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Streszczenie
W pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu surowców odpadowych w postaci stłuczki szkła panelu CRT oraz bazaltu na właściwości termiczne i elektryczne szkła czarnego. Na podstawie przeprowadzonych badań DTA i badań z wykorzystaniem pieca gradientowego, ustalono wpływ składu chemicznego surowców odpadowych na przemiany fizykochemiczne zachodzące w trakcie ogrzewania
szkieł, jak również zoptymalizowano proces ich topienia. Rodzaj faz krystalicznych oraz mikrostrukturę szkieł poddanych obróbce termicznej identyfikowano przy pomocy rentgenowskiej analizy fazowej XRD oraz mikroskopii skaningowej SEM/EDS. Stwierdzono, że użyte
materiały odpadowe pozwalają na uzyskanie szkła czarnego o współczynniku rozszerzalności termicznej mieszczącym się w zakresie od
7,5·10-6 °C-1 do 8,5·10-6 °C-1.
Słowa kluczowe: odpady przemysłowe, bazalt, stłuczka kineskopowa

EFFECTS OF WASTE MATERIALS ON THERMAL PROPERTIES OF BLACK GLASS
The paper presents a study on the impact of waste materials in the form of CRT glass panel cullet and basalt on thermal and electrical
properties of black glass. Based on the differential thermal analysis (DTA) and research with the usage of a gradient furnace, the influence
of chemical composition of the waste materials on physico-chemical changes occurring during the heating of glass has been established.
In addition, the process of melting could has been optimized. The type of crystalline phases and microstructure of heat-treated glasses
were identified using the X-ray diffraction phase analysis (XRD) and scanning microscopy (SEM/EDS), respectively. It has been found
that the waste materials can be used to produce black glass having a coefficient of thermal expansion in the range of 7.5·10-6 °C-1 to
8.5·10-6 °C-1.
Keywords: Waste materials, Basalt, CRT glass panel cullet

1. Wprowadzenie
Szkła czarne otrzymuje się w wyniku barwienia masy
szklanej związkami manganu, żelaza, selenu oraz związkami kobaltu. Barwniki muszą być dobrane w taki sposób
by wywołane przez nie efekty barwne neutralizowały się
wzajemnie w wyniku dopełnienia. Najczęściej stosowanym
barwnikiem w technologii produkcji szkieł czarnych jest tlenek manganowy dodawany do zestawu w formie braunsztynu (MnO2), zanieczyszczonego związkami żelaza, które
w szkłach tworzą barwę dopełniającą do barwy utworzonej
przez mangan. Szkła zawierające związki manganu topi się
w atmosferze utleniającej [1].
O ilości MnO2 w zestawie decyduje grubość wytwarzanych wyrobów. Dla otrzymania szkieł o grubości 2–3 mm
do zestawu dodaje się (20–25)% mas. MnO2, co niestety
zwiększa kruchość wyrobów. Z drugiej strony szkła o mniejszej zawartości manganu nie pochłaniają światła w sposób
wystarczający. Cieńsze wyrobu mają zabarwienie ciemnofioletowe, a nie czarne. Rozwiązaniem tego problemu
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jest stosowanie połączenia barwników dopełniających się,
tj. braunsztynu i dwuchromianu potasowego. Współdziałanie
tych dwóch barwników polega na tym, że dwuchromian –
wskutek silnego działania utleniającego – utrzymuje mangan w postaci jonów Mn3+ (chromoforów barwy fioletowej),
dopełniającej dobrze barwę zieloną, której chromoforem są
jony Cr3+, powstające z dwuchromianu [2].
Szkła czarne można również uzyskać, stosując jako
barwniki siarczki metali ciężkich, czyli takie jak FeS, CoS,
CuS czy NiS. Przy zastosowaniu tego rodzaju barwników
pojawiają się problemy z utrzymaniem równowagi redox
w masie szklanej [3].
Dla wielu gałęzi przemysłu szklarskiego, wykorzystujących tradycyjne technologie topienia zestawów w piecach,
wątpliwa jest możliwość dal szego, znaczącego zmniejszania zużycia energii ze względu na bliskość osiągnięcia
termodynamicznej granicy topienia szkła. Stąd pożądane
jest zastosowanie alternatywnych dróg zmniejszania zużycia energii, takich jak udoskonalenie technologii zestawu
szklarskiego poprzez granulowanie, udoskonalenie procesu
topienia szkła poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego,
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Tabela 1. Skład chemiczny wytopionych szkieł.
Table 1. Chemical compositions of studied glasses.
Nazwa szkła

Oznaczany
składnik

CRT

Baz1

SiO2

61,82

60,08

Baz2

Baz3

Baz4

56,61

54,88

Skład szkła [% mas.]
58,35

CaO

-

1,05

2,11

3,16

4,21

MgO

0,01

1,10

2,19

3,27

4,36

Al2O3

2,03

3,32

4,61

5,91

7,20

Fe2O3

0,06

1,17

2,28

3,39

4,50

TiO2

0,06

0,18

0,29

0,41

0,53

Na2O

7,95

7,59

7,24

6,88

6,52

K2O

7,35

6,76

6,17

5,58

4,99

BaO

7,27

6,55

5,82

5,09

4,36

SrO

10,80

9,72

8,64

7,56

6,48

Sb2O3

0,35

0,32

0,28

0,25

0,21

CeO2

0,21

0,19

0,17

0,15

0,13

ZrO2

1,70

MnO

1,53

1,36

1,19

1,02

0,02

0,04

0,06

0,08

Tabela 2. Składy chemiczne surowców użytych do wytopu szkieł.
Table 2. The chemical composition of used raw materials.

Oznaczany
składnik

Stłuczka CRT

Bazalt

Zawartość
[% mas.]

SiO2

61,82

44,46

CaO

-

10,53

MgO

0,013

10,88

Al2O3

2,0305

14,95

Fe2O3

0,065

11,16

TiO2

0,06

1,23

Na2O

7,95

4,38

K2O

7,35

1,45

BaO

7,273

-

SrO

10,80

-

Sb2O3

0,35

-

CeO2

0,21

-

ZrO2

1,70

-

MnO2

-

0,19

nowe konstrukcje pieców, czy też stosowanie surowców alternatywnych w tym zwiększenie udziału stłuczki szklanej
lub surowców pochodzenia szklistego w procesie topienia.
Zastosowanie surowców odpadowych nabiera szczególnego znaczenia przy produkcji szkieł stosowanych jako izolatory elektryczne, od których wymagana jest wysoka wartość
oporności właściwej oraz odporność na temperaturę. Ze
względu na koszty wytwarzania oraz wagę tych materiałów
wypierane są one coraz częściej przez tworzywa sztuczne.
Stąd też w pracy podjęto próbę wytworzenia szkła czarnego na bazie dwóch surowców odpadowych: stłuczki szkła
krzemianowo-strontowo-barowego CRT, pochodzącego z re-

cyklingu kineskopów telewizyjnych, i bazaltu. Użycie stłuczki
CRT jest podyktowane brakiem możliwości wykorzystania
tego rodzaju odpadu w technologii produkcji kineskopów
na skutek wyeliminowania ich na rzecz płaskoekranowych
monitorów LCD, plazmowych i LED [4, 5]. Według prognoz
dla Polski ilość sprzętu RTV (w tym CRT), który stanie się
odpadem wzrośnie w okresie 2010-2017 do ok. 390 tys.
Mg [6-8]. Surowca bazaltowego użyto celem nadania szkłu
barwy czarnej. Bazalty są zwykle uboższe w krzemionkę i alkalia, natomiast zawierają więcej glinu, magnezu i wapnia,
które zwiększają wytrzymałość mechaniczną szkieł. W Polsce bazalty występują głównie na terenie Dolnego Śląska.
Większość z nich eksploatowanych jest przez kamieniołomy
wytwarzające kruszywo dla drogownictwa i budownictwa.

2. Opis eksperymentu
Jako główny surowiec wykorzystano szkło, pochodzące z demontażu ekranów kineskopów telewizyjnych, oraz
bazalt z Kopalni Wilków, którego zadaniem było obniżenie
współczynnika rozszerzalności termicznej i zabarwienie
szkła na czarno. Zaprojektowano 4 składy szkieł, zawierających stłuczkę CRT i różne ilości modyfikatora w postaci
surowca bazaltowego (Tabela 1). Szkła, oznaczone jako
Baz1, Baz 2, Baz3 i Baz4, zawierały stłuczkę kineskopową CRT w ilości od 60% do 90% mas. i szklisty surowiec
odpadowy w postaci bazaltu dodawany w ilości (40-10)%
mas. Analizę składu chemicznego zastosowanych surowców przeprowadzono przy użyciu klasycznej metody analizy
chemicznej oznaczania zawartości poszczególnych tlenków
(Tabela 2).
Wytop zestawów surowcowych przeprowadzono w elektrycznym piecu komorowym firmy ENTECH AB, typ ECF 2016, produkcji szwedzkiej. Przygotowane zestawy zasypywano w odstępach czasowych małymi porcjami w temperaturze
1200 °C. Zestawy przetrzymywano w temperaturze 1480 °C
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Tabela 3. Wartości współczynnika rozszerzalności termicznej szkieł modyfikowanych bazaltem wraz z temperaturami transformacji (Tt)
i miękniecia (Tm) wyznaczonymi z badań dylatometrycznych (ISO 7884-7).
Table 3. Thermal expansion coefficient of glasses modified with basalt together with temperatures of transformation (Tt) and softening (Tm)
determined from dilatometric tests (ISO 7884-7).
100

300

500

600

10,31

10,94

-

9,42

9,87

10,55

-

9,00

9,39

9,99

-

8,08

8,53

8,92

9,49

12,31

7,93

8,30

8,61

9,08

11,11

Tt

Tm

CRT

490

559

9,13

9,57

9,91

Baz1

504

571

8,34

8,96

Baz2

521

590

8,02

8,56

Baz3

546

608

7,40

Baz4

568

629

7,45

α t 1 −t 2 =

l 2 − l1
l1(T2 − T1 )

,

α·10 [°C ]

(1)

gdzie T1 – dolna temperatura zakresu pomiarowego [ºC],
T2 – górna temperatura zakresu pomiarowego [ºC], l1 – długość próbki w temperaturze T1, l2 – długość próbki w temperaturze T2.
Pomiar współczynnika rozszerzalności termicznej przeprowadzono na litych, odprężonych próbkach szkła o wymiarach 5 mm × 5 mm × 5 mm.

3. Wyniki badań
Składy chemiczne surowców użytych do wytopu szkieł,
tj. stłuczki szkła panelu CRT i bazaltu, przedstawiono w Tabeli 2. Analiza chemiczna szkła CRT wykazała, że szkło
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przez okres 2 godzin. Wytopy prowadzono w atmosferze
powietrza. Wytopioną masę szklaną wylewano na płytę żeliwną. Wszystkie otrzymane szkła odprężono w komorowym
piecu elektrycznym typu POK-70 w temperaturze 540 °C.
Zdolność badanych szkieł do krystalizacji określono przy
pomocy termicznej analizy różnicowej DTA/DSC w urządzeniu Perkin-Elmer DTA-7. Próbki o masie 60 mg ogrzewano
w tyglu platynowym z szybkością 10 °C/min w atmosferze
azotu do temperatury 1100 °C. Temperaturę zeszklenia (Tg)
oznaczano z punktu przegięcia na krzywej entalpii, jak również towarzyszące jej skokowe zmiany ciepła właściwego
Δcp. Zdolność szkieł do krystalizacji określono przy pomocy
parametru stabilności termicznej szkieł ( ∆T = Tkryst – Tg).
Celem wykonania dalszych badań, w szczególności współczynnika rozszerzalności termicznej oraz krystalizacji w piecu gradientowym, wytopione i odprężone szkła szlifowano
i polerowano, a następnie poddawano wnikliwej ocenie wizualnej. Amorficzność analizowanych szkieł potwierdzono
badaniami XRD. Do badań zdolności szkieł do krystalizacji
użyto elektrycznego pieca poziomego, rurowego, typu PRC
40/1200 KS nr 149/2007 firmy Czylok, z układem grzejnym
tworzącym równomierny spadek temperatury wzdłuż pieca.
Badania współczynnika rozszerzalności termicznej szkieł
wykonano przy użyciu dylatometru typu 802L firmy Bähr-Thermoanalyse GmbH. Zmiany długości próbki szkła rejestrowano przy wzroście temperatury z prędkością wynoszącą 3 °C/min. Średni współczynnik liniowej rozszerzalności
termicznej (α) dla dowolnego zakresu temperatur obliczono
według następującego wzoru:
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panelu charakteryzuje wysoki poziom tlenków metali ziem
alkalicznych: BaO (7,27% mas.) i SrO (10,80% mas.).
W składzie szkła panelu występuje więcej niż dwa rodzaje tlenków alkalicznych. Stosunek tlenków sodu i potasu
jest zoptymalizowany, a ich ilości są niemal identyczne.
Obecność tlenku antymonu wynika z użycia go jako środka
klarującego do ujednorodnienia stopu i w celu uniknięcia
występowania pęcherzyków w szkle [9].
Wyniki zawarte w Tabeli 3 wskazują, że największą wartość współczynnika α miało szkło bazowe CRT. Wysoką
wartość α tego szkła tłumaczyć można dużą zawartością
tlenków alkalicznych (K2O i Na2O ok. 8% mas.), które przyczyniają się do zwiększenia asymetrii szkieletu poprzez
zwiększenie średniej odległości między atomami krzemu.
Nadmienić należy, że szkło CRT zawiera dużą ilość tlenków
BaO oraz SrO, które zazwyczaj w szkłach krzemianowych
pełnią rolę tlenków modyfikujących, a wzrost ich zawartości powoduje zwiększenie współczynnika rozszerzalności
termicznej i obniżenie wartości temperatury transformacji
(Tg, Tt) [10].
W przypadku szkieł modyfikowanych bazaltem wprowadzenie coraz większych ilości tego surowca powoduje
stopniowe obniżenie wartości współczynnika α. Przy dodatku wynoszącym 40% mas. bazaltu (szkło Baz4) wartość
współczynnika obniżyła się do wartości 7,45·10-6 °C-1. Jest to
spowodowane zmniejszaniem ilości tlenków sodu i potasu
na rzecz tlenków magnezu, wapnia i glinu, które redukują
wartość α.
Zawartość SiO2 w szkłach Baz1-Baz4 zmienia się w granicach od ~60% do 55% mas., a zawartość tlenków metali
alkalicznych zmienia się stopniowo od 22,35% do 30,62%
mas. Współczynnik rozszerzalności termicznej szkła wzrasta wraz ze wzrostem promienia jonów metali ziem alkalicznych.
Wyniki badań termicznych wytopionych szkieł wskazują,
że w wyniku ogrzewania podlegają one przemianom typu
transformacja i krystalizacja. Przebieg procesów zachodzących podczas ogrzewania szkła bazowego CRT oraz
wytopionych szkieł modyfikowanych surowcem bazaltowym
przedstawiono na Rys. 1.
Na podstawie analizy krzywej DTA szkła w postaci odpadowej stłuczki kineskopowej CRT wyznaczono charakterystyczną dla szkieł temperaturę endotermicznego efektu
transformacji Tg (575 °C) [5]. Na krzywej DTA nie zaobserwowano efektu egzotermicznego, związanego z krystalizacją,
co wskazuje na brak zdolności do krystalizacji w badanym
zakresie temperatur.
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Tabela 4. Charakterystyka termiczna przemian fazowych
zachodzących w trakcie ogrzewania szkieł modyfikowanych bazaltem.
Table 4. Thermal characteristic of studied glasses.

a)

Nazwa
szkła

Tg
[ºC]

[J∙g-1∙ºC-1]

∆cp

Tkryst
[ºC]

∆H1
[J∙g-1]

∆T1
[ºC]

CRT

575

0,350

-

-

-

Baz1

554

0,240

7001100

670,754

-

Baz2

572

0,166

826

489,904

254

Baz3

585

0,291

824

58,617

239

Baz4

608

0,322

821

168,182

213

a)

b)
Rys. 1. Krzywe DTA bazowego szkła CRT (a) i szkieł modyfikowanych surowcem bazaltowym (b).
Fig. 1. DTA curves of CRT glass (a) and glasses modified with
basalt (b).

W szkłach Baz1-Baz4, których skład modyfikowano
bazaltem wprowadzającym niewielkie ilości CaO i Al2O3,
stwierdzono, że wzrost zawartości CaO przy równoczesnym
wzroście Al2O3 powoduje wzrost wartości temperatury transformacji stanu szklistego Tg od wartości 554 °C dla szkła
Baz1 do wartości 608 °C (szkło Baz4) oraz wzrost towarzyszącej transformacji skokowej zmiany ciepła właściwego
Δcp (0,240-0,322 J⋅g-1⋅°C-1) (Tabela 4). Wzrost wartości temperatury odwracalnego efektu transformacji Tg, jak również
obserwowany wzrost skokowej zmiany ciepła właściwego
Δcp towarzyszącej transformacji, spowodowany jest w przypadku omawianej grupy szkieł obecnością dwóch typów
kationów posiadających wiązania o wysokiej jonowości:
Ca-O (iG(Ca-O) = 0,707) i Al-O (iG(Al-O) = 0,546). Skutkuje to pojawieniem się w wyższych temperaturach egzotermicznego
efektu związanego z krystalizacją, którego zakres w przypadku szkła Baz1 mieści się w zakresie temperatur 7001100 °C. Efekt ten nie ma wyraźnego maksimum. Obróbka
termiczna tego szkła przeprowadzona w temperaturach
800 °C, 900 °C i 1000 °C, trwająca 5-10 h, nie pozwoliła na
uzyskanie faz krystalicznych (Rys. 2).
W szkłach Baz2-Baz4 efekt związany z krystalizacją
wyostrza się, ma charakterystyczne maksimum, a wartość
temperatury tego efektu przesuwa się w kierunku niższych

b)
Rys. 2. Dyfraktogram szkła Baz1 (a) oraz Baz2 (b), poddanych
obróbce termicznej w temperaturach odpowiednio 825 °C przez
10 h i 900 °C przez 10 h.
Fig. 2. XRD patterns of glass Baz1 (a) and Baz2 (b) after heat treatment at 825 °C for 10 h, and 900 °C for 10 h, respectively.

temperatur; maleje też wartość parametru stabilności termicznej ΔT (Tabela 4). Mimo pojawienia się w przypadku
szkła Baz2 wyraźnego efektu związanego z krystalizacją,
podobnie jak w przypadku szkła Baz1, obróbka termiczna
tego szkła, prowadzona w temperaturze maksimum efektu
krystalizacji 900 °C, nie skutkowała pojawieniem się na dyfraktogramach żadnych faz krystalicznych.
Największą tendencję do krystalizacji wykazywały szkła
Baz3, Baz4 o najmniejszej wartości parametru stabilności
termicznej ΔT. Nadmienić należy, że krystalizacja szkieł Baz3
i Baz4 miała charakter jedynie powierzchniowy. Krystalizację
tych szkieł można wyjaśnić w oparciu o mechanizm dyfuzji.
W szkłach krzemianowych zawierających wysoką zawartość tlenku żelaza, tj. szkło Baz3 (3,39% mas.) i szkło Baz4
(4,50% mas.), po obróbce termicznej tych szkieł kation żelaza
Fe2+ dyfunduje z wewnętrznych warstw szkła w kierunku jego
powierzchni, ulegając jednocześnie utlenieniu [11].
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a)
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Baz4_870

a)
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b)
Rys. 3. Dyfraktogramy rentgenowskie szkieł poddanych obróbce
termicznej: a) Baz3 w temperaturze 801 °C przez 10 h i b) Baz4
w temperaturze 798 °C przez 10 h (b).
Fig. 3. X-ray diffraction patterns of glasses after heat treatment: a)
Baz3 at 801 °C for 10 h, and b) Baz4 at 798 °C for 10 h.
b)
Rys. 5. Obraz SEM zgładu szkła Baz4 poddanego obróbce termicznej w temperaturze 870 °C przez 10 godzin: a) widok ogólny
przekroju warstwy powierzchniowej, b) szczegóły wydłużonych
kryształów.
Rys. 5. SEM images of polished section of the glass Baz4 heattreated at 870 °C for 10 h: a) general view of surface layer intersection, b) details of elongated crystals.

Rys. 4. Krystalizacja szkieł modyfikowanych bazaltem (Baz3 i Baz4)
w funkcji temperatury i długości pieca gradientowego (Tpk – temperatura początku krystalizacji).
Fig. 4. Crystallization of basalt modified glasses (Baz3 and Baz4)
as a function of temperature and gradient furnace length (Tpk –
temperature of crystallization beginning).
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Według Coopera obróbka termiczna szkła skutkuje również
wzbogaceniem jego powierzchni w kationy Ca2+. Zewnętrznej
dyfuzji kationów Ca2+ towarzyszy strumień dodatnio naładowanych elektronów (dziur), które poruszają się w kierunku
wnętrza próbki, powodując utlenianie Fe2+ do Fe3+. Tak więc
żelazo w składzie omawianych szkieł pełni rolę nukleatora
krystalizacji i, obniżając lepkość szkieł, zwiększa ruchliwość
i dyfuzję jonów [12]. Potwierdzeniem opisanego mechanizmu krystalizacji w szkłach Baz3, Baz4 poddanych obróbce
termicznej w temperaturze maksimum ich efektu krystalizacji
jest pojawienie się na dyfraktogramach tych szkieł faz krystalicznych typu CaFe(Si2O6) oraz CaFe+3AlSiO6 (Rys. 3).
W przypadku szkieł modyfikowanych bazaltem, krystalizację obserwowano jedynie w szkłach z dodatkiem 30%

Wpływ surowców odpadowych na właściwości termiczne szkła czarnego

a)

b)

c)

d)

Rys. 6. Obraz SEM (a) oraz analizy EDS we wskazanych punktach (b, c i d) zgładu szkła Baz4 poddanego obróbce termicznej w temperaturze 870 °C przez 10 godzin.
Fig. 6. SEM image (1) and EDS point analyses (b, c and d) of the glass Baz4 heat-treated at 870 °C for 10 h.

i 40% mas. bazaltu (Baz3, Baz4). W temperaturach 780 °C
dla szkła Baz4 oraz 840 °C dla szkła Baz3 następuje tworzenie się zarodków krystalizacji, które wykształcają się jedynie na powierzchni próbki. W miejscu odpowiadającym
maksimum szybkości zarodkowania w zakresie temperatur
900-970 °C występuje największa opalizacja. Efekt ten zanika w miarę wzrostu temperatury. Po przekroczeniu temperatury 1050 °C dla szkła Baz3 i po przekroczeniu temperatury
1100 °C dla szkła Baz4 następuje całkowite rozpuszczenie
kryształów (Rys. 4).
Na Rys. 5 przedstawiono obraz mikroskopowy szkła Baz4
poddanego obróbce termicznej w temperaturze 870 °C przez
10 godzin. Obraz SEM tego szkła potwierdza występowanie krystalizacji jedynie w warstwie powierzchniowej szkła
o grubości ok. 700 μm (Rys. 6). Na podstawie przeprowadzonej analizy EDS w miejscach występowania dobrze ufor-

mowanych kryształów o wydłużonym kształcie stwierdzono,
że obszary te mają zwiększoną zawartość Si, Ca oraz Fe.
Świadczy to o krystalizacji ze szklistej matrycy faz typu CaFe(Si2O6) oraz CaFe+3AlSiO6.

4. Podsumowanie
Określono wpływ dodatku tlenków Al2O3 i CaO wprowadzonych do stłuczki CRT jako modyfikatorów współczynnika rozszerzalności termicznej na ich strukturę i wynikające
z budowy wewnętrznej właściwości szkieł. Wpływ tlenków
okazał się być różny w zależności od ich ilości oraz wzajemnych proporcji występujących w więźbie szkła. Wzrost
zawartości CaO oraz Al2O3 powoduje wzrost wartości temperatury transformacji stanu szklistego Tg oraz wzrost wartości
skokowej zmiany ciepła właściwego (Δcp), towarzyszącej
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zakresowi transformacji. Obserwowane zależności wytłumaczono w oparciu o charakterystykę wiązań chemicznych
i oddziaływań atomów w strukturze badanych szkieł. Wzrost
ilości wiązań o wysokiej jonowości czyni strukturę szkieł
bardziej sztywną, a relaksacja istniejących w niej naprężeń
strukturalnych wymaga większej energii. Wprowadzenie do
składu szkieł jedynie Al2O3 skutkowało co prawda pojawieniem się na krzywych DTA efektu związanego z krystalizacją, natomiast obróbka termiczna tych szkieł prowadzona
w temperaturze krystalizacji nie spowodowała utworzenia
faz krystalicznych. Zjawisko to potwierdza więźbotwórczą
rolę glinu w składzie omawianych szkieł, a co się z tym wiąże
zwiększenie ich lepkości utrudniające krystalizację. Analiza
SEM/EDS, przeprowadzona po obróbce tych szkieł w temperaturze krystalizacji, ujawniła obecność kryształów jedynie
w warstwie powierzchniowej szkła o grubości ok. 700 μm.
Wytworzone na bazie odpadowej kineskopowej stłuczki
szklanej materiały dają możliwość zastąpienia w niektórych
wyrobach szkła czarnego. Przeprowadzone badania umożliwią uzyskanie odpowiedniego składu, który mógłby być
odpowiednim zamiennikiem szkła czarnego. Krystaliczne
ciało stałe jest tym lepszym izolatorem im ma większą szerokość pasma wzbronionego, a jego przewodnictwo rośnie
wraz z temperaturą. Szkło nadaje się do produkcji trzonków
żarówkowych.
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