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Streszczenie
W pracy przeprowadzono analizĊ podatnoĞci na proces krystalizacji szkieá krzemianowych, otrzymywanych na bazie klasycznych
surowców szklarskich z dodatkiem popioáów lotnych. Z uwagi na to, Īe szkáo jest materiaáem o strukturze nieuporządkowanej, istotnym byáo okreĞlenie podstawowych parametrów temperaturowych, ĞciĞle związanych ze zjawiskami zachodzącymi podczas ogrzewania
szkáa. W tym celu badany materiaá poddano analizie termicznej. Na podstawie otrzymanych wyników wybrano odpowiednie temperatury,
w których przeprowadzono proces dewitry¿kacji badanych szkieá. Przy zastosowaniu mikroskopii optycznej scharakteryzowano zmiany
mikrostrukturalne zachodzące w trakcie obróbki termicznej (ksztaát i wielkoĞü tworzących siĊ krysztaáów) w zaleĪnoĞci od iloĞci wprowadzonego odpadu. Identy¿kacjĊ skáadu fazowego, otrzymanych materiaáów amor¿czno-krystalicznych, przeprowadzono metodą analizy
rentgenostrukturalnej. Uzyskane wyniki badaĔ pozwoliáy oceniü wpáyw dodatku popioáów lotnych na proces krystalizacji otrzymanych
szkieá krzemianowych.
Sáowa kluczowe: krystalizacja szkieá, popioáy lotne, topienie szkáa, szkáo-ceramika

THE EFFECT OF ADDITION OF FLY ASHES ON CRYSTALLIZATION OF SILICATE GLASSES
The paper analyzes the susceptibility to the process of crystallization of silicate glasses obtained on the basis of classic glass raw
materials with the addition of Ày ashes. Due to the fact that glass is a material with the disordered structure, it was essential to de¿ne the
basic temperature parameters closely related to phenomena occurring during the heating of glass. For this purpose, the tested material
was subjected to thermal analysis. On its basis the appropriate temperatures have been selected at which the devitri¿cation process of
tested glasses was carried out. Microstructural changes that occurred during the thermal treatment (the shape and size of crystals being
formed) and the phase composition of the glass-ceramic material were characterized. The obtained results allowed assessing effects of
the addition of Ày ashes on the crystallization process of the obtained silicate glasses.
Keywords: Crystallization of glasses, Fly ashes, Melting glass, Glass-ceramics

1. Wprowadzenie
Amor¿czna struktura szkáa jest nietrwaáa, gdyĪ znajduje
siĊ w stanie termodynamicznie metastabilnym. Stan amor¿czny zatem zawsze bĊdzie dąĪyü do przejĞcia w trwalszy
stan krystaliczny. Proces porządkowania struktury wewnĊtrznej szkáa, czyli proces krystalizacji tak w jawnej, jak
i w niejawnej (skrytej) postaci, uwarunkowany jest dąĪnoĞcią
do minimalizacji energii swobodnej masy szklanej. Gáównym
parametrem, umoĪliwiającym bądĨ blokującym proces krystalizacji, jest lepkoĞü masy szklanej ĞciĞle uzaleĪniona od
skáadu chemicznego szkáa. Zatem szkáa o róĪnym skáadzie
chemicznym charakteryzują siĊ róĪną podatnoĞcią na krystalizacjĊ, ale wszystkie bĊdą krystalizowaü, jeĪeli stworzy
siĊ im odpowiednie warunki.
Skáad chemiczny popioáów lotnych zmienia siĊ w zaleĪnoĞci od materiaáów poddanych procesowi spalania i moĪe
nawet znacznie róĪniü siĊ od podanego w Tabeli 1, która
zawiera wartoĞci uĞrednione dla kilku analiz. Ogranicza to
obszar potencjalnego zagospodarowania tych odpadów
i na chwilĊ obecną moĪliwe jest wykorzystanie ich przede
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wszystkim, choü w niewielkim tylko procencie, przy budowie
fundamentów i nasypów, ulepszaniu nawierzchni, czy przy
budowie dróg komunikacji miejskiej. Pylasta postaü popioáów lotnych dodatkowo utrudnia ich aplikacje w szerszym
zakresie. MoĪna temu zapobiec w nieznaczny sposób np.
poprzez przeprowadzenie ich w formĊ czĊĞciowo sprasowaną. Nie rozwiązuje to jednakĪe caákowicie problemu, jedynie
pozwala na zmniejszenie powierzchni skáadowania i zabezpiecza przed ewentualnym rozkurzem.
Biorąc pod uwagĊ skáad chemiczny popioáów lotnych,
pokazany w Tabeli 1, a takĪe podawany w literaturze [1-3],
moĪna zauwaĪyü, Īe zawiera on wiele wartoĞciowych skáadników, znajdujących swoje zastosowanie w szeroko pojĊtym
przemyĞle ceramicznym. Na szczególną uwagĊ zasáugują
takie tlenki jak SiO2, Al2O3, CaO, a takĪe MgO, Fe2O3 oraz
K2O czy P2O5. Tlenki te, zwykle pozyskiwane są z bardzo
drogich surowców naturalnych, co w konsekwencji wiąĪe siĊ
z dodatkowymi kosztami dla zakáadu produkcyjnego. NaleĪy
zatem siĊ spodziewaü, Īe wprowadzenie popioáów lotnych
na szerszą skalĊ do branĪy materiaáów ceramicznych bĊdzie
prowadziü do obniĪenia kosztów produkcyjnych. Nie ulega

WPàYW DODATKU POPIOàÓW LOTNYCH NA KRYSTALIZACJĉ SZKIEà KRZEMIANOWYCH

wątpliwoĞci fakt, Īe popioáy lotne bĊdą wprowadzaü bardzo
zróĪnicowany skáad tlenkowy i zawsze naleĪy mieü to na
uwadze, szczególnie w technologiach wysokotemperaturowych (powyĪej 1000°C). Z wczeĞniej przeprowadzonych
badaĔ wynika, Īe niektóre popioáy lotne z racji wysokiego
udziaáu pierwiastków alkalicznych mogą powodowaü pojawienie siĊ w wyrobach duĪej iloĞci fazy amor¿cznej, co moĪe
prowadziü do zdeformowania wyrobów [4].
Jedną z metod, immobilizacji staáych produktów spalania
jest ich stopienie i witry¿kacja. W skáad popioáów, wchodzą
gáównie tlenki Si, Al, Ca, Mg, Fe, Na i K. MoĪna zatem zauwaĪyü pewną analogiĊ do naturalnych skaá magmatycznych (np. lawa, bazalty) lub w pewnym zakresie do szkieá
glinokrzemianowych [5]. To podobieĔstwo pozwala w pewnym stopniu wykorzystaü dobrze znane techniki szklarskie
w przetwórstwie popioáów lotnych i przeksztaáciü je w peánowartoĞciowe wyroby, np. materiaáy szkáo-krystaliczne.
Zeszklenie tych materiaáów wymaga zastosowania temperatury powyĪej 1200°C. Typowe procesy topienia są realizowane w zakresie temperatur od ok. 1200°C do 1500°C.
W tym zakresie temperatur, w warunkach utleniających,
wiĊkszoĞü metali, w tym i metale ciĊĪkie, wystĊpuje w formie tlenków. RównieĪ w wysokich temperaturach nastĊpuje
oddzielenie siĊ związków lotnych od nielotnych dziĊki czemu
w masie amor¿cznej pozostają tyko czĊĞci niemetaliczno-nieorganiczne. Analizując szerszy zakres zmian skáadów
chemicznych popioáów lotnych stwierdzono, Īe mieĞci siĊ
on w pewnych granicach dla poszczególnych tlenków. Szacunkowe zakresy zawartoĞci gáównych tlenków wystĊpujących w popioáach lotnych przedstawiono w Tabeli 2. MoĪna
tu zauwaĪyü podobieĔstwo do skáadu chemicznego ĪuĪli,
powstaáych przy spalaniu odpadów staáych. Dla tego rodzaju
materiaáów przeprowadzono badania, które dają jasny obraz

ksztaátowania siĊ wáaĞciwoĞci i ewentualnych zastosowaĔ
[6]. Jedną z cech charakteryzującą te ĪuĪle jest moĪliwoĞü
przeprowadzenia ich w stan szklisty. Otrzymane w ten sposób szkáa glinokrzemianowe wyróĪnia pewna zaleĪnoĞü
wáaĞciwoĞci od skáadu chemicznego. W szkáach tego rodzaju
wáaĞciwoĞci nie zmieniają siĊ w sposób liniowy, tak jak to ma
miejsce w przypadku szkieá sodowokrzemianowych. MoĪna
zatem, przy róĪniących siĊ skáadach tlenkowych szkieá, bazując na okreĞlonej eksperymentalnie zaleĪnoĞci, uzyskaü podobne wartoĞci istotnych parametrów, takich jak temperatura
Tg, temperatura likwidus albo wspóáczynnik rozszerzalnoĞci
cieplnej [7]. ZaleĪnoĞü ta pozwala wnioskowaü, Īe w przypadku popioáów lotnych zróĪnicowany skáad chemiczny nie
bĊdzie wykluczaá ich aplikacji, gdyĪ moĪliwe jest dostosowanie skáadu chemicznego tych odpadów w taki sposób, aby
byáy przydatne w danej technologii.
Gáównym celem zaprezentowanych badaĔ byáa analiza
podatnoĞci na proces krystalizacji szkieá krzemianowych
otrzymywanych na bazie klasycznych surowców szklarskich
z dodatkiem popioáów lotnych.

2. Badania
Do badaĔ wykorzystano zestaw komercyjny na szkáo opakowaniowe (Tabela 3) oraz popióá lotny (Tabela 4), z których sporządzono zestawy i wytopiono szkáa. Popióá lotny do
zestawu komercyjnego zostaá wprowadzony wg schematu
zamieszczonego w Tabeli 5. W celach porównawczych wytopiono równieĪ w warunkach laboratoryjnych szkáo glinokrzemianowe (Tabela 6).
Sporządzone zestawy poddano procesowi topienia w tyglach korundowych w piecu elektrycznym w temperaturze
1500°C, a nastĊpnie wylano na stalową páytĊ. Dla otrzy-

Tabela 1. Przykáadowy skáad tlenkowy popioáu lotnego [ % wag.].
Table 1. An example of oxide composition of Ày ash [wt.%].
SiO2

Al2O3

CaO

MgO

Fe2O3

K2O

Na2O

P2O5

MnO

SO3

TiO2

ZnO

Cr2O3

46,01

8,41

19,16

3,55

3,65

5,75

0,48

2,67

0,60

4,16

0,41

0,09

0,02

Tabela 2. Szacunkowe zakresy udziaáów tlenkowych w popioáach
lotnych [%wag.].
Table 2. Estimated ranges of oxide content in Ày ashes [wt.%].

Tabela 3. Skáad tlenkowy szkáa sodowo-wapniowo-krzemianowego
[% wag.].
Table 3. The oxide composition of soda-lime-silica glass [wt.%].

SiO2

Al2O3

MgO

CaO

Fe2O3

R2O

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

Na2O

43-56

4-17

2-5

8-32

3-6

3-8

72

2

10

3

12

Tabela. 4. Skáad tlenkowy popioáu lotnego [% wag.].
Table. 4. The oxide composition of Ày ash [wt.%].

Tabela. 5. IloĞü dodatku popioáu do zestawu komercyjnego na szkáo
opakowaniowe [% wag.].
Table. 5. The quantity of ash added to commercial container glass
[wt.%].

SiO2

Al2O3

CaO

MgO

Fe2O3

R2O

46,64

9,20

16,31

2,86

6,19

4,46

Tabela. 6. Skáad tlenkowy szkáa glinokrzemianowego [% wag.].
Table. 6. The oxide composition of aluminosilicate glass [wt.%].
SiO2

Al2O3

CaO

MgO

Fe2O3

Na2O

60

12

10

4

2,5

11,5

szkáo sodowo-wapniowokrzemianowe

popióá lotny

100

0

85

15

50

50
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Rys. 1. Temperatura likwidus szkieá krzemianowych w zaleĪnoĞci
od iloĞci popioáu lotnego wprowadzonego do zestawu.
Fig. 1. The liquidus temperature of silicate glasses as a function of
amount of ash introduced into a batch.

a)

manych szkieá, korzystając z modelu obliczeniowego, wyznaczono temperatury likwidus (Rys. 1), na podstawie których stwierdzono, Īe dodatek popioáu lotnego ma znaczący
wpáyw na obniĪenie górnej temperatury krystalizacji. W celu
przeprowadzenia w badanych szkáach procesu krystalizacji,
wszystkie poddano procesowi wygrzewania w temperaturze
1000°C w czasie 5 godzin. W takich warunkach obróbki
cieplnej jedynie w przypadku szkáa z udziaáem 50% popioáu
lotnego zaobserwowano wyraĨny proces krystalizacji. Dla
uzyskania lepszego efektu procesu odszklenia w pozostaáych szkáach temperaturĊ wygrzewania obniĪono do 950°C.
Tak przygotowane materiaáy szkáo-krystaliczne poddano
analizie mikroskopowej (Rys. 2-4) oraz rentgenostrukturalnej (Rys. 5 i 6).
W celu identy¿kacji krystalizujących faz, próbki poddano analizie rentgenostrukturalnej. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, Īe powstaáe fazy krystaliczne stanowią dewitryt (Na2Ca3Si6O16)
[8] oraz wollastonit (Ca3Si3O9) (Rys. 5-6).

b)

Rys. 2. Powierzchnia szkáa (róĪne obszary - a), b)) po procesie wygrzewania w temperaturze 950ࣰ°C w czasie 5 h.
Fig. 2. The surface of glass (different areas a), b)) after annealing at 950ࣰ°C for 5 h.

a)

b)

Rys. 3. Powierzchnia szkáa (róĪne obszary a), b)) z dodatkiem 15% popioáu lotnego po procesie wygrzewania w temperaturze 950ࣰ°C
w czasie 5 h.
Fig. 3. The glass surface (various areas a), b)) with the addition of 15% Ày ash after annealing at 950ࣰ°C for 5 h.
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a)

b)

Rys. 4. Powierzchnia szkáa (róĪne obszary a), b)) z dodatkiem 50% popioáu lotnego po procesie wygrzewania w temperaturze 1000ࣰ°C
w czasie 5 h.
Fig. 4. The surface of the glass (different areas a), b)) with the addition of 50% Ày ash after annealing at 1000ࣰ°C for 5 h.

a)

b)

c)

Rys. 5. Mikrostruktura przekrystalizowanej powierzchni szkáa sodowo-wapniowo-krzemianowego z dodatkiem 15% popioáu lotnego (a),
wraz z analizą EDS obszarów x1 (b) i x2 (c).
Fig. 5. The microstructure of the recrystallized surface of soda-lime-silica glass containing 15% Ày ash (a) with EDS analysis in the area
x1 (b) and x2 (c).

3. Podsumowanie

Rys. 6. Analiza rentgenostrukturalna powierzchni szkieá po procesie
krystalizacji.
Fig. 6. X-ray analysis of glass surfaces after the process of crystallization.

W wyniku poáączenia szkáa krzemianowego, np. w postaci stáuczki szklanej, z popioáem lotnym z procesów spalania substancji staáych moĪna uzyskaü materiaá amor¿czny
o podwyĪszonej skáonnoĞci do krystalizacji.
Wykorzystując duĪą podatnoĞü na krystalizacjĊ szkieá
otrzymanych na bazie popioáów lotnych moĪliwe jest zastosowanie ich w produkcji dewitry¿katów - materiaáów szkáo-krystalicznych.
Proces przetworzenia w sposób kontrolowany popioáów
lotnych w materiaáy szkáo-krystaliczne pozwala ograniczyü
skáadowanie niebezpiecznych substancji stanowiących powaĪne zagroĪenie dla ochrony Ğrodowiska. Recykling tego
rodzaju odpadów w poáączeniu z innymi materiaáami odpadowymi, np. stáuczką szklaną, daje moĪliwoĞü caákowitej
utylizacji koĔcowych produktów procesu spalania.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 68, 2, (2016)

113

A. ZAWADA, I. PRZERADA, J. IWASZKO

Literatura
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Brzozowski, P.: MoĪliwoĞci wykorzystania popioáów lotnych
ze spalania w kotáach Àuidalnych do betonów ukáadanych
pod wodą, Civil and Environmental Engineering/Budownictwo i InĪynieria ĝrodowiska, 2, (2011), 5-11.
Galos, K., Uliasz-BocheĔczyk, A.: ħródáa i uĪytkowanie
popioáów lotnych ze spalania wĊgli w Polsce, Gospodarka
Surowcami Mineralnym, 21, 1, (2005), 23-42.
Bąk, Z., Rucki, J., ĝliwiĔska-Sera¿n, M.: Gospodarcze
wykorzystanie ubocznych produktów spalania powstających
w procesie produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Opole,
w Materiaáy MiĊdzynarodowej Konf. „Ekologiczno-energetyczne kierunki rozwoju przemysáu materiaáów budowlanych”,
Lądek-Zdrój, 25-27.04.2001.
Zawada, A., Lisiecka, I., Iwaszko, J.: Uboczne produkty
spalania bazą dla ceramicznych materiaáów budowlanych;
The Combustion By-products as a Base for Ceramic Building
Materials, Hutnik-WiadomoĞci Hutnicze, 81, 5, (2014), 360363.
Lubas, M., Sitarz, M., Fojud, Z., Jurga, S.: Structure of Multicomponent SiO2-Al2O3-Fe2O3-CaO-MgO Glasses for the
Preparation of Fibrous Insulating Materials, J. Molecular
Structure, (2005), 615-619.
Bieniarz, P., Höhne, D., Hessenkemper ,H., Zawada, A.: Processing of molten solid residues, Glass Science and Technology, 78, 1, (2005), 23-28.
Zawada, A., Bieniarz, P., Kolan, C., Hessenkemper, H.:
Modelling Selected Properties of Glasses Based on Slag
from a Waste Incineration Plant, Glass Technology: European Journal of Glass Science and Technology, Part A, 54,
2 (2013), 72-76.
Knowles, K. M., Thompson, R. P.: Growth of Devitrite,
Na2Ca3Si6O16, in Soda-Lime-Silica Glass, J. Am. Ceram.
Soc., 97, 5, (2014), 1425-1433.

i
Otrzymano 19 paĨdziernika 2015, zaakceptowano 5 stycznia 2016.

114

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 68, 2, (2016)

