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Streszczenie
Kapsuáowanie to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod immobilizacji odpadów szkodliwych. Polega ona na zamykaniu pierwiastków szkodliwych w strukturze szkáo–krystalicznego spieku. Przedmiot badaĔ stanowiáy szkáa z ukáadów SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O oraz
SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O-CaO. Dodatkowo skáady te wzbogacono 5-procentową zawartoĞcią Cs bĊdącego wskaĨnikiem wpáywu substancji radioaktywnej na wáaĞciwoĞci szkieá. Jako odpad zastosowano popióá pochodzący ze spalarni odpadów szpitalnych. OkreĞlono wpáyw
skáadu chemicznego szkieá na ich odpornoĞü hydrolityczną. Wykazano, Īe zastosowana metoda spiekania szkieá boro-krzemianowych
z popioáem poszpitalnym trwale wiąĪe zawarte w nim substancje szkodliwe.
Sáowa kluczowe: szkáo boro-krzemianowe, immobilizacja, kapsuáowanie, odpad szkodliwy

HYDROLYTIC RESISTANCE OF BOROSILICATE GLASSES ASSIGNED FOR TOXIC WASTE IMMOBILIZATION
Encapsulation is one of the most effective method for toxic waste immobilization. Toxic elements are incorporated into the structure of
a glass–ceramic sinter. Glasses from the SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O and SiO2-B2O3-Al2O3-Na2O-CaO systems were studied. Additionally the
glasses were enriched with 5 % of Cs, which was an indicator of inÀuence of radioactive elements on properties of the glasses. Incineration hospital waste ash was used. Effects of chemical composition on hydrolytic resistance of the glasses were determined. It was proved
that the applied method of sintering of borosilicate glass and hospital waste incineration ash permanently immobilized the toxic elements.
Keywords: Borosilicate glass, Immobilization, Encapsulation, Toxic waste

1. WstĊp
Szkáo naleĪy do najstarszych materiaáów wytwarzanych
przez czáowieka i wykorzystywanych w róĪnych dziedzinach
nauki i techniki. Od dawna cenione byáo za swoje unikalne
wáaĞciwoĞci, które sprawiáy, Īe znalazáo ono powszechne
zastosowanie w budownictwie, a takĪe w przemyĞle chemicznym, spoĪywczym, metalurgicznym i elektrycznym.
Obecnie moĪliwoĞci aplikacyjne szkieá i materiaáów szkáopochodnych rozszerzyáy siĊ na tak specjalistyczne dziedziny jak biochemia, inĪynieria genetyczna, biologia komórki,
medycyna, ekologia, telekomunikacja. Wymienione zastosowania nie wyczerpują jednak wszystkich zastosowaĔ nowoczesnych szkieá i materiaáów z nich uzyskanych.
Aktualnym zagadnieniem jest wykorzystanie szkieá
i szkáo-ceramiki do immobilizacji szkodliwych substancji odpadowych, zawierających toksyczne pierwiastki. Rozwój
przemysáu wpáywa na wzrost iloĞci odpadów, które negatywnie oddziaáują na Ğrodowisko naturalne. Szczególnie niebezpieczny i bezuĪyteczny odpad, w postaci zuĪytego paliwa,
generowany jest przez elektrownie jądrowe. Od początków
istnienia energetyki jądrowej prowadzone byáy intensywne
prace nad metodami unieszkodliwiania i bezpiecznego ma-
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gazynowania odpadów radioaktywnych. Za najskuteczniejszą z nich uwaĪa siĊ dziĞ witry¿kacjĊ (zeszklenie), czyli zamykanie pierwiastków szkodliwych w strukturze szkáa.
Z powodzeniem wprowadzono ją dla zabezpieczania
odpadów wysokoaktywnych powstających w energetyce jądrowej oraz w związku z wojskowymi zastosowaniami pierwiastków rozszczepialnych. Obecnie jej zastosowanie rozszerzyáo siĊ takĪe na odpady nisko aktywne [1-5].
PrzydatnoĞü szkieá dla tych celów wynika ze szczególnych wáaĞciwoĞci związanych z ich amor¿czną strukturą, która dziĊki swej elastycznoĞci moĪe zmieniaü kon¿guracjĊ jej
elementów, przyjmując do swego skáadu znaczną iloĞü dodatkowych skáadników, do których naleĪą odpady nuklearne. Skáad chemiczny szkieá moĪe zmieniaü siĊ w szerokich
granicach. PomiĊdzy wiĊĨbą szkáa a wprowadzonymi skáadnikami tworzą siĊ trwaáe wiązania w jej obrĊbie, co w poáączeniu z trwaáoĞcią samej wiĊĨby nadaje szkáu odpornoĞü
chemiczną zabezpieczającą zamkniĊte w niej radionuklidy
przez dáugi czas odpowiadający okresom geologicznym [6-8].
Powszechnie zastosowanie do immobilizacji odpadów
wysokoaktywnych z elektrowni jądrowych znalazáy szkáa
boro-krzemianowe z ukáadu SiO2-Al2O3-B2O3-Na2O. UĪywane są w tym celu od lat 70. Ostatnio próbuje siĊ je sto-

ODPORNOĝû HYDROLITYCZNA SZKIEà BORO-KRZEMIANOWYCH PRZEZNACZONYCH DO IMMOBILIZACJI ODPADÓW SZKODLIWYCH

sowaü równieĪ do zabezpieczania odpadów nisko aktywnych. Szkáa te znane są pod róĪnymi symbolami: francuskie - R7T7, niemieckie - GP98/17, angielskie - MW, japoĔskie - P0798, rosyjskie - K-26, a takĪe chiĔskie - GC-12/9B
i koreaĔskie - KEP-A [1, 2].
Jak juĪ wspomniano odpady radioaktywne w postaci zeszklonej mogą byü magazynowane pod ziemią bardzo dáugo, nawet w geologicznej skali czasu. Wynika to z faktu,
Īe rozpuszczalnoĞü szkieá boro-krzemianowych w wodach
podziemnych lub gruntowych, a takĪe w solankach kopalnianych jest tak maáa, Īe wyklucza ich skaĪenie pierwiastkami szkodliwymi. Nie dają tego, obecnie praktykowane,
metody wiązania w cemencie odpadów w formie staáej lub
ciekáej oraz ich bitumizacja. Materiaá ten bowiem ulega wietrzeniu i niszczeniu bakteryjnemu, zwáaszcza na skáadowiskach naziemnych, a jego skáadniki są wymywane przez krąĪące wody. Z tych wzglĊdów niektóre odpady, z uwagi na
ich skáad chemiczny, nie powinny byü w ich pierwotnej postaci wprowadzane do zaczynu cementowego i betonowane. UwaĪa siĊ, Īe betonowanie nie jest wystarczająco skuteczną metodą zabezpieczania odpadów radioaktywnych
nie tylko powstających w energetyce jądrowej, ale równieĪ
ze Ĩródeá radioaktywnych stosowanych w przemyĞle i medycynie (odpady o niskiej i Ğredniej radioaktywnoĞci) [4, 5].
Obecnie dla immobilizacji odpadów radioaktywnych,
poza wymienionymi szkáami boro-krzemianowymi, opracowanych zostaáo wiele materiaáów szklistych takich jak szkáa
glino-krzemianowe, fosforanowo–borowe, fosforanowe,
szkáo-ceramiczne materiaáy krzemianowe, tytanowo-cyrkonowe i in. Skáad szkáa powinien gwarantowaü silne poáączenie wprowadzanych pierwiastków, za pomocą wiązaĔ chemicznych, ze strukturą matrycy szklistej [6-8].
Witry¿kacjĊ stosuje siĊ takĪe dla zabezpieczania odpadów
niebezpiecznych takich jak popioáy ze spalarni szpitalnych.
Ostatnio coraz wiĊcej uwagi poĞwiĊca siĊ w Ğwiecie
unieszkodliwianiu odpadów poprzez spiekanie z frytą szklaną. Powstaje spiek záoĪony z fazy staáej (odpad), otoczony
szklista osnową. Metoda ta okreĞlana bywa teĪ mianem kapsuáowania, jako Īe nastĊpuje zamkniĊcie odpadu w osáonie
ze szkáa. Zaletą tej metody jest to, Īe w spieku moĪna zamknąü znacznie wiĊcej odpadu niĪ siĊ udaje siĊ go wprowadziü do szkáa. Ponadto temperatura procesu jest niĪsza, co
ogranicza niebezpieczeĔstwo ulatniania siĊ skáadników szkodliwych przez parowanie, które towarzyszy stapianiu szkáa.
Celem prezentowanej pracy byáo opracowanie szkieá
trwale wiąĪących odpad w swej szklistej matrycy, czego miarą jest brak ich wymywalnoĞci ze szkáa.
Przedmiot badaĔ stanowią szkáa boro-krzemianowe
wzbogacone dodatkowo cezem, który peáni rolĊ wskaĨnika
okreĞlającego wpáyw substancji radioaktywnych, takich jak
137
Cs, na wáaĞciwoĞci szkáa. Dodatkowo podjĊto próby zastosowania powyĪszych szkieá do immobilizacji substancji
szkodliwych (radioaktywnych) zawartych w popioáach pochodzących ze spalania odpadów szpitalnych. Jako metodĊ ich unieszkodliwienia wybrano kapsuáowanie w mieszaninie szkáo–odpad poprzez jej spiekanie.
Uzyskane wyniki badaĔ zostaną wykorzystane do opracowania materiaáów szklistych oraz szkáo-pochodnych, które
przyjmują do swojego skáadu pierwiastki radioaktywne i toksyczne, zapewniając tym samym jak najmniejszą ich wymywalnoĞü w warunkach magazynowania.

2. Opis eksperymentów
Badania przeprowadzono na modelowych szkáach z ukáadów SiO2–B2O3–Na2O i SiO2–B2O3–Na2O–CaO z dodatkiem
Al2O3. Ponadto skáady szkieá wzbogacono cezem w iloĞci
5 % mas., który w powyĪszych szkáach ma imitowaü radioaktywny 137Cs. Cez peáni zatem rolĊ swoistego wskaĨnika
ukazującego sposób wbudowywania siĊ i wiązania w strukturĊ szklistej matrycy szkodliwych odpadów. Skáady chemiczne badanych szkieá zestawiono w Tabeli 1.
Tabela 1. Skáad chemiczny badanych szkieá.
Table 1. Chemical composition of the investigated glasses.

Tlenek

ZawartoĞü w szkle [% mas.]
Szkáo 1

Szkáo 2

Szkáo 3

Szkáo 4

SiO2

48,5

48,5

56

56

B2O3

7,5

7,5

15

15

Na2O

18

13

21

16

CaO

18

18

-

-

Al2O3

8

8

8

8

Cs2O

-

5

-

5

Do wytopienia szkieá uĪyto nastĊpujących surowców: piasek Osiecznica 99,75 % SiO2 oraz chemicznie czyste Al2O3,
H3BO3, Na2CO3, CaCO3 i CsCO3.
Synteza szkieá odbywaáa siĊ metodą tradycyjnego topienia zestawu surowcowego w piecu elektrycznym. Zestawy topiono w temperaturze 1200°C i przetrzymywano w niej
przez dwie godziny. Stop wylewano na stalową páytĊ w celu
zeszklenia. Próbki szkáa nie byáy odprĊĪane. Do badaĔ stosowano szkáo w postaci proszków. Zbadano odpornoĞü hydrolityczną testowanych szkieá.
Klasy odpornoĞci hydrolitycznej szkieá oznaczono zgodnie
z normą PN – ISO 719. Badania polegaáy na wyáugowaniu w
ĞciĞle okreĞlonych warunkach skáadników alkalicznych z rozdrobnionego szkáa. EkstrakcjĊ prowadzono wykorzystując próbki o masie 2 g i uziarnieniu 0,3-0,5 mm, wodą o stopniu czystoĞci 2 przez 60 min w temperaturze 98°C [9]. Natomiast ich
rozpuszczalnoĞü w wodzie kontrolowano metodami ICP i ASA.
Wykonano próby zastosowania metody kapsuáowania
poprzez spiekanie do unieszkodliwiania popioáów poszpitalnych. Do badaĔ uĪyto popioáu ze spalarni odpadów szpitalnych Krakowa jako najbardziej reprezentatywnego dla palnych odpadów staáych przekazywanych do unieszkodliwiania. Skáad chemiczny popioáu byá nastĊpujący % mas.: CaO
– 39,9 % mas., SiO2 – 22,2 % mas., Al2O3 – 13,5 % mas.,
Fe2O3 – 7,72 % mas., SO3 – 4,52 % mas., TiO2 – 3,02 %
mas., P2O5 – 2,56 % mas., Cr2O3 – 0,89 % mas., ZnO –
0,68 % mas., Na2O – 0,61 % mas., BaO – 0,54 % mas.,
NiO – 0,36 % mas., Cl – 0,24 % mas., K2O – 0,13 % mas.,
CuO – 0,13 % mas. i MnO – 0,11 % mas. Jako szkáo bazowe
wybrano szkáo 3 (Tabela 1). Skáad szkáa 3 odpowiada skáadowi szkáa 1, w którym czĊĞü SiO2 i B2O3 zastąpiono CaO
bĊdącym gáównym skáadnikiem popioáu. Pozostaáe skáadniki popioáów, tj. SiO2 i Al2O3 są obecne w skáadzie szkáa wyjĞciowego. W skáadach szkieá 2 i 4 czĊĞü Na2O zastąpiono
przez Cs2O, który naĞladuje izotop 137Cs.
Spieki szkáo-odpad przygotowano w nastĊpujący sposób:
do fryty szkáa 3 dodano popióá w iloĞci odpowiedniej do uzy-
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skania mieszaniny zawierającej 60 % mas. popioáu (spiek 1).
Sporządzono teĪ mieszaninĊ záoĪoną z popioáu z dodatkiem
CsCO3 w iloĞci odpowiadającej 5 % Cs na jednostkĊ masy
popioáu (spiek 2). Podobnie jak w pierwszym przypadku mieszanina ta skáada siĊ z 60. % popioáu i 40. % szkáa. Uzyskane mieszaniny ujednorodniono w máynku planetarnym; proces trwaá 20 minut przy 200 obr./min. NastĊpnie mieszaniny
prasowano w prasie hydraulicznej pod ciĞnieniem 15 MPa.
W efekcie otrzymano pastylki o Ğrednicy okoáo 16 mm i gruboĞci od 10 do 20 mm. Pastylki spiekano w róĪnych temperaturach (800, 850 i 900°C) w ciągu 2 godz.

3. Wyniki badaĔ
Wszystkie cztery szkáa zakwali¿kowano do czwartej klasy
odpornoĞci hydrolitycznej, czyli HGB4, poniewaĪ równowaĪnik alkaliów wyraĪony jako masa tlenku sodowego (Na2O) na
gram ziaren szkáa mieĞciá siĊ w przypadku wszystkich czterech próbek w granicach od 264 do 620 g/g.
WartoĞci równowaĪnika alkaliów okreĞlone dla poszczególnych szkieá wynoszą:
szkáo 1: x =408,7 g/g,
szkáo 2: x = 318,6 g/g,
szkáo 3: x = 600,0 g/g,
szkáo 4: x = 363,0 g/g.
Zaobserwowano, Īe w przypadku szkieá 1 i 3, pozbawionych cezu na rzecz sodu, równowaĪnik alkaliów przyjmuje
wyĪsze wartoĞci wynoszące 408,7 g/g dla szkáa 1 oraz aĪ
600 g/g dla szkáa 3.
Zmniejszenie udziaáu sodu przez wprowadzenie 5 %
cezu skutkuje spadkiem wartoĞci równowaĪnika w przypadku szkáa 2 o 90,1 g/g, tj. do wartoĞci 318,6 g/g, a bardzo wyraĨnym spadkiem wynoszącym 237,0 g/g w przypadku szkáa 4.
Z otrzymanych wartoĞci wynika, Īe szkáo z dodatkiem
cezu wykazuje lepszą odpornoĞü na dziaáanie wody niĪ szkáo
bez tego pierwiastka, mimo Īe wszystkie szkáa naleĪą do
czwartej klasy odpornoĞci na dziaáanie wody.
Zastąpienie sodu 5-procentową zawartoĞcią cezu spowodowaáo, iĪ szkáo z koĔca czwartej klasy hydrolitycznej przeszáo na jej początek.
Z uwagi na to, Īe wskaĨnikiem odpornoĞci hydrolitycznej szkieá jest iloĞü wyáugowanych z nich alkaliów przepro-

wadzono dodatkowe badania wymywalnoĞci sodu i wapnia
z testowanych szkieá. Badania wykonano w przypadku roztworów uzyskanych podczas okreĞlenia odpornoĞci hydrolitycznej szkieá. Pomiary prowadzono przy uĪyciu metod ASA
i ICP AES (Tabela 2).
Uzyskane wyniki, podobnie jak w przypadku wczeĞniejszych badaĔ, wykazaáy Ğcisáą zaleĪnoĞü skáadu chemicznego szkieá i ich trwaáoĞci chemicznej w Ğrodowisku wodnym.
Boro-krzemianowe szkáo 4 wykazaáo zdecydowanie mniejszą
wymywalnoĞü cezu niĪ szkáo 2, zawierające w swym skáadzie
wapĔ. Poza tym iloĞü wyekstrahowanego sodu byáa proporcjonalna do jego zawartoĞci w szkle wyjĞciowym.
Uzyskane wyniki odpornoĞci hydrolitycznej badanych
szkieá wyraĪono parametrem ogólnie przyjĊtym w pracach
nad odpadami okreĞlanym jako znormalizowana szybkoĞü
uwalniania pierwiastków, NL, (normalized element release
rate) w g/cm-2. Wylicza siĊ go nastĊpująco [10]:
N Li

Ci  v
,
fi  S A

(1)

Ci – koncentracja pierwiastka [g/m3],
v – objĊtoĞü rozpuszczalnika [m3],
fi – procent masowy badanego skáadnika w spieku,
SA – pole powierzchni ziaren próbki [m2].
Stosunek SA/v oszacowano na 50 m-1.
Wyznaczone wartoĞci znormalizowanego wspóáczynnika wymywalnoĞci w przypadku badanych szkieá przedstawia Tabela 3.
Wobec braku moĪliwoĞci oceny skutecznoĞci dziaáania
immobilizacji jaką daje wprowadzenie skáadników popioáu
ze spalarni do szkáa boro-glino-krzemianowego porównano tĊ wymywalnoĞü z wymywalnoĞcią okreĞloną dla czystego szkáa, którego skáad odpowiada szkáom tego typu stosoTabela. 3. Znormalizowany wspóáczynnik wymywalnoĞci ze szkáa NL.
Table 3. The normalized glass components releases rate NL.

Szkáo

Znormalizowany wspóáczynniki wymywalnoĞci NL [g/m2]
Na

Ca

Cs

Szkáo 1

12,46

6,76

–

Szkáo 2

14,84

6,85

8,79

Szkáo 3

10,03

–

–

Szkáo 4

11,89

–

2,0

Tabela 2. StĊĪenia wymywanych pierwiastków w analizowanych roztworach.
Table 2. Concentrations of leached elements in the investigated solutions.
StĊĪenie* [mg/100 cm3]
Metoda ASA

Nr
roztworu

1

Na

Ca

8,09

3,82
3,30

Metoda ICP AES3
Cs

1 doba

2 doby

Na

Ca

Na

Ca

ʊ

7,82 ± 0,03

3,83 ± 0,07

8,03 ± 0,07

3,89 ± 0,03

7,82 ± 0,481
7,482

6,24 ± 0,03

3,92 ± 0,03

ʊ

ʊ

2

5,93

3

7,58

ʊ

ʊ

7,44 ± 0,04

0,23 ± 0,04

7,71 ± 0,05

4

5,35

ʊ

1,31 ± 0,18

4,35 ± 0,03

0

4,91 ± 0,03

0

*Wyniki po odjĊciu zawartoĞci metali w „Ğlepej próbie”.
1
Wynik uzyskany przy zastosowaniu metody krzywej kalibracji.
2
Wynik uzyskany przy zastosowaniu metody dodatku wzorca.
3
Podane przedziaáy ufnoĞci oszacowują powtarzalnoĞü pomiaru sygnaáu analitycznego (10 równolegáych odczytów sygnaáu emisyjnego),
a nie precyzjĊ metody.
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Tabela. 4. Znormalizowany wspóáczynnik wymywalnoĞci NL ze spieków.
Table. 4. The normalized glass components release rate NL for the sinters.

T [°C]

Mieszanina 1

Mieszanina 2

NLNa [g/m2]

NLCa [g/m2]

NLNa [g/m2]

NLCa [g/m2]

NLCs [g/m2]

800

24,84

4,37

17,85

7,94

4,33

850

17,67

5,36

17,09

4,93

5,87

900

11,67

5,03

14,84

4,23

7,33

wanym w Ğwiecie w przypadku unieszkodliwiania odpadów
przemysáu atomowego.
Z danych w Tabeli 3 wynika, Īe wprowadzenie CaO do
szkáa bazowego zmniejsza jego odpornoĞü chemiczną na co
wskazuje wzrost wymywalnoĞci Na. ZwiĊksza siĊ teĪ wymywalnoĞü Cs; pozostaje ona jednak na poziomie nie przekraczającym danych podawanych w literaturze [10].

3.1. WymywalnoĞü skáadników spieków
W przypadku spieków mieszaniny 1 obserwuje siĊ wyraĨny spadek znormalizowanych wspóáczynników wymywalnoĞci Na ze wzrostem temperatury spiekania. Dla temperatury spiekania powyĪej 800°C wymywalnoĞü Na znacząco
maleje, aby osiągnąü wartoĞü niĪszą niĪ dla szkáa 1 w temperaturze spiekania 900°C (Tabela 4).
Wspóáczynnik wymywalnoĞci wapnia pozostaje praktycznie na staáym poziomie i nie zaleĪy od temperatury spiekania mieszaniny 1. Jest on niĪszy w przypadku powstaáego
materiaáu szkáo-krystalicznego w porównaniu z odpowiadającym mu szkáem 1. MoĪna zatem stwierdziü, Īe najbardziej
optymalną temperaturą spiekania dla mieszaniny jest temperatura 900°C. Dalszy wzrost temperatury powoduje topienie
mieszaniny 1 i postĊpujące jej ujednorodnienie prowadzące do otrzymania materiaáu amor¿cznego, o nieco gorszych
parametrach odpornoĞci na dziaáanie wody. Podobne rezultaty otrzymuje siĊ w przypadku spieków mieszaniny 2. WymywalnoĞü wapnia jest na zbliĪonym poziomie do spieków
mieszaniny 1. W przypadku sodu w najniĪszych temperaturach spiekania wspóáczynnik NLNa jest wyraĨnie na mniejszym poziomie od spieków mieszaniny 2. W temperaturze
spiekania powyĪej 850°C wspóáczynniki te zrównują siĊ dla
obu mieszanin, aby osiągnąü wartoĞü niĪszą dla temperatury 900°C w przypadku mieszaniny 1. RozpuszczalnoĞü
Cs w wodzie roĞnie z temperaturą spiekania jednak jej wartoĞü i tak jest niĪsza w porównaniu do referencyjnego szkáa
2. W obu przypadkach wáaĞciwy dobór temperatury spiekania pozwala na uzyskanie lepszej odpornoĞci na dziaáanie
wody spieków ceramicznych aniĪeli referencyjnych szkieá
boro-krzemianowych.

4. Podsumowanie
Uzyskane wyniki wykazaáy zatem Ğcisáą zaleĪnoĞü odpornoĞci hydrolitycznej testowanych szkieá od ich skáadu chemicznego. Niewielka bowiem jego mody¿kacja moĪe istotnie wpáynąü na rozpuszczalnoĞü zawartych w nich skáadników. Jest to szczególnie widoczne w przypadku szkieá z ukáadu SiO2–B2O3–Al2O3–Na2O, w których wymywalnoĞü skáadników ze szkáa jest znacznie niĪsza niĪ w przypadku szkieá,
w których udziaá szkáotwórczych SiO2 i B2O3 zmniejszono na

rzecz CaO. Wprowadzenie CaO do szkáa boro-krzemianowego skutkuje zmniejszeniem jego odpornoĞci chemicznej,
o czym Ğwiadczy wzrost wymywalnoĞci Na i Cs.
Zbadano teĪ efekt immobilizacji odpadów szkodliwych
w postaci popioáów poszpitalnych wyraĪony znormalizowanym wspóáczynnikiem wymywalnoĞci NLi. Na podstawie
tych badaĔ stwierdzono, Īe wprowadzanie popioáu ze spalarni odpadów staáych zawierającego CaO, jako skáadnik
charakterystyczny, zmniejsza odpornoĞü chemiczną szkáa
w wodzie. Nie przekracza ona jednak wartoĞci NL podawanej w literaturze Ğwiatowej. Kwali¿kuje to metodĊ immobilizacji popioáów ze spalarni odpadów staáych przez ich wprowadzenie w skáad szkáa boro-glino-krzemowego za skuteczną. Ocenia siĊ, Īe szkáo to moĪe przyjąü okoáo 30 % mas.
takiego odpadu.
Wykazano przydatnoĞü szkieá boro-glino-krzemianowych
do zabezpieczania odpadów typu popioáu ze spalarni metodą
kapsuáowania poprzez spiekanie. Dotąd nie byáo to opisane
w literaturze Ğwiatowej. Wykazano, Īe moĪna w ten sposób
wprowadziü do szkáa okoáo 60 % mas. odpadu.

PodziĊkowania
Praca zostaáa wykonana w ramach dziaáalnoĞci statutowej Wydziaáu InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, AGH nr
11.11.160.365 w roku 2011.
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