cementu i kruszyw lekkich [28].
Kruszywo
szklano-krystaliczne

Kruszywo PORAVER

Kruszywo
Leca KERAMZYT

GĊstoĞü objĊtoĞciowa wg PN-EN 1097-6 [Mg/m3]

1,15 ± 0,06*

0,29 ± 0,06*

0,55 ± 0,06*

GĊstoĞü nasypowa w stanie luĨnym wg PN-EN 1097-3 [Mg/m3]

0,62 ± 0,04*

-

-

NasiąkliwoĞü po 24 h wg PN-EN 1097-6 [%]

22,6 ± 1,2*

47,0 ± 1,2*

29,5 ± 1,2*

OdpornoĞü na miaĪdĪenie wg PN-EN 13055-1 [N/mm2]

1,87

1,18

1,39

MrozoodpornoĞü wg PN-EN 13055-1, zaá. C; ubytek masy po
20 cyklach zamraĪania

0,4 ± 0,1*

-

-

ReaktywnoĞü ra wg PN - 91/B-06714.34 [%]

0,016

-

-

WáaĞciwoĞü

WáaĞciwoĞci betonów lekkich na bazie cementu i kruszywa szklano-krystalicznego, PORAVERU lub KERAMZYTU
w/c

0,853

0,512

0,585

Opad stoĪka wg PN-EN 12350-2:2011 [cm]

17,0 ± 1,0*

16,5 ± 1,0*

17,0 ± 1,0*

GĊstoĞü ĞwieĪego betonu wg PN-EN 12350-6:2011 [kg/m3]

1740 ± 20*

1220 ± 20*

1350 ± 20*

GĊstoĞü stwardniaáego betonu w stanie nasyconym
wg PN-EN 12390-7:2011, [kg/m3]

1790 ± 50*
D1,8

1300 ± 50*
D1,4

1430 ± 50*
D1,6

ZawartoĞü powietrza wg PN-EN 12350-7:2011
WytrzymaáoĞü wg PN-EN
12390-3:2011 [MPa]

9,5 ± 1,0*

13,0 ± 1,0*

17,5 ± 1,0*

po 7 dniach dojrzewania

13,6 ± 1,9*

11,0 ± 1,9*

16,0 ± 1,9*

28 dniach dojrzewania

18,9 ± 1,9*
LC 16/18

11,4 ± 1,9*
LC 8/9

19,6 ± 1,9*
LC 16/18

NasiąkliwoĞü wg PN-88/B-06250 [%]

21,7

23,1

18,1

OdpornoĞü na Ğcieranie wg Böhmego wg PN-EN 13892-3:2005

16,7 ± 2,0*

25,6 ± 2,0*

19,1 ± 2,0*

* Podane wyniki niepewnoĞci są niepewnoĞcią rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufnoĞci 95% i wspóáczynnika k = 2.

nego do wytwarzania betonów lekkich, wykonano badania
polegające na okreĞleniu takich wáasnoĞci jak gĊstoĞü
objĊtoĞciowa, odpornoĞü na miaĪdĪenie, gĊstoĞü ĞwieĪego
betonu, gĊstoĞü stwardniaáego betonu w stanie nasyconym,
zawartoĞü powietrza, wytrzymaáoĞü po 7 i 28 dniach dojrzewania, nasiąkliwoĞü, odpornoĞü na Ğcieranie wg Böhmego.
Dla porównania przeprowadzono analogiczne badania dla
dwóch komercyjnych kruszyw lekkich: Leca KERAMZYTU
i PORAVERU oraz betonów wykonanych na ich bazie. Do
badaĔ przyjĊto receptury mieszanki betonowej o staáej iloĞci
cementu wynoszącej 380 kg/m3, punkcie piaskowym do
kruszywa równym 40% : 60% oraz staáy opad stoĪka ok.
17 cm. Zastosowano piasek kwarcowy o frakcji 0/2 mm oraz
odseparowane frakcje kruszyw lekkich 2/4 mm i 4/8 mm.
Badania przeprowadzono w Instytucie Ceramiki i Materiaáów
Budowlanych – Oddziaá Szkáa i Materiaáów Budowlanych
w Krakowie, Zakáad Betonów, zapraw i Kruszyw oraz Centrum BaadaĔ Betonów CEBET (wspóáczynnik przewodzenia
ciepáa). Wyniki badaĔ przedstawiono w Tabeli 5 [28].
Otrzymane kruszywo szklano-krystaliczne, charakteryzuje siĊ gĊstoĞcią objĊtoĞciową 1,149 Mg/m3, najwyĪszą
spoĞród porównywanych kruszyw. W związku z tym, Īe wymagania normowe wynoszą poniĪej 2,00 Mg/m3, otrzymane
kruszywo szklano-krystaliczne moĪna zaliczyü do kruszyw
lekkich. GĊstoĞü kruszyw spiekanych waha siĊ od 0,4 Mg/m3
do 2,0 Mg/m3, przy czym do betonów konstrukcyjnych z reguáy stosuje siĊ kruszywa o gĊstoĞci ziaren powyĪej 0,9 Mg/m3,
a w przypadku betonów wysokiej wytrzymaáoĞci gĊstoĞü
ziaren kruszyw lekkich przekracza 1,2 Mg/m3. GĊstoĞü
nasypowa kruszywa jest zdeterminowana gĊstoĞcią ziaren
oraz ich ksztaátem. GĊstoĞü nasypowa w stanie luĨnym
kruszywa szklano-krystalicznego wynosi okoáo 0,6 Mg/m3.
W przypadku betonów konstrukcyjnych stosuje siĊ kruszywa
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o gĊstoĞci nasypowej powyĪej 0,3 Mg/m3, a do betonów
wysokiej wytrzymaáoĞci - powyĪej 0,6 Mg/m3. NasiąkliwoĞü
kruszyw spiekanych, zaleĪnie od struktury porowatoĞci
ziaren waha siĊ w przedziale od 2% do ponad 40%. DuĪa
nasiąkliwoĞü kruszyw porowatych stanowi istotny problem
przy komponowaniu mieszanek betonowych z uwagi na to,
Īe zmienia wspóáczynnik wodno cementowy, co w dalszej
konsekwencji moĪe teĪ powodowaü zmniejszenie mrozoodpornoĞci betonu. NasiąkliwoĞü kruszywa szklano-krystalicznego jest porównywalna z nasiąkliwoĞcią kruszywa
keramzytowego, które jest jednym z kruszyw syntetycznych
najczĊĞciej stosowanych do wykonywania lekkich betonów
konstrukcyjnych. MrozoodpornoĞü badanego kruszywa
szklano-krystalicznego jest wysoka – ubytek masy po 20
cyklach zamraĪania/rozmraĪania wynosi tylko 0,4%.
OdpornoĞü na miaĪdĪenie kruszywa szklano–krystalicznego wynosi okoáo 1,87 N/mm2. Dla porównania kruszywo
PORAVER charakteryzuje siĊ odpornoĞcią na miaĪdĪenie
1,18 N/mm2 a kruszywo keramzytowe 1,39 N/mm2. Dla
kruszyw spiekanych wartoĞü ta waha siĊ z reguáy od 0,5
do 15 MPa. Parametr ten jest bezpoĞrednim wskaĨnikiem
przydatnoĞci kruszyw lekkich do betonów konstrukcyjnych
o zaáoĪonym poziomie wytrzymaáoĞci. W przypadku betonów wysokiej wytrzymaáoĞci nie naleĪy stosowaü kruszyw
o wytrzymaáoĞci niĪszej niĪ 5 MPa, co oznacza Īe kruszywo
szklano–krystaliczne nie moĪe byü stosowane do takich betonów. JednakĪe uzyskany wynik odpornoĞci na miaĪdĪenie
byá najwyĪszy spoĞród badanych kruszyw lekkich. Kruszywo
szklano-krystaliczne nie wykazuje oznak reaktywnoĞci alkalicznej. Zmiany liniowe badanego kruszywa nie przekraczają
wartoĞci 0,1% początkowego wymiaru badanych próbek
w ksztaácie belek (otrzymany wynik to 0,016%).
Wedáug normy PN-EN 206-1:2003 betony lekkie powinny
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siĊ charakteryzowaü gĊstoĞcią od 800 kg/m3 do 2 000 kg/m3,
obejmując klasy wytrzymaáoĞci od LC 8/9 do LC 80/88. Przeprowadzone badania betonów wykazaáy, Īe dla zastosowanej
receptury z udziaáem kruszywa szklano-krystalicznego moĪna uzyskaü klasĊ wytrzymaáoĞci betonu LC 16/18. Przy takiej
samej iloĞci cementu wynoszącej 380 kg/m3 w mieszance betonowej, taką samą klasĊ wytrzymaáoĞci uzyskano dla betonu
z kruszywem keramzytowym, natomiast dla betonu z kruszywem PORAVER uzyskano o dwie klasy niĪszą wytrzymaáoĞü
LC 8/9. Przeprowadzone badania gĊstoĞci stwardniaáego
betonu w stanie nasyconym i suchym wykazaáy, Īe beton
z kruszywem szklano-krystalicznym charakteryzowaá siĊ
najwyĪszą wartoĞcią gĊstoĞci spoĞród badanych kruszyw.
Beton ten z uwagi na wartoĞü gĊstoĞci moĪna zaliczyü do
klasy D1,8. W przypadku zastosowania kruszywa szklano-krystalicznego uzyskano najniĪszą wartoĞü napowietrzenia
mieszanki betonowej. Podobnie jak w przypadku samego
kruszywa szklano-krystalicznego, dla betonu z jego udziaáem uzyskano najlepszy parametr odpornoĞci na Ğcieranie
wg Böhmego wynoszący 16,65 cm3/50 cm2. OdpornoĞü na
Ğcieranie dla pozostaáych kruszyw wynosiáa: dla kruszywa
PORAVER 25,59 cm3/50 cm2, zaĞ dla kruszywa Leca KERAMZYT 19,1 cm3/50 cm2. Na podkreĞlenie zasáuguje, Īe
w wyniku zastosowania kruszywa szklano-krystalicznego
otrzymano beton o najniĪszym wspóáczynniku przewodzenia
ciepáa spoĞród przebadanych kruszyw lekkich.
Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe:
– badane kruszywo szklano-krystaliczne moĪe byü stosowane do wykonywania betonów lekkich; - parametry
kruszywa szklano-krystalicznego speániają wymagania
normy PN-EN 13055-1:2003 „Kruszywa lekkie - CzĊĞü 1:
Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy”;
– wykonany beton z udziaáem kruszywa szklano-krystalicznego charakteryzowaá siĊ klasą: D1,6 gĊstoĞci oraz
klasą LC 16/18 wytrzymaáoĞci na Ğciskanie;
– w wyniku zastosowania kruszywa-szklano krystalicznego
uzyskano najniĪszy parametr wspóáczynnika przewodzenia ciepáa betonu spoĞród badanych spiekanych kruszyw
lekkich oraz najniĪszą podatnoĞü na Ğcieranie.
Uzyskane wyniki badaĔ wskazują, Īe kruszywo szklano-krystaliczne moĪna zastosowaü do otrzymywania elementów o korzystnych parametrach izolacyjnoĞci termicznej
i podwyĪszonej odpornoĞci na Ğcieranie. Uzyskane wyniki
badaĔ wskazują, Īe kruszywo szklano-krystaliczne moĪna
zastosowaü do otrzymywania elementów o korzystnych
parametrach izolacyjnoĞci termicznej i podwyĪszonej odpornoĞci na Ğcieranie.

surowcowych i odpowiednio dobranych warunków obróbki
termicznej. W szczególnoĞci, próby te pozwoliáy okreĞliü
wstĊpne wytyczne technologiczne do otrzymywania materiaáów szklano-krystalicznych o charakterze lekkich kruszyw.
Badania mikrostruktury i morfologii (metodą SEM/EDS),
skáadu fazowego (metodą XRD) oraz gĊstoĞci materiaáów,
otrzymywanych z prób doĞwiadczalnych w skali od laboratoryjnej do póátechnicznej, potwierdziáy szklano-krystaliczny
charakter i wysoką porowatoĞü otrzymywanych tworzyw.
Wyniki prób doĞwiadczalnych i badaĔ wykazaáy, Īe do ich
wytwarzania moĪna stosowaü zamiennie (przy zachowaniu
równowaĪnoĞci skáadu chemicznego) róĪne surowce wprowadzające P2O5, w tym odpadowe surowce fosforanowe,
a takĪe najdrobniejsze frakcje surowego perlitu w ograniczonej iloĞci (do max. (15-20)%) - pylisty odpad perlitu
ekspandowanego.
Uzyskane w tym etapie prac wyniki badaĔ i prób doĞwiadczalnych wskazują, Īe otrzymane kruszywo szklano-krystaliczne moĪna zastosowaü do otrzymywania elementów o korzystnych parametrach izolacyjnoĞci termicznej
i podwyĪszonej odpornoĞci na Ğcieranie.
Ponadto technologia wytwarzania opracowanych kruszyw szklano-krystalicznych moĪe mieü charakter bezodpadowy, gdyĪ daje moĪliwoĞü wykorzystania jako dodatku do
zestawu surowcowego odpadów perlitowych istniejących i
na bieĪąco tworzących siĊ przy skáadowaniu i ekspandacji
surowego perlitu.
Prace nad dalszymi moĪliwoĞciami wykorzystania surowca perlitowego (surowego i odpadu perlitowego oraz innych
surowców i produktów odpadowych) są w trakcie kontynuacji.
Materiaáy szklano-krystaliczne opracowane w wyniku realizacji tego etapu prac są przedmiotem zgáoszenia patentowego
Nr 398641 „Sposób wytwarzania tworzywa szklano-krystalicznego na bazie surowców perlitowych”.
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