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Streszczenie
W artykule omówiono możliwości zastosowania odpadowych surowców przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego do
topienia szkieł. Zaprezentowano wyniki zastosowania odpadowego pyłu cementowego i perlitowego do topienia typowych szkieł na
opakowania, szkła płaskiego oraz szkieł użytkowych (gospodarczych). Szkła topione z udziałem pyłu cementowego są stosunkowo
dobrze wyklarowane, jednorodne pod względem termicznym i pod względem barwy. Podobne rezultaty uzyskuje się topiąc szkła
z udziałem pyłu perlitowego, przy czym nie ma on działania klarującego. W stosunku do szkieł bazowych szkła wytopione z udziałem
pyłów odznaczają się wyraźnym zielonkawym, mało atrakcyjnym zabarwieniem – jego intensywność rośnie wraz z zawartością pyłów w zestawie. Wprowadzenie pyłu cementowego i/lub perlitowego do zestawu zmienia w niewielkim stopniu potencjał redox szkła
(stosunek Fe2+/Fecałk.) w kierunku potencjału utleniającego (gdy do zestawu wprowadzamy pył cementowy) lub nieznacznie w kierunku
potencjału redukującego (gdy do zestawu wprowadzamy pył perlitowy).
Przeprowadzone próby i badania wykazały, że obecność pyłów odpadowych w zestawie w niewielkim stopniu wpływa na temperaturę topienia szkieł jak również na temperatury wyrobowe, przy czym pył cementowy powoduje niewielki ich wzrost, a pył perlitowy
nieznacznie je obniża. Z przeprowadzonych prób i badań wynika również, iż pyły – cementowy i perlitowy – można stosunkowo łatwo
zagęszczać np. metodą granulowania. Stosowanie pyłów w formie granulatu pozwala całkowicie wyeliminować ich uciążliwe i szkodliwe pylenie, nie wpływając przy tym w jakikolwiek sposób na proces topienia ani na jakość topionej masy szklanej. Maksymalny (bezpieczny) udział pyłów odpadowych w zestawach na typowe szkła sodowo-wapniowo-krzemianowe kształtuje się na różnym poziomie,
np. udział pyłu cementowego w zestawie na szkło opakowaniowe nie powinien przekraczać 15% mas., a perlitowego 10% mas.
Słowa kluczowe: pył cementowy, pył perlitowy, szkło na opakowania, potencjał redox, granulowanie

ATTEMPTS OF THE USAGE OF CEMENT INDUSTRY AND MINERAL PROCESSING WASTE MATERIALS
FOR THE MELTING OF SODIUM-CALCIUM-SILICATE GLASSES
The article discusses the possibility of using cement industry and mineral processing waste materials for glass melting. It presents
the results of cement and perlite dust application for melting typical container glass, flat glass and utility glassware. When melted with
a contribution of cement dust, glass is relatively well clarified and homogeneous in terms of thermal properties and colour. Similar
results are obtained in the case of perlite dust, although it has not clarifying effects. In relation to the base glasses, the glass melted
with the dust is characterized by a clear greenish and unattractive coloration; its intensity increases with the content of dust in a batch.
Incorporation of the cement dust and/or perlite one to the batch changes the redox potential (relation Fe2+/Fetotal) of the glass in a small
degree towards the oxidation potential (cement dust case), or a little towards reducing potential (perlite dust case). The performed tests
have shown that the presence of waste dusts in the glass batch has a minor impact on forming temperatures, where the cement dust
causes their slight increase, and the perlite one decreases them slightly. The tests also shows that the cement and perlite dusts can
be relatively easily densified, e.g. by granulation. The use of dust in the granular form allows eliminating the burdensome and harmful
dustiness completely without affecting in any way the melting process or the quality of the melted glass. The maximum (safe) content of
waste dust in a batch for typical soda-lime silicate glass is at a different level, e.g. the content of the cement and perlite dust in the batch
for the container glass should not exceed 15 wt.% and 10 wt.%, respectively.
Keywords: Cement dust, Perlite dust, Container glass, Redox potential, Granulation

1. Wstęp
Problemy zwiazane z wyczerpywaniem się naturalnych
zasobów energii i surowców, a w związku z tym stały
wzrost ich cen, jak również nasilające się zanieczyszczenie środowiska naturalnego powodują konieczność
poszukiwania i stosowania nowych, innych niż powszech-
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nie stosowane materiałów i surowców – w tym niekonwencjonalnych, odpadowych, itp. Wdrożenie produkcji
z ich udziałem może bowiem przynie`ść poważne korzyści
zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla samego
producenta.
Odpadowymi surowcami krzemionkowymi, które mogłyby znaleźć zastosowanie w produkcji niektórych rodzajów
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szkieł są między innymi odpadowy pył cementowy i odpadowy pył perlitowy.
Perlit stanowi przeobrażoną magmową skałę wylewną
zbudowaną ze szkliwa wulkanicznego, zawierającą w swojej strukturze od 2% do 6% obj. wody w formie związanej. Pod względem chemicznym, perlit stanowi uwodniony kwaśny glinokrzemian potasowo-sodowy, zawierający
także inne pierwiastki. W jego składzie przeważa krzemionka SiO2 (65%-75%), a ponadto zawiera on tlenki: glinu
(Al2O3,10%-18%), sodu i potasu (K 2O + Na2O, 6%-9%), magnezu i wapnia (MgO + CaO, 2%-6%) oraz żelaza (Fe2O3,
1%-5%). Tradycyjne przetwórstwo rudy perlitowej aktualnie
stosowane w kraju i zagranicą pozwala otrzymywać perlit
ekspandowany w formie drobnoziarnistej, niestety przy dużym udziale pylistego odpadu, dochodzącym do 50% całej
produkcji. Utylizacja tego odpadu jest trudna i kosztowna.
W efekcie odpady są składowane w zakładach produkcyjnych, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia (pylica) ludzi i przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Jednym z możliwych zastosowań perlitu jest jego dodatek do zestawów szklarskich zastępujący częściowo surowce i/lub stłuczkę szklaną, a także produkcja szkła i szkliw
na bazie perlitu [1–2]. Zastosowanie to dotyczyć może
jednak tylko niektórych rodzajów szkieł i szkliw – o mniejszych wymaganiach jakościowych – z uwagi na zawartość
tlenków barwiących, w tym zwłaszcza tlenku żelaza. Duża
zawartość Al2O3 i SiO2 przy stosunkowo niskiej zawartości
alkaliów, poważnie ogranicza możliwości jego stosowania
w większych ilościach do szkieł użytkowych produkowanych masowo i do szkieł o wysokich wymaganiach jakościowych, o dużej czystości barwy.
Wyniki prób otrzymywania pigmentów i emalii ceramicznych na bazie perlitu wykazały, że perlit może mieć zastosowanie w ich produkcji, ale w ograniczonym zakresie
i raczej nie w przypadku produktów otrzymywanych w skali
masowej [3–6].
Opisywane są również badania i próby zastosowania
perlitu przy produkcji szkła piankowego [7–8]. Materiały
o takim charakterze, produkowane na bazie lub z dodatkiem
perlitu, uzyskują porowatość dzięki dodatkom o charakterze
redukcyjnym, których spalanie lub rozkład termiczny powoduje powstawanie odpowiedniej ilości pęcherzy gazowych
w objętości materiału.
Pył cementowy stanowi odpad towarzyszący produkcji
cementu metodą suchą. Wyglądem przypomina cement
portlandzki i zawiera mikronizowane cząstki, które wyłapywane są w systemie elektrostatycznego odpylania podczas
produkcji klinkieru. Ilość tego pyłu, w przypadku większych
zakładów może dochodzić nawet do 600 ton/dobę. Co
prawda, część powstającego pyłu jest zawracana do produkcji cementu, lecz w ograniczonym zakresie z uwagi na
wysoką zawartość w nim tlenków alkalicznych, które w negatywny sposób wpływają na właściwości produktu finalnego. Pozostała ilość, zalegając w otoczeniu cementowni,
może stwarzać poważne problemy natury środowiskowej
– może naruszać właściwości chemiczne gleb, wywołując
przede wszystkim zmianę odczynu (przy długim zaleganiu
pyłów alkalicznych powstaje efekt podobny do przewapnowania gleb) oraz zmiany składu gatunkowego organizmów
żywych.
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Skład chemiczny pyłu cementowego zależny jest od
rodzaju surowców użytych do produkcji klinkieru, a także
od rodzaju paliwa użytego do opalania pieca. Każdy pył
zawiera sporą ilość wolnego wapna (CaO), którego koncentracja jest największa w jego grubszych cząstkach, gromadzących się najbliżej pieca obrotowego, przy czym pył
powstający w mokrej metodzie produkcji zawiera wolnego
wapna mniej aniżeli pył pochodzacy z metody suchej. Analizy fazowe wykonane dla pyłów cementowych pokazują, że
głównym ich składnikiem jest wapień, a obok niego w niewielkich ilościach także kwarc (SiO2), CaSO 4, NaCl, K 2SO 4,
2(C2S)∙CaCO3 i 2(C2S)∙CaSO 4.
Wykorzystanie pyłu cementowego do produkcji materiałów szklistych np. do topienia szkieł jest możliwe, ale
podobnie jak w przypadku perlitu w ograniczonym zakresie.
Wynika to w głównej mierze ze składu chemicznego, a ściślej z bardzo dużej zawartości CaO w pyle, w tym wolnego
CaO, jak również z dość znacznej zawartości Fe2O3.
Ezz-Eldin i in. [9] badał możliwość zastosowania pyłu
cementowego do produkcji szkliw na płytki ceramiczne
i jego wpływ na korozję tych szkliw. Przeprowadzone badania wykazały, że udział pyłu w takich szkliwach powinien być ograniczony i nie powinien przekraczać (20–30)%
mas., by nie doprowadzić do pogorszenia ich odporności
chemicznej.
W artykule omówiono możliwości zastosowania odpadowych surowców przemysłu cementowego i przetwórstwa
mineralnego do topienia szkieł. Zaprezentowano wyniki zastosowania odpadowego pyłu cementowego i perlitowego
do topienia typowych szkieł na opakowania, szkła płaskiego
oraz szkieł użytkowych (gospodarczych).

2. Część doświadczalna
2.1. Próby topienia szkieł sodowowapniowo-krzemianowych z udziałem pyłu
cementowego i pyłu perlitowego
Do badań i prób laboratoryjnych wykorzystano pyły, pozyskane od krajowych producentów cementu i przetwórstwa rudy perlitowej. Według wykonanych analiz, składy
chemiczne pyłów wyrażone w udziałach masowych przedstawiały się następująco:
– pył cementowy: 13,91% SiO2, 3,39% Al2O3, 54,25%
CaO, 5,95% K 2O, 2,02% Fe2O3, 1,43% MgO, 0,28% Na2O,
1,26% SO3, 4,13% Cl-;
– pył perlitowy: 74,6% SiO2, 14,4% Al2O3, 0,9% CaO,
4,7% K 2O, 1,2% Fe2O3, 0,1% MgO, 2,3% Na2O.
Zakres prac laboratoryjnych obejmował m.in. wytypowanie odpowiednich, tj. odpowiadających szkłom komercyjnym, składów chemicznych, sporządzenie na ich podstawie
zestawów zawierających różne ilości pyłów, przeprowadzenie prób ich topienia oraz ocenę wpływu dodatku pyłów na
niektóre właściwości uzyskanych szkieł.
Ogólnie wiadomo, że pyły cementowy i perlitowy mogą
być dodane do zestawów szklarskich w formie dodatków,
ale w ograniczonym zakresie i przede wszystkim do tych
zestawów, z których wytapia się szkła o niższych wymaganiach jakościowych np. szkła barwne na opakowania.
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Tabela 1. Składy chemiczne i niektóre właściwości fizykochemiczne szkieł bazowych.
Table 1. Chemical composition and selected physicochemical properties of basic glasses.
Rodzaj szkła

Szkło
płaskie (float)

Szkło
opakowaniowe

Szkło
gospodarcze

Symbol szkła

Gp-0

Gop-0

Gg-0

Udział tlenku [cz.mas./100 cz.mas. szkła]

Tlenek
SiO2
Na2O
K 2O
CaO
MgO
BaO
Al2O3
Fe2O3

72,8
13,9
–
8,7
3,9
–
0,7
–

72,0
14,5
–
10,5
1,5
–
1,5
0,2

73,7
12,6
5,1
4,8
–
3,8
–
–

Gęstość ρ [g/cm3]
α20–400 [K-1]
Temperatura mięknięcia Tlogη=7,65 [°C]
Temperatury wyrobowe Tlogη=4,5 [°C]
Tlogη=6,5 [°C]
Temperatura topienia Tlogη=2,0 [°C]

2,4801
9,20∙10 –6
725,1
967,6
792,3
1447

2,4923
9,22∙10 –6
722,2
956,1
786,5
1434

2,4952
9,57∙10 –6
694,7
954,1
765,8
1473

Analizując skład chemiczny dostarczonego pyłu cementowego i opracowując składy surowcowe zestawów z jego
udziałem należało mieć na uwadze fakt, że znaczny udział
tego pyłu w zestawie, przekraczający np. 35% mas., sprawi, iż uzyskane z takiego zestawu szkło będzie niestabilne
z dużą skłonnością do krystalizacji w zakresie temperatur
wyrobowych. Z kolei stosunkowo wysoka zawartość Fe2O3
w szkle nada szkłu wyraźny i niepożądany kolor żółto-zielony. Ponadto poważnie podwyższona zawartość siarki
i chlorków w pyle może przesunąć potencjał redox szkła,
zmieniając jego właściwości spektralne (współrzędne barwy, przepuszczalność światła).
Analiza chemiczna pyłu perlitowego pokazała z kolei,
że wysoka zawartość tlenku glinu, znacznie podwyższona
zawartość tlenku żelaza(III) przy stosunkowo niskiej zawartości alkaliów praktycznie eliminuje go jako dodatek
do zestawów na szkła użytkowe (gospodarcze), tzn. szkła
o ściśle określonych właściwościach wyrobowych i wymaganiach jakościowych.
Jako szkła bazowe wybrano typowe szkła komercyjne:
na opakowania, płaskie i użytkowe (gospodarcze). Ich składy chemiczne i podstawowe właściwości fizykochemiczne
podano w Tabeli 1. Składy tlenkowe szkieł bazowych pozostawały podczas prób niezmienione.
Aby wyeliminować wpływ jakichkolwiek czynników (poza
pyłami) na jakość topionych szkieł, do zestawów nie wprowadzano żadnych środków utleniających ani redukujących.
Zawartość Fe2O3 ustalona została na poziomie wynikającym
z zanieczyszczeń użytych do topienia surowców szklarskich.

2.2. Metodyka badań
Skład chemiczny dostarczonej próbki pyłu cementowego
oznaczono na drodze rentgenowskiej analizy chemicznej.
Analizę wykonano metodą XRF z wykorzystaniem spektrometru Philips PW 2400. Skład chemiczny badanego
pyłu perlitowego oznaczono na drodze klasycznej analizy

chemicznej w oparciu o odpowiednie normy dotyczące
oznaczania poszczególnych składników.
Wytopy zestawów surowcowych sporządzonych na podstawie składów chemicznych szkieł bazowych oraz niektórych szkieł barwnych z różnym udziałem pyłów odpadowych (Tabela 2) przeprowadzono w elektrycznym piecu
komorowym, umożliwiającym pełną kontrolę parametrów
procesu topienia, tj. szybkości grzania, czasu i temperatury
topienia. Zestawy sporządzano ręcznie przez odważanie
każdego ze składników zestawu na elektronicznej wadze
laboratoryjnej z dokładnością do 0,05 g, a następnie dokładne ich wymieszanie.
Jako właściwą w warunkach laboratoryjnych wartość
temperatury topienia przyjęto 1480 °C, czasu topienia –
2 h (licząc od momentu osiągnięcia założonej maksymalnej
temperatury), a temperatury zasypu – 1200 °C.
Wytopioną masę szklaną wylewano na płytę żeliwną,
otrzymując próbki w formie placków, które następnie poddawano odprężaniu w komorowym piecu elektrycznym w temperaturze 520 °C. Wytopione i odprężone szkła po wyszlifowaniu i wypolerowaniu poddano wnikliwej ocenie wizualnej,
mającej na celu określenie wpływu ilości dodanego pyłu na
wynikową barwę i na stopień zapęcherzenia (wyklarowania)
masy szklanej. Niektóre z przygotowanych w ten sposób
próbek poddano badaniom spektralnym; oznaczono także
ich lepkość wysokotemperaturową.
Celem badań spektralnych było m. in. poznanie wartości
powstałego i utrwalonego w wytopionych szkłach potencjału redox w zależności od ilości dodanego do zestawu
odpadowego pyłu cementowego i perlitowego oraz oszacowanie ich wpływu na zmianę parametrów optycznych
topionych szkieł – szczególnie na zmianę barwy. W metodzie spektralnej potencjał redox szkła wyrażany jest stosunkiem stężenia jonów żelaza Fe2+/Fecałk., wykorzystując
fakt, że jon żelaza dwuwartościowego Fe2+ w szkle posiada silne pasmo absorpcji z maksimum przypadającym na
ok. 1000–1100 nm.
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Tabela 2. Składy surowcowe zestawów na typowe szkła sodowo-wapniowo-krzemianowe topione z udziałem pyłów odpadowych.
Table 2. Raw material composition of batches of typical sodium-calcium silicate glasses melted with waste dusts.
Rodzaj szkła
Symbol szkła

Szkło opakowaniowe
Gop-0

Gop15PC

Gop10PLT

Gop10PLT+15PC

72,4
24,9
14,8
7,1
2,3
-

70,5
23,4
4,1
4,2
1,4
15,0
-

64,9
24,5
14,6
7,1
10,0

62,7
22,1
6,6
15,0
10,0

Składnik surowcowy
Piasek kl.I
Węglan sodu cz.
Węglan potasu cz.
Węglan wapnia cz.
Dolomit extra.
Węglan baru cz.
Wodorotlenek glinu cz.
Pył cementowy
Pył perlitowy

Szkło płaskie
Gop-Z

G P-0

G PPC

G P5PLT

Szkło gospodarcze
Gg-0

Gg8PC

Gg-Z

GgZ PC

GgMD

GgMD PC

72,9
21,6
7,6
4,9
8,8
-

74,1
21,6
7,6
8,6
4,9
-

72,9
21,6
7,6
4,9
8,8
-

74,1
21,6
7,6
8,6
4,9
-

72,9
21,6
7,6
4,9
8,8
-

0,84
0,12
-

0,84
0,12
-

3,5
1,5

3,5
1,5

Udział surowca [cz.mas./100 cz.mas. szkła]

Tlenek miedzi cz.
Tlenek chromu cz.
Tlenek manganu cz.
Tlenek żelaza cz.

72,4
24,9
14,8
7,1
2,3
-

70,5
23,4
4,1
4,2
1,4
15,0
-

0,2
0,2
-

0,2
0,2
-

Badania spektralne wykonano przy użyciu spektrofotometru UV/VIS/NIR V-570 firmy JASCO w zakresie widma
280–1300 nm.
Badania lepkości wykonano zgodnie z normą
PN-ISO 7884–2:2004 „Szkło. Lepkość i stałe punkty wiskozymetryczne. Część 2: Oznaczenie lepkości za pomocą
wiskozymetrów rotacyjnych” – przy użyciu wiskozymetru
rotacyjnego firmy Bähr Gerätebau.
Oprócz wymienionych wyżej badań przeprowadzono
również próby zagęszczania pyłów odpadowych. Pomimo
zalet pyłów odpadowych (jako wartościowego surowca
do topienia szkieł) ich wadą jest duża skłonność do pylenia w trakcie różnego rodzaju operacji technologicznych
(np. przesiewania, przesypywania, mieszania, transportu
otwartego itp.) – posługiwanie się granulatem jest łatwiejsze
i bezpieczniejsze. Proces granulowania przeprowadzono
na doświadczalnym granulatorze talerzowym o średnicy
talerza równej 900 mm, z możliwością regulacji jego kąta
nachylenia i prędkości obrotowej. Jako środka zwilżającego
(spoiwa) użyto wodnego roztworu szkła wodnego w ilości
(7,5–10,0)% mas. wstosunku do wsadu. Po zgranulowaniu
całości zestawu, granulat suszono na powietrzu.

3. Wyniki badań i ich analiza
W ocenie wizualnej wszystkie szkła topione z zestawów
zawierających pył cementowy i/lub perlitowy są całkowicie
przejrzyste, bez oznak krystalizacji czy obecności niestopionego zestawu. Uzyskane szkła są stosunkowo dobrze
wyklarowane, jednorodne pod względem termicznym i pod
względem barwy (bez widocznych smug). W stosunku do
szkła bazowego, szkła topione z udziałem zarówno pyłu
cementowego, jak i perlitowego odznaczają się zielonkawym, ale mało atrakcyjnym zabarwieniem (wyraźniejszym
w przypadku pyłu cementowego) – jego intensywność rośnie wraz z zawartością pyłów w zestawie. Zielonkawe
zabarwienie daje jednak możliwość łatwego przebarwienia
uzyskanych szkieł na różne odcienie zieleni. Zastosowana
podczas prób laboratoryjnych kombinacja tlenków barwiących CuO i Cr 2O3 pozwoliła uzyskać soczyste barwy
zielone przy stosunkowo niewielkim dodatku tych tlenków.
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73,2
23,8
5,5
18,4
0,8
-

72,4
23,8
18,4
5,7
-

69,4
23,7
5,5
18,4
5,0

74,1
21,6
7,6
8,6
4,9
-

Z kolei kombinacja tlenków Fe2O3 i MnO2 pozwoliła uzyskać
szkło użytkowe o przyjemnej, miodowej barwie. Zarówno
szkła zielone, jak i miodowe były dość dobrze wyklarowane, z niewielką ilością drobnych pęcherzyków gazowych.
Na Rys. 1 pokazano dla porównania szkło bazowe na
opakowania i to samo szkło wytopione z udziałem pyłu
cementowego.
Wyniki badań dotyczące wytopionych szkieł przedstawiono w postaci tabelarycznej (Tabela 3) i dodatkowo w postaci krzywych absorpcji (Rys. 2) oraz w przypadku szkieł
użytkowych zielonych za pomocą trójkąta barw (Rys. 3).
Z porównania krzywych absorpcji (Rys. 2) wynika, że intensywność pasma absorpcji z maksimum przypadającym
przy ok. 1050 nm jest wyraźnie większa dla szkieł wytopionych z udziałem pyłów odpadowych. Mimo to w przypadku
szkła Gop-15PC, wytopionego z udziałem pyłu cementowego, współczynnik redox (Fe2+/Fecałk.) jest niższy aniżeli szkła
bazowego i szkła wytopionego z udziałem pyłu perlitowego (Tabela 3). Należy to tłumaczyć obecnością jonów SO3
w pyle, jak również dużo większą zawartością Fe2O3 jaką
wprowadza pył do masy szklanej (w porównaniu ze szkłem
bazowym o bardzo małej zawartości tlenku żelaza). Utleniający charakter jonów SO3 przesuwa równowagę jonów
żelaza Fe2+ ↔ Fe3+ w kierunku jonów Fe3+, podczas gdy
same jony siarki S6+ ulegają redukcji (S6+ ↔ S4+). Obniżenie
współczynnika redox występuje w każdym ze szkieł wytopionych z zestawów zawierajacych dodatek pyłu cementowego (Tabela 3). Zmiana potenjału redox szkła pociąga

Rys. 1. Szkło bazowe i szkło wytopione z zestawu zawierającego
15,0 cz. mas. pyłu cementowego/ 100 cz. mas. szkła.
Fig. 1. Basic glass and glass melted from the batch containing 15.0
weight parts of cement dust in 100 weight parts of the basic glass.

Próby zastosowania surowców odpadowych przemysłu cementowego…

za sobą zmianę współrzednych barwy (x,y) wytopionego
szkła – szczególnie dobrze zauważalne jest to w przypadku
szkieł barwnych.
Na Rys. 3 pokazano, przy wykorzystaniu trójkąta barw,
jak zmieniają się współrzędne barwy i długość fali dominujacej szkła użytkowego zielonego wytopionego z udziałem
pyłu cementowego w porównaniu do szkła topionego bez
udziału pyłu.
W przeciwieństwie do pyłu cementowego, pył perlitowy,
w którego składzie nie ma żadnych składników utleniajacych nieznacznie podwyższa współczynnik redox szkła.
Wzrost zawartości pyłów w zestawie powoduje ponadto
obniżenie przepuszczalności światła szkła wytopionego
z takiego zestawu, co wynika ze wzrostu zawartości Fe2O3
w szkle.
Stopień wyklarowania szkieł wytopionych z udziałem
pyłu cementowego jest zauważalnie wyższy aniżeli szkła
bazowego i szkieł wytopionych z udziałem pyłu perlitowego.
Klarujace działanie pyłu cementowego należy przypisać
obecności w jego składzie zarówno jonów SO3, jak i jonów
chlorkowych.

Rys. 2. Krzywe absorpcji dla szkieł Gop-0, Gop-15PC i Gop-10PLT.
Fig. 2. Absorption curves for the Gop-0, Gop-15PC and Gop-10PLT
glasses.

Z wykonanych badań wynika ponadto, że dodatek odpadowych pyłów do zestawów szklarskich w ustalonych ilościach nie wpływa w istotny sposób na temperaturę topienia
i temperatury wyrobowe szkieł; dodatek pyłu cementowego
nieznacznie je podwyższa, podczas gdy dodatek pyłu perlitowego w niewielkim stopniu je obniża (Tabela 4).
Przeprowadzone próby granulowania pyłu cementowego
i perlitowego pokazły, że pyły te można zagęszczać, a przez
to całkowicie wyeliminować ich pylenie. Zaobserwowano,
iż dozowane do granulatora pyły tworzyły zarodki granul
stosunkowo łatwo, zwłaszcza w przypadku pyłu cementowego, chociaż ich wzrost był umiarkowanie wolny, a ilość
większych granul niewielka. Przeważała frakcja drobnych
granul o średnicy 1–3 mm.
Laboratoryjne próby topienia szkieł z zestawów zawierających granulowane pyły wykazały, że topią się one bardzo dobrze, nie wywołując jakichkolwiek zaburzeń procesu
topienia i formowania, ani nie pogarszając jakości masy
szklanej.

Rys. 3. Współrzędne barwy i długość fali dominującej dla szkła
użytkowego zielonego bazowego Gg-Z i wytopionego z udziałem
pyłu cementowego (Gg-Z PC).
Fig. 3. Colour coordinates and dominant wave length for basic
utility green glass Gg-Z when melted with the additive of cement
dust (Gg-Z PC).

Tabela 3. Wyniki badań spektralnych oraz współczynnik redox szkieł wytopionych w warunkach laboratoryjnych z udziałem odpadowego
pyłu cementowego i perlitowego.
Table 3. Results of spectral measurements and redox coefficient of glasses melted with additions of the cement and perlite dusts in
laboratory conditions.

Symbol próbki szkła

Gp-0
Gop-0
Gg-0
Gp-5PC
Gp-5PLT
Gg-8PC
Gg-Z
Gg-Z PC
Gg-MD
Gg-MD PC
Gop-15PC
Gop-10PLT
Gop-15PC+10PLT

x

y

Współczynnik
całkowitej
przepuszczalności
światła Tc [%]

0,4469
0,4444
0,4472
0,4438
0,4414
0,4446
0,2636
0,3242
0,4992
0,4734
0,4409
0,4391
0,4397

0,4082
0,4091
0,4078
0,4096
0,4093
0,4098
0,4625
0,4806
0,4242
0,4352
0,4118
0,4102
0,4136

85,2
87,1
88,7
85,9
73,1
86,7
27,2
38,0
53,0
65,9
82,8
80,6
72,5

Współrzędne barwy

Fe2+/Fecałk.
[%]
24,1
23,8
22,3
13,1
25,3
10,9
16,6
24,5
10,0
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Tabela 4. Charakterystyczne punkty lepkościowe szkieł bazowych i szkieł wytopionych z udziałem odpadowego pyłu cementowego
i perlitowego.
Table 4. Characteristic viscous points of basic glasses and glasses melted with additives of cement and perlite dusts.
Charakterystyczne punkty lepkościowe
Symbol szkła

Temperatura topienia (logη=2)
[°C]

Zakres temperatur wyrobowych
(logη=3–4)
[°C]

Gop-0

1473

1237–1061

929

Gop-15PC

1482

1252–1080

936
960

Gop-10PLT

1434

1229–1055

Gop-10PLT+15PC

1478

1267–1086

988

Gp-0

1458

1252–1075

980

Gp-5PC

1460

1252–1074

978

Gp-5PLT

1451

1245–1069

974

Gg-0

1468

1243–1048

950

Gg-8PC

1477

1249–1052

953

4. Podsumowanie
Surowce odpadowe przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego, którymi są pył cementowy i perlitowy,
mogą być wykorzystane jako dodatek do zestawów na szkła
sodowo-wapniowo-krzemianowe, zwłaszcza do tych szkieł,
co do których nie są stawiane wysokie wymagania jakościowe, np. do zestawów na szkła barwne na opakowania
i niektóre użytkowe – w mniejszym stopniu do zestawów
na szkło płaskie.
W stosunku do szkieł bazowych szkła topione z udziałem
pyłu cementowego i perlitowego odznaczają się wyraźnym
zielonkawym zabarwieniem (jego intensywność rośnie wraz
z zawartością pyłów w zestawie) i nieco mniejszą przepuszczalnością światła.
Wprowadzenie pyłu do zestawu zmienia w niewielkim
stopniu potencjał utleniająco-redukujący (redox) szkła,
przy czym w przypadku pyłu cementowego jest to zmiana w kierunku potencjału utleniającego, podczas gdy pył
perlitowy ma charakter lekko redukujący w stosunku do
szkła bazowego. Zmiana potencjału redox szkła pociąga
za sobą zmianę współrzędnych barwy szkła i długość fali
dominującej w kierunku fal dłuższych (barwy cieplejszej),
jeśli potencjał jest bardziej utleniający i w kierunku fal krótszych (barwy zimniejszej), gdy współczynnik redox wzrasta.
Obecność pyłów odpadowych w zestawie w niewielkim
stopniu wpływa na temperaturę topienia szkieł, a także na
temperatury wyrobowe, przy czym pył cementowy powoduje niewielki ich wzrost, a pył perlitowy nieznacznie je obniża.
Bezpieczny udział pyłu cementowego w zestawie na szkło
opakowaniowe nie powinien przekraczać 15% mas., na
szkło płaskie – 5% mas., a na szkło gospodarcze – 8% mas.
W przypadku pyłu perlitowego są to ilości 10% mas. w zestawie na szkło opakowaniowe i 5% mas. w zestawie na
szkło płaskie. Pył perlitowy jest natomiast mało użyteczny
w przypadku topienia szkieł użytkowych (gospodarczych)
z uwagi na wysoką zawartość Al2O3 w jego składzie.
Topienia typowych szkieł sodowo-wapniowo-krzemianowych z zestawów zawierających pyły przebiega bez jakichkolwiek zaburzeń procesu topienia i formowania, nie
pogarsza się też jakość masy szklanej, a pył cementowy
wręcz zwiększa jej stopień wyklarowania.
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Wprowadzając odpadowy pył cementowy i/lub perlitowy
do zestawów można znacznie ograniczyć takie podstawowe surowce jak wapień, dolomit czy wodorotlenek glinu,
co zapewne poprawi opłacalność produkcji takich szkieł.
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