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Streszczenie
Popioáy i pyáy lotne, pochodzące ze spalania odpadów komunalnych, posiadają w swym skáadzie szereg niebezpiecznych pierwiastków w tym metali ciĊĪkich, stanowiących zagroĪenie dla czáowieka i jego Ğrodowiska. Za pyáy uwaĪa siĊ cząstki ciaáa staáego zawarte
w powietrzu. Dla zdrowia czáowieka najwiĊksze zagroĪenie stanowi pyá przemysáowy o rozmiarach 0,1-100 m. Jednym ze sposobów ich
unieruchamiania moĪe byü immobilizacja w matrycy szklistej, która pozwala na ekologicznie bezpieczne unieszkodliwienie i skáadowanie. W pracy przedstawiono technologiĊ wytwarzania materiaáu szkáo-ceramicznego, otrzymywanego poprzez spiekanie. Wykorzystano
w szczególnoĞci surowce odpadowe, pozyskane ze spalarni komunalnych w postaci pyáu, a takĪe odpadową stáuczkĊ szklaną z Huty
Szkáa Gospodarczego Tadeusz WrzeĞniak Spóáka z o.o. Zmieszano pyá ze stáuczką szklaną, sprasowano, a nastĊpnie poddano obróbce
termicznej w temperaturze 850qC. Zidenty¿kowano fazy krystaliczne, stwierdzając, Īe dominującą fazĊ stanowi wollastonit. Wykonano
równieĪ badania mikrostruktury za pomocą mikroskopu skaningowego oraz badania wymywalnoĞci jonów chloru i siarki z otrzymanych
próbek szkáo-ceramicznych.
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MERGING OF FLY ASHES DERIVED FROM THE COMBUSTION OF MUNICIPAL WASTE
Ashes and Ày ash derived from the combustion of municipal wastes contain a series of dangerous elements in their compositions, including heavy metals that are posing a threat to man and his environment. The particles of the solid body included in the air are regarded
as Ày ash. Industrial ash is posing the greatest threat to the health of the man when particles are 0,1-100 ȝm in size. One of the ways
for immobilizing them can be through immobilization in the glassy matrix that will allow the ecologically safe neutralizing by the storage.
The technology of manufactirung glass-ceramic material is presented in this work. Glass-ceramic materials were obtained through the
sintering process. Used were in particular waste materials, derived from municipal incinerators in the form of ash, as well as waste cullet
from Huta Szkáa Gospodarczego Tadeusz WrzeĞniak Sp. z o.o. Mixed ash from the cullet was compressed, and then subjected to a heat
treatment of 850°C. Crystalline phases were identi¿ed stating that wollastonite was the dominating phase. Examinations of the microstructure were also performed with a scanning microscope. They also conducted a research for leaching of chlorine and sulphur ions from the
received samples of glass-ceramic.
Keywords: Fly ash, Glass-ceramic materials, Leaching of ions

1. Wprowadzenie
Rozwój naszej cywilizacji powoduje, Īe stajemy siĊ dostarczycielami znacznej iloĞci róĪnego rodzaju odpadów.
Substancje organiczne, odzieĪ, papier, szkáo, plastik to odpady, w powstawaniu których kaĪdy z nas ma wiĊkszy lub
mniejszy udziaá. ĝredniej wielkoĞci miasto w naszym kraju
jest w stanie wytworzyü nawet 180 tysiĊcy ton odpadów komunalnych w ciągu roku. Jako kraj zwiĊkszamy ich iloĞü do
13 mln ton rocznie. Do koĔca roku 2014 mieliĞmy zmniejszyü
iloĞü skáadowanych odpadów komunalnych do max. 60%;
to cel, który wyznaczono w Krajowym Planie Gospodarki
Odpadami 2014. Unijne, a takĪe krajowe ustawodawstwo
zobowiązuje wáadze samorządowe do odbierania i utylizacji
odpadów komunalnych. Od ponad roku mamy obowiązek
segregowania Ğmieci. NaleĪy jednak podkreĞliü, Īe wraz
za nowymi regulacjami nie nastąpiá duĪy skok inwestycyjny
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w dziedzinie gospodarki odpadami. Stan obecny to jedyna dziaáająca termiczna spalarnia odpadów komunalnych
ZUSOK w Warszawie [1]. Ponadto w realizacji znajduje
siĊ szeĞü inwestycji: Biaáystok ma przerabiaü 120 tys. ton
odpadów rocznie – koszt inwestycji 409 mln zá, Bydgoszcz
180 tys. ton odpadów rocznie – koszt 491 mln zá, Konin
z przerobem 94 tys. rocznie – koszt 364 mln zá, Kraków 220
tys. ton rocznie – koszt 797 mln zá, Szczecin 150 tys. ton
rocznie odpadów – koszt 666 mln zá oraz PoznaĔ z przerobem 210 tys. ton rocznie z kosztami budowy wynoszącymi
725 mln zá. Niektóre dane szacunkowe mówią, Īe osiągniĊcie wáaĞciwego efektu na terenie naszego kraju to wybudowanie okoáo 80 ¿rm tego rodzaju.
Nie bez znaczenia jest teĪ moĪliwoĞü, pozyskiwania
energii elektrycznej i ciepáa. ĝmieci komunalne są wartoĞciowym surowcem energetycznym. Proces spalania odpadów komunalnych reguluje dyrektywa Unii Europejskiej
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2000/76/WE) [2], której „celem jest zapobieganie lub ograniczenie w najwiĊkszym moĪliwym w praktyce stopniu negatywnych skutków dla Ğrodowiska, zwáaszcza zanieczyszczenia emisjami do powietrza, gleb, wód powierzchniowych
i wód podziemnych oraz wynikających z nich zagroĪeĔ dla
zdrowia ludzkiego, powodowanych przez spalanie i wspóáspalanie odpadów”.
PozostaáoĞci pochodzące z utylizacji Ğmieci poprzez
spalanie to ĪuĪel, popióá oraz pyá. Od wielu lat prowadzi siĊ
intensywne dziaáania, których celem jest zredukowanie ich
zagroĪenia dla Ğrodowiska. Wszystkie mają wymóg gromadzenia ich na skáadowiskach niebezpiecznych odpadów. NajwiĊkszy problem i zagroĪenie dla czáowieka stanowi z caáą
pewnoĞcią pyá przemysáowy o rozmiarach 0,1-100 m. To
w nim gromadzą siĊ najgroĨniejsze metale ciĊĪkie.
NajczĊĞciej stosowanymi metodami likwidacji odpadów to
scalanie ich z betonem oraz immobilizacja w matrycy szklanej. Bardzo rozwojowym wydaje siĊ byü pomysá wykorzystania do tych celów stáuczki szklanej, która takĪe stanowi
odpad. Scalanie pyáów pochodzących ze spalania odpadów
komunalnych ze szkáem, dziĊki jego budowie oraz jego
wáaĞciwoĞciom, powinno sprawiü, Īe szkodliwe pierwiastki
zostaną w sposób trwaáy zamkniĊte w materiale szkáo-ceramicznym. Najlepszym do zastosowania pod wzglĊdem
trwaáoĞci jest szkáo krzemionkowe, niestety ma ono wysoką
temperaturĊ spiekania. Szkáami, które bardziej nadają siĊ do
immobilizacji odpadów są szkáa fosforanowe [3]. Ich zwiĊkszona odpornoĞü na dziaáanie czynników Ğrodowiskowych,
maáa wymywalnoĞü skáadników przez wodĊ oraz niĪsza temperatura topienia stawia je w pozycji uprzywilejowanej.
W prezentowanej pracy przedstawiono badania nad technologią wytwarzania materiaáu szkáo-ceramicznego drogą
spiekania, wykorzystującą surowce odpadowe pozyskane
ze spalarni komunalnych w postaci pyáu i odpadową stáuczkĊ
szklaną.

2. Metodyka eksperymentu
Do badaĔ wykorzystano odpadową stáuczkĊ szklaną pochodzącą z produkcji szkáa gospodarczego i oĞwietleniowego w Hucie Szkáa Tadeusza WrzeĞniaka oraz pyá pochodzący
ze spalarni odpadów komunalnych. Próby przeprowadzono
ze stáuczką i dodatkiem pyáów w iloĞci 10%, 20% i 30%.
Efekty termiczne zachodzące w trakcie ogrzewania stáuczki okreĞlono metodą termicznej analizy róĪnicowej (DTA).
W tym celu próbki szkáa o masie 60 mg ogrzewano w tyglach
platynowych z szybkoĞcią 10qC/min w atmosferze powietrza
od temperatury pokojowej do temperatury 1000qC.
MikrostrukturĊ otrzymanych tworzyw szkáo-ceramicznych
wraz z analizą skáadu okreĞlono za pomocą elektronowego
mikroskopu skaningowego (SEM) wyposaĪonego w detektor EDX. Skáad fazowy próbek okreĞlono metodą rentgenogra¿czną. Zbadano równieĪ wytrzymaáoĞü na zginanie oraz
okreĞlono wymywalnoĞü jonów chloru i siarki w Ğrodowisku
wodnym. Do pomiarów wytrzymaáoĞci przygotowano próbki
o wymiarach 60 mm × 13 mm × 6,5 mm. Testy trójpunktowego zginania 10 próbek wykonano za pomocą maszyny
wytrzymaáoĞciowej FM 250, stosując rozstaw podpór wynoszący 50 mm i szybkoĞü posuwu trawersy – 72 mm/min.
Badania wymywalnoĞci przeprowadzono w destylowanej

wodzie na próbkach rozdrobnionych do uziarnienia 1 mm
przy stosunku wody do masy rozdrobnionej próbki 10:1,
stosując nastĊpujące trzy rodzaje warunków: 24 h w 90qC,
24 h w 20qC i 1 h w 90qC. Oznaczenie stĊĪenia jonów chloru
i siarki w roztworze wodnym przeprowadzono za pomocą
emisyjnej spektroskopii atomowej (ICP-AES).

3. Wyniki badaĔ i dyskusja
Metodą termicznej analizy róĪnicowej wyznaczono efekty
termiczne zachodzące w trakcie ogrzewania odpadowej
stáuczki. Krzywa analizy DTA odpadowej stáuczki (Rys.1)
pokazuje temperaturĊ charakterystycznego dla szkieá
endotermicznego efektu transformacji Tg wynoszącą 536qC
oraz efektu egzotermicznego związanego z krystalizacją
szkáa Tk – 766qC.
Na podstawie analizy skáadu chemicznego pyáów (Tabela 1), pochodzących ze spalania odpadów komunalnych
stwierdzono, Īe gáównym skáadnikiem kwaĞnym pyáu byá
krzem, którego zawartoĞü wynosiáa 95-190 g/kg; z innymi
skáadnikami tworzy krzemiany i glinokrzemiany. ZawartoĞü
wapnia pierwiastkowego, jako gáównego skáadnika zasadowego, wynosiáa 74-130 g/kg, co moĪe sprzyjaü podwyĪszeniu aktywnoĞci spoiw. Mniej poĪądanymi skáadnikami uĪytego pyáu byáy Cl i S.
Celem zbadania procesu kontrolowanej krystalizacji
stáuczki odpadowej w mieszaninie z pyáem ze spalarni odpadów komunalnych przeprowadzono pomiar DTA (Rys. 2),
na podstawie którego wyznaczono temperaturĊ obróbki termicznej. Badania wykazaáy, Īe najbardziej optymalna temperatura obróbki wynosi 850°C a czas 1 h, co gwarantuje
dobry stopieĔ krystalizacji objĊtoĞciowej.
Na podstawie rentgenowskiej analizy fazowej odpadowej
stáuczki szklanej z dodatkiem pyáów (10%, 20% i 30%) podanej obróbce termicznej w temperaturze 850°C przez 1 h
(Rys. 3) stwierdzono, Īe dominującą fazĊ stanowi wollastonit CaSiO3. Obserwuje siĊ równieĪ związek chloru z sodem
w postaci Na(ClO3), co dowodzi, Īe udaáo siĊ związaü chlor
ze strukturą krystaliczną, co zapewne bĊdzie miaáo odbicie
w wymywalnoĞci tego pierwiastka z otrzymanego tworzywa
szkáo-ceramicznego.

Rys. 1. Krzywa termicznej analizy róĪnicowej stáuczki odpadowej
z Huty Szkáa Tadeusz WrzeĞniak.
Fig. 1. DTA curve of waste cullet originated from Huta Szkáa Tadeusz
WrzeĞniak.
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Tabela 1. Skáad pierwiastkowy pyáów lotnych ze spalania odpadów
komunalnych.
Table 1. Chemical composition of Ày ashes from the combustion of
municipal waste.

Skáadnik

IloĞü
[g/kg]

Si

95-190

Al

49-78

Fe

18-35

Ca

74-130

Mg

11-19

K

23-47

Na

22-57

Ti

7,5-12

S

11-32

Cl

45-101

P

4,8-9,6

Mn

0,8-1,7

Ag

0,031-0,095

As

0,049-0,32

Ba

0,92-1,8

Cd

0,25-0,45

Co

0,029-0,069

Cr

0,14-0,53

Cu

0,86-1,4

Hg

0,0008-0,007

Mo

0,015-0,049

Ni

0,092-0,24

Pb

7,4-19

Se

0,0061 – 0,031

Sn

1,4-1,9

Sr

0,08-0,25

V

0,032-0,15

Zn

19-41

Najlepsze efekty krystalizacji zaobserwowano na próbce
z 20-procentowym dodatkiem pyáu do stáuczki; w związku z tym
próbkĊ tĊ wytypowano do dalszych badaĔ. Badania rentgenogra¿czne uzupeániono obserwacjami mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej SEM/EDS. Na postawie
tych badaĔ stwierdzono, Īe mikrostruktura próbki odpadowej
stáuczki z 20-procentowym dodatkiem pyáu, poddanej obróbce
w temperaturze 850°C przez 1 h, jest dobrze spieczona; zaobserwowaü moĪna dobrze wyksztaácone krysztaáy, zawierające
w swym skáadzie Ca, Al, Si, Na, Cl, O (Rys. 4 i 5). Przeprowadzona analiza EDS w miejscu wystĊpowania krysztaáów
potwierdza badania XRD, na podstawie których stwierdzono,
Īe dominującą fazą krystaliczną jest wollastonit.
Pomiary wytrzymaáoĞci mechanicznej na zginanie poprzeczne próbek ze stáuczki odpadowej z dodatkiem 20%
wag. pyáu, wygrzanych w temperaturze 850°C przez 1 h
pokazaáy, Īe otrzymany materiaá szkáo-ceramiczny miaá
wytrzymaáoĞü 25,0 MPa przy odchyleniu standardowym
± 4,5 MPa.
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Rys. 2. Krzywa DTA odpadowej stáuczki szklanej w mieszaninie
zawierającej 20% wag. pyáu.
Fig. 2. DTA curves of glass-waste cullet mixed with 20 wt% of ash.
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01-085-2188; Sodium chlorate(V) - I; Na ( Cl O3 )
00-043-0439; Sodium Aluminum Silicate; Na1.16 Al2 Si77.4 O158.38
00-003-0626; Wollastonite; Wollastonite; Ca Si O3

Rys. 3. Dyfraktogram rentgenowski szkáa odpadowego z dodatkiem
20% wag. pyáu, wygrzanego w temperaturze 850ࣰ°C przez 1 h.
Fig. 3. X-ray diffraction pattern of glass waste with 20 wt% ash addition heat treated at 850ࣰ°C for 1 h.

Rys. 4. Obraz SEM szkáa odpadowego z dodatkiem 20% wag.
pyáów, wygrzanego w temp. 850ࣰ°C/1h.
Fig. 4. SEM image of glass waste with 20 wt% ash addition heat
treated at 850ࣰ°C for 1 h.
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Wyniki badania wymywalnoĞci jonów Cl i S ze stáuczki
odpadowej z dodatkiem 20% wag. pyáu, wygrzanej w temperaturze 850°C przez 1 h przedstawiono w Tabeli 2. Wyniki
te wskazują na skuteczne związanie jonów Cl i S w matrycy
szklano-ceramicznej. WymywalnoĞü jonów Cl i S z otrzymanego materiaáu szkáo-krystalicznego jest niska i zgodnie
z oczekiwaniem zaleĪna od czasu i temperatury.
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Rys. 5. Analiza EDS obszaru 1 na Rys. 4, potwierdzająca obecnoĞü
wollastonitu.
Fig. 5. EDS analysis of the area 1 in Fig. 4, proving the presence
of wollastonite.
Tabela 2. Wyniki wymywalnoĞci Cl i S z próbek stáuczki szklanej
z 20% dodatkiem pyáu, wygrzanych w temperaturze 850ࣰ°C przez
1 h.
Table 2. Results of leaching of Cl i S from glass waste with 20 wt%
ash addition heat treated at 850ࣰ°C for 1 h.
Oznaczany pierwiastek
Cykl wymywalnoĞci

Cl
[mg/dm3]

S
[mg/dm3]

24h/90°C

691

346

24h/20°C

162

155

1h/90°C

314

107

4. Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ wykorzystania
odpadowej stáuczki szklanej z Huty Szkáa Tadeusza WrzeĞniaka z dodatkiem pyáów ze spalarni odpadów komunalnych stwierdzono, Īe skáadniki te wykazują zdolnoĞü do wytworzenia materiaáów typu szkáo-ceramika. Dominującą fazą
krystaliczną wytworzonego materiaáu stanowi wollastonit.
Otrzymany materiaá charakteryzuje siĊ wysoką wytrzymaáoĞcią na zginanie, przekraczająca minimalna wytrzymaáoĞü
páytek ceramicznych Ğciennych i podáogowych, oraz maáą
wymywalnoĞcią jonów Cl (162 mg/dm3) i S (155 mg/dm3)
w temperaturze pokojowej, co daje moĪliwoĞci zastosowania
go w przemyĞle materiaáów budowlanych.
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