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Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki bada nad dewitrykacj szkie glinokrzemianowych. Dewitrykaty otrzymano poprzez wygrzewanie
szkie w rónych temperaturach (800-1100oC) i okresach czasowych (3-24 godzin). Gówn metod bada strukturalnych bya mikroskopia optyczna odbiciowa (obserwacja w ciemnym polu) a jako metody uzupeniajco zastosowano analiz rentgenograczn. Wysunito
wnioski dotyczce struktury badanych materiaów, oraz skadu fazowego ko cowych dewitrykatów. Dewitrykaty te charakteryzuj si
zoonoci krystalizujcych faz.
Sowa kluczowe: ceramika szklano-krystaliczna, glinokrzemiany, dewitrykacja, surowce odpadowe

CRYSTALLIZATION OF ALUMINOSILICATE GLASSES PREPARED BASING THE WASTE MATERIALS
The results of devitrication of aluminosilicate glasses were presented in this article. Glass ceramic was obtained by soaking original
glass at temperaturers ranging from 800oC to 1100oC and times from 3 h to 24 h. Optical re ection microscopy (observation in dark eld)
was the main investigation method of the glass structure. Supplementary, the X-ray diffraction analysis was used. A lot of different crystalline
phases was found in the glass structure after heat treatment.
Keywords: Glass-ceramics, aluminosilicates, devitrication, waste materials

Wprowadzenie

du skonno do krystalizacji [3]. Ta ostatnia waciwo,
pomimo utrudnie , jakie stwarza podczas procesu formowania, daje podstaw do podjcia próby wytworzenia tworzyw
szklanokrystalicznych z substratów o zrónicowanym skadzie chemicznym [4].

Tradycyjny proces wytwarzania szka, oparty jest na
nieorganicznych surowcach naturalnych. Wynika z tego,
e jest nie moliwe przeprowadzenie w stan amorczny
substancji tj. odpadów komunalnych, medycznych czy przemysowych, zawierajcych czci organiczne, czyli palne.
Badania i wyniki
Procesy wysokotemperaturowe, zachodzce w spalarniach
mieci, rozwizuj ten problem uwalniajc substancje
Szko do bada wytopiono z zestawu sporzdzonego
te od czci palnych. Niestety, produktem ubocznym s
z ula ze spalarni odpadów komunalnych oraz stuczki
m.in. toksyczne ule, popioy i pyy. Przeprowadzenie ich
szklanej. Proces topienia przeprowadzono w piecu elekw stan szklisty jest jedn z metod cakowitej utylizacji tych
trycznym, w atmosferze powietrza, w temperaturze 1500oC,
niebezpiecznych pozostaoci procesu spalania. Zmienno
przez okres 3,5 godzin. Wytopion mas szklana wylano
skadu chemicznego produktów spalania sprawia, e trudno
na stalow pyt (rys. 1). Szko posiadao nisk lepko
jest znale  stuprocentowe wykorzystanie ich w produkcji
(du pynno) powyej zakresu krystalizacji, jak i wysok
tworzyw o cile zaoonym skadzie chemicznym, majcym
skonno do krystalizacji poniej temperatury likwidus.
wpyw na waciwoci technologiczne i uytkowe produktów
Lepko szka podczas chodzenia wzrastaa bardzo szybko,
nalnych. W wiecie, dla zabezpieczenia wysokoaktywnych
co wskazuje, e jest to szko zaliczane do technologicznie
odpadów, powszechnie stosuje si immobilizacj pierwiastkrótkich. Podstawowy skad tlenkowy szka zamieszczono
ków toksycznych przez zamykanie ich w strukturze szka [1,
w tabeli 1.
2]. Powstae w procesie spalania ule, dajce przeprowadzi
Biorc pod uwag udziay procentowe gównych tlenków,
si w stan szklisty, posiadaj Tab. 1. Skad tlenkowy szka w % wagowych.
dosy trudne waciwoci zyTlenek
SiO2
Fe2O3
MgO
CaO
MnO
TiO2
Al2O3
R2O*
P2O5
Cr2O3
kochemiczne, tj. nisk lepko
powyej zakresu krystalizacji
% wag.
62,25
3,91
2,85
13,23
1,05
0,55
9,64
4,42
1,91
0,32
(temperatury likwidusu), jak i *R2O – czna zawarto K2O i Na2O
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majcych wpyw na waciwoci technologiczne szka, wyznaczono wg wzoru 1 nastpujce temperatury: transformacji
(witrykacji) - Tg, punktu osiadania - TE, likwidus - TL [5,6].
Y = b1·x1+ b2·x2+ b3·x3+ b4·x4+ b5·x5+ b6·x6+ b7·x1·x2+
b8·x1·x3+ b9·x1·x4+ b10·x1·x5+b11·x1·x6 + b12·x2·x3 +
b13·x2·x4+ b14·x2·x5+ b15·x2·x6+ b16·x3·x4+ b17·x3·x5 +
b18·x3·x6+b19·x4·x5+ b20·x4·x6 + b21·x5·x6
(1)
gdzie: Y – temperatury Tg, TL, TE,
x1 ÷ x6 – zawarto poszczególnych tlenków w % wagowych
w przeliczeniu na 100% (tab. 2)
b1 ÷ b21 – wspóczynniki kierunkowe (tab. 3).

Rys. 1. Szko otrzymane na bazie ula ze spalarni i stuczki
szklanej.

Tab. 2. Zawartoci tlenków w % wagowych w przeliczeniu na 100%
Skad tlenkowy szka

x1 - SiO2

x2 - Al2O3

x3 - CaO

x4 - MgO

x5 - Fe2O3

x6 - R2O

Zawarto w % wagowych

64,71

9,98

13,72

2,96

4,05

4,57

Tab. 3. Wartoci wspóczynników kierunkowych b dla charakterystycznych temperatur [5]
wspóczynnik
kierunkowy

Tg

TL

TE

wspóczynnik
kierunkowy

Tg

TL

TE

b1

9,8093

12,4246

9,7679

b12

0,1374

-0,5475

-1,0227

b2

7,6358

68,5302

9,4320

b13

-0,1259

-1,1728

-3,0273

b3

-2,4406

4,7527

3,8335

b14

-0,4742

-0,5354

-1,3616

b4

16,3628

91,7547

209,2861

b15

-0,8102

-2,8430

4,4991

b5

48,0716

41,3530

15,6676

b16

0,0140

-0,7491

-1,4854

b6

52,7240

15,5814

-58,3841

b17

-0,3847

-0,1113

0,1960

b7

0,0349

-0,6695

0,2846

b18

0,2880

-0,0565

0,4942

b8

0,0444

0,1082

0,2935

b19

-0,4202

-1,1999

-1,5654

b9

-0,1311

-0,9592

-2,4449

b20

-0,7007

-1,4196

-2,4520

b10

-0,6398

-0,3921

0,1739

b21

-0,2207

-0,9007

-0,1691

b11

-0,9826

0,5485

0,1718

Korzystajc z powyszych zalenoci uzyskano nastpujce wartoci temperatur: transformacji Tg = 678oC, likwidus
TL = 1252oC, punktu osiadania TE = 1115oC.
Wyznaczone temperatury posuyy do okrelenia przedziau temperaturowego, w którym wraz ze zmniejszajca
si lepkoci ma miejsce dyfuzja w szkle. Dziki procesowi
dyfuzji istnieje moliwo przejcia amorcznego ciaa staego
ze stanu metatrwaego w stan termodynamicznie trway, tzn.
krystaliczny. W celu przeprowadzenia krystalizacji badane
szko rozdrobniono do rozmiaru 0,5÷2 cm, a nastpnie wybrane próbki poddano obróbce termicznej w temperaturach:
800oC, 850oC, 900oC, 950oC, 1000oC, 1050oC, 1100oC przez
okres 3 i 24 godzin. Po procesie wygrzewania, w ocenie
makroskopowej, jedynie próbki wygrzane w temperaturze
800oC (w czasie 3 i 24 h) i temperaturze 850oC (w czasie 3 h)
nie zmieniy swojego wygldu zewntrznego. We wszystkich
pozostaych próbkach nastpio powierzchniowe nadtopienie,
a z wikszenie czasu wygrzewania z 3 do 24 godzin spowodowao zmian koloru na mlecznooliwkowy. Wraz ze wzrostem
temperatury zmiany te staway si intensywniejsze.
Analiz mikrostrukturaln szkie po procesie wygrzewania przeprowadzono na podstawie zdj, wykonanych przy
uyciu odbiciowego mikroskopu optycznego, w ciemnym
polu. Na rysunkach 2÷7 zamieszczono mikrostruktury szkie
po zabiegu wygrzewania w poszczególnych temperaturach
przez okres 3 i 24 godzin.

Rys. 2. Szko wygrzewane w temperaturze 850oC przez 24 h, pow.
x 200

Na podstawie dokonanych obserwacji stwierdzono, e
badane szko posiada doln temperatur krystalizacji TDK
(zakres wysokiej lepkoci) blisk 850oC oraz temperatur
maksymalnej krystalizacji MK blisk 1050oC. Proces krystalizacji zosta zapocztkowany od powierzchni, czyli od
miejsca o podwyszonej energii swobodnej ukadu. W masie
szklanej centrami inicjujcymi pojawienie si faz krystalizujcych, byy niejednorodnoci tj. pcherze i nieroztopione
czci zestawu (rys. 8).
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a)

a)

b)

b)

Rys. 3. Szko wygrzewane w temperaturze 900oC przez 3 h (a), pow.
x 200 i 24 h (b), pow. x 200

Rys.5. Szko wygrzewane w temperaturze 1000oC przez 3 h (a),
pow. x 50 i 24 h (b), pow. x 50

a)

a)

b)

b)

Rys. 4. Szko wygrzewane w temperaturze 950oC przez 3h (a), pow.
x 200 i 24h (b), pow. x 100

Rys. 6. Szko wygrzewane w temperaturze 1050oC przez 3 h (a),
pow. x 100 i 24 h (b), pow. x 100
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Krzyw lepkoci badanego szka oraz wielko przekrystalizowania (ilo tworzcych si krysztaów), w zakresie
temperatur 800oC÷1200oC przedstawiono na rysunku 9.
Wielko przekrystalizowania zostaa oszacowana na
podstawie obserwowanego zamcenia szka (w caej jego
objtoci), a zatem jest to ocena orientacyjna, na rysunku 9
zaznaczono wic lini przerywan tylko charakter krzywej
zalenoci stopnia przekrystalizowania od temperatury.

b)

Rys. 7. Szko wygrzewane w temperaturze 1100oC przez 3 h (a),pow.
x 50 i 24 h (b), pow. x 50
a)

b)

Rys. 9. Krzywa lepkoci szka glinokrzemianowego wraz z krzyw
wielkoci przekrystalizowania, w zalenoci od temperatury
Stosowane skróty:
TDK - temperatura dolnej krystalizacji,
MK - maksymalna krystalizacja,
TGK – temperatura górnej krystalizacji.

W zalenoci od temperatury wygrzewania, rónorodno ksztatów pojawiajcych si krysztaów, wskazuje na
moliwo krystalizacji rónych faz. Wysza temperatura,
a w raz z ni nisza lepko stopu, sprzyjaj tworzeniu si
w masie szklanej bardziej skomplikowanych faz [7].
W dalszym etapie bada , w celu identykacji powstajcych faz krystalicznych w badanych szkach, przeprowadzono analiz dyfraktometryczn. Wybrano próbki wygrzane
w temperaturze 1000oC i 1100oC w czasie 24 godzin. Uzyskany dyfraktogram dla szka wygrzewanego w temp. 1000oC
(rys. 10), nie posiada podwyszonego ta w zakresie któw
2Θ CoKα  20-35o wiadczcego o istnieniu fazy amorcznej,
a to potwierdza wysoki stopie przekrystalizowania masy
szklanej (temperaturowy zakres maksymalnej krystalizacji
- rys. 9).
Podwyszenie temperatury wygrzewania do 1100oC
zwiksza w próbce udzia fazy szklistej, co zostao uwidocznione na rysunku 11. Z przeprowadzonej analizy wynika, e
w niszej temperaturze wygrzewania pojawiaj si re eksy
pochodzce od piroksenów, plagioklazów oraz wollastonitu,
natomiast wysze temperatury pozwalaj na krystalizacj
bardziej zoonych form tj.: tytanomagnetyt, hipersten czy
forsteryt.

Podsumowanie

Rys. 8. Krystalizujca faza zainicjowana na pcherzach (a), pow. x
200, i nierozpuszczonych czciach zestawu (b), pow. x 400

Przeprowadzone badania wykazay, i szko glinokrzemianowe otrzymane na bazie materiaów odpadowych,
takich jak ule ze spalarni odpadów komunalnych, charakteryzuj si du skonnoci do krystalizacji. Skonno ta
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Rys. 10. Dyfraktogram rentgenowski uzyskany dla próbki wygrzanej
w temperaturze 1000oC w czasie 24h.

Rys. 11. Dyfraktogram rentgenowski uzyskany dla próbki wygrzanej
w temperaturze 1100oC w czasie 24h.
Stosowane skróty: Pi – pirokseny, Pl – plagioklazy, An – anortyt,
Au – Augit, W – wollastonit, H – hipersten, T – tytanomagnetyt,
F – forsteryt

jest zalet, w przypadku wytwarzania gotowych wyrobów
szklanokrystalicznych. Proces krystalizacji w tego rodzaju
szkach zachodzi odpowierzchniowo, jednake inicjatorami
krystalizacji objtociowej mog równie by pcherze
i nierozpuszczone elementy zestawu. W niniejszej pracy,
proces krystalizacji dla badanego szka zachodzi w zakresie
850÷1250°C, osigajc swoje maksimum w temperaturze bliskiej 1050°C, dajc materia o strukturze drobnokrystalicznej,
posiadajcy duo lepsze waciwoci wytrzymaociowe ni
materia amorczny, z którego powsta.
Proces przetworzenia uli ze spalarni odpadów w materiay szklanokrystaliczne w sposób kontrolowany, jest
korzystny z punktu widzenia ekonomicznego, a take ekologicznego. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów
immobilizacji odpadów, uznawanych czsto za toksyczne,
z racji obecnoci w skadzie niewielkich iloci metali cikich
i szkodliwych zwizków nieorganicznych.
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