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Streszczenie
Przesáanką do podjĊcia niniejszego tematu byáa koniecznoĞü utylizacji odpadów kineskopowych i potencjalna moĪliwoĞü zastosowania
otrzymanych wyników w praktyce. W pracy zbadano moĪliwoĞci wykorzystania odpadów szkáa kineskopowego jako peánowartoĞciowego
surowca wtórnego do wytwarzania szeroko pojĊtych wyrobów ceramicznych. Zebrana wiedza o skáadzie i wáaĞciwoĞciach tego szkáa pozwoli na jego przemyĞlane zagospodarowanie i ponowne wprowadzenie do obrotu. Efektem przeprowadzonych prac jest okreĞlenie szeregu parametrów szkieá kineskopowych umoĪliwiających projektowanie na ich bazie nowych Ğrodków zdobniczych. Stwierdzono realną
moĪliwoĞü stosowania tego odpadowego surowca do wytwarzania farb matujących do szkáa oĞwietleniowego, topników do farb na porcelanĊ i porcelit, szkliw kaÀarskich (po mody¿kacji skáadu), blatów ceramicznych, páytek podáogowych i elewacyjnych oraz szkliw efektowych.
Sáowa kluczowe: szkáo, ceramika, farba ceramiczna, szkliwo, páytka ceramiczna, recykling

STUDIES ON APPLICATION OF WASTE CATHODE RAY TUBE GLASS FOR PRODUCTION OF GLAZES,
FLUXES AND COLOUR STRUCTURAL CERAMIC COMPONENTS
The need to utilize waste cathode ray tubes (CRT) and the potential use of the results in practice were the reasons to undertake this
study. The possibility of use of waste CRT glass as a full-value secondary raw material for the manufacture of widely understood ceramic
products was investigated. The collected knowledge on the composition and properties of the glass will make possible its conscious
development and re-enter to the market. A series of parameters of CRT glass was determined, which allows new decoration agents to
be designed. It has been found that there was a real possibility of using this waste material for manufacturing matting colours for lighting
glass, Àuxes for colours for pottery and porcelain, tile glazes (after modi¿cations of the composition), ceramic countertops, Àoor and facade
tiles, as well as for glazes with special effects.
Keywords: Glass, Ceramics, Ceramic colour, Glaze, Ceramic tile, Recycling
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1. WstĊp

2. Skáady chemiczne szkieá

Od kilkunastu lat, corocznie na skáadowiska komunalne
tra¿a w Polsce kilkanaĞcie tys. ton szkáa kineskopowego i,
w miarĊ wycofywania z uĪycia telewizorów oraz monitorów
kineskopowych, taki stan bĊdzie siĊ utrzymywaá przez najbliĪsze lata (szacunkowo jeszcze okoáo 5 lat).
Surowe szkáo kineskopowe, pomimo zachowania duĪej
starannoĞci przy demontaĪu i segregacji, zawiera wiele zanieczyszczeĔ, np. elementy metalowe, róĪnorakie elementy z plastiku, gumy i gumowanej tkaniny.
Obecnie stosowany sposób utylizacji szkáa z ekranów kineskopowych polega na jego oddzieleniu od towarzyszących
elementów metalowych i z tworzyw sztucznych, oczyszczeniu z luminoforu i oferowaniu jako surowiec dla hut szkáa lub
bezpieczny materiaá budowlany.
Celem pracy byáo zbadanie moĪliwoĞci wykorzystania
odpadów szkáa kineskopowego jako peánowartoĞciowego
surowca wtórnego do wytwarzania szeroko pojĊtych wyrobów ceramicznych.

Przeprowadzono analizĊ chemiczną metodą wagową,
kolorymetryczną, miareczkową, atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS) i Àuorescyjno-rentgenowską (spektrometr
WD-XRF Axios Minerals+ ¿rmy PANalytical) w Laboratorium
Badawczym ICiMB. AnalizĊ chemiczną przeprowadzono wg
normy PN-85/B-13160 Szkáo. Metody badaĔ. Wyniki oznaczeĔ zamieszczono w Tabeli 1.
Z badaĔ wynika, Īe szkáo ekranu jest praktycznie bezoáowiowe. Szkáo stoĪka kineskopu zawiera kilkanaĞcie (w przeliczeniu na PbO) procent oáowiu. Na podstawie uzyskanych
widm badanych próbek nie stwierdzono w badanych szkáach
obecnoĞci szkodliwych pierwiastków w postaci kadmu i rtĊci.

3. Przebieg procesu topliwoĞci szkieá
kineskopowych
Badanie prowadzono bezpoĞrednio przy uĪyciu próbek rozdrobnionych szkieá kineskopowych ekranu i stoĪka,
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Tabela 1. Wyniki badaĔ skáadu chemicznego szkieá.
Table 1. Results of chemical composition measurements of studied
glasses.
Oznaczenie
[% mas.]

Szkáo „StoĪek”

Szkáo „Ekran”

Metoda
oznaczania

SiO2

52,78

60,59

wagowa+AAS

Al2O3

2,519

2,012

AAS

Fe2O3

0,099

0,076

AAS

TiO2

0,202

0,368

kolorymetryczna

Na2O

6,258

8,395

AAS

K2O

6,711

6,164

AAS

MgO

0,059

1,902

AAS

CaO

2,439

0,156

AAS

ZnO

0,252

0,229

AAS

BaO

4,111

8,654

AAS

PbO

15,04

0,063

AAS

SrO

9,382

11,14

miareczkowa

strata
praĪenia

0,151

0,249

wagowa

w automatycznym urządzeniu typu PR-37/1600K (Przemysáowy Instytut Elektroniki), skáadającym siĊ z pieca rurowego i kamery z ukáadem ¿ltrów obserwacji wsadu wewnątrz
pieca i ciągáej rejestracji zmian zachodzących w trakcie topienia próbek.
Szkáo kineskopowe charakteryzuje siĊ niską topliwoĞcią.
Temperatura punktu póákuli wynosi 850°C dla szkáa stoĪka
i 900°C dla szkáa ekranu. W obydwu przypadkach nie uformowaáa siĊ kula.
Dobry rozpáyw szkliw wykonanych na bazie tych surowców powinien wystĊpowaü w temperaturach powyĪej
1000°C.

4. PromieniotwórczoĞü
Wiązka elektronów generowana w kineskopie padając
na ekran pokryty substancją Àuorescencyjną jest Ĩródáem
promieniowania rentgenowskiego. Z uwagi na to, Īe promieniowanie jonizujące moĪe byü przyczyną powstawania
w szkle izotopów wykazujących promieniotwórczoĞü samoistną, jak i na zawartoĞü w szkle pierwiastków, które mogą
wykazywaü promieniotwórczoĞü naturalną, przeprowadzone
zostaáy badania promieniotwórczoĞci szkáa kineskopowego.

Tabela 2. Wyniki pomiarów promieniotwórczoĞci szkáa ekranu.
Table 2. Results of radioactivity measurements of screen glass.
Kanaá analizatora

Suma impulsów
dla t = 9 · t0

1

2

3

Moc dawki
[nGy/h]

szkáo ekranu

47690

10622

2167

167,55

táo

335

194

80

StĊĪenie:
potas SK = 1930,98 ± 127,41 Bq/kg,
rad SRa = 145,51 ± 14,05 Bq/kg,
tor STh = 31,08 ± 4,42 Bq/kg.
Wspóáczynniki kwali¿kacyjne:
f1 = 1,27 Bq/kg,
f 2 = 145,51 Bq/kg.
Caákowita niepewnoĞü okreĞlenia wskaĨników aktywnoĞci przy
poziomie ufnoĞci 0,95:
A f1 = ±0,08 Bq/kg,
A f 2 = ± 14,05 Bq/kg.

Oznaczanie promieniotwórczoĞci naturalnej zostaáo wykonane wg Instrukcji ITB 234/95 pt.: „Wytyczne badania promieniotwórczoĞci naturalnej surowców i materiaáów budowlanych”, wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie w 1995 r. UĪyto analizatora stĊĪenia naturalnych radionuklidów typu MAZAR-95. Wyniki oznaczeĔ przedstawiono w Tabelach 2 i 3.
Do oceny poziomu zanieczyszczenia materiaáów budowlanych pierwiastkami promieniotwórczymi przyjĊto dwa parametry, tzw. wspóáczynniki kwali¿kacyjne f1 i f2.
Wspóáczynnik f1 stanowi miarĊ sumarycznego stĊĪenia
naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w materiale:
f1 = 0,00027 SK + 0,0027 SRa + 0,0043 STh,
gdzie SK, SRa, STh – zmierzone stĊĪenia radionuklidów potasu 40K, radu 226Ra i toru 232Th, wyraĪone w Bq/kg.
Wspóáczynnik f2 okreĞla stĊĪenie radu i wyraĪany jest
w Bq/kg; f2 = SRa.
NajwiĊksze dopuszczalne wartoĞci tych wspóáczynników
kwali¿kacyjnych wynoszą odpowiednio:
f1 = 1 Bq/kg,
f2 = 185 Bq/kg.
Przyjmuje siĊ, Īe w przypadku, gdy:
– oba warunki są speánione ocena surowca jest pozytywna i moĪe on byü dopuszczony do produkcji materiaáów
budowlanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi;

Rys. 1. Punkty charakterystyczne procesu topienia szkáa stoĪka (górny szereg ) i ekranu (dolny szereg).
Fig. 1. Characteristic points of melting process for cone (upper row) and screen (lower row) glasses.
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Tabela 3. Wyniki pomiarów promieniotwórczoĞci szkáa stoĪka.
Table 3. Results of radioactivity measurements of cone glass.
Sumy impulsów:

Kanaá analizatora

Moc dawki

dla t = 9 · t0

1

2

3

[nGy/h]

szkáo stoĪka

45117

5355

1477

117,32

táo

411

256

99

Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej okreĞlono w zakresie temperatur 25-500°C za pomocą pomiarów dylatometrycznych.
Zestawienie wyników badaĔ przedstawione jest w Tabeli 4.

6. Badania aplikacyjne

StĊĪenie:
potas Sk = 2100,51 ± 127,87 Bq/kg,
rad SRa = 41,81 ± 7,70 Bq/kg,
tor STh = 12,11 ± 3,05 Bq/kg.
Wspóáczynniki kwali¿kacyjne:
f1 = 0,89 Bq/kg,
f2 = 41,81 Bq/kg.
Caákowita niepewnoĞü okreĞlenia wskaĨników aktywnoĞci przy
poziomie ufnoĞci 0,95:
Af1 = ±0,06 Bq/kg,
Af2 = ±7,70 Bq/kg.

–

wartoĞci wspóáczynników przekraczają wartoĞci dopuszczalne poniĪej 20% - partiĊ surowca moĪna zastosowaü
do produkcji materiaáów budowlanych z innymi skáadnikami w takich proporcjach, by produkt koĔcowy speániaá
przyjĊte wymagania;
– wartoĞci wspóáczynników przekraczają wartoĞci dopuszczalne powyĪej 20% - moĪna zaleciü uĪycie surowca do
innych zastosowaĔ nie związanych z bezpoĞrednim naraĪeniem ludnoĞci na promieniowanie (budownictwo drogowe, podziemne).
Jak wynika z zaáączonych wyników badaĔ szkáo kineskopowe ekranu (Tabela 2) moĪe byü stosowane z pewnymi
ograniczeniami. Wspóáczynnik kwali¿kacyjny f1 przekracza
dopuszczalną wartoĞü o wiĊcej niĪ 20%, natomiast wspóáczynnik f2 jest w normie. Jako Īe wynik badania jest na granicy dopuszczalnoĞci (niepewnoĞü pomiaru A f1 = ±0,08 Bq/kg),
rozstrzygające badanie powinno byü wykonane w powoáanym do tego celu laboratorium i dotyczyü konkretnej, wielkotonaĪowej, przeznaczonej do stosowania partii surowca.
Szkáo stoĪka kineskopu (Tabela 3) okazaáo siĊ zgodne z wymaganiami normowymi poziomu promieniotwórczoĞci do zastosowaĔ w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

Badania aplikacyjne szkieá kineskopowych dotyczyáy zastosowania surowca z kineskopów jako:
– szkliwa do kaÀi, páytek i galanterii ceramicznej;
– topnika w farbach do dekoracji páytek ceramicznych;
– topnika w farbach szklarskich;
– topnika w farbach na porcelanĊ i porcelit;
– spieku na elementy okáadzinowe.

6.1. Stosowanie szkáa odpadowego
kineskopowego jako szkliwa
Rys. 2 i 3 przedstawiają obrazy szkliw wykonanych ze
szkieá kineskopowych zastosowanych na páytki Ğcienne i kaÀe ceramiczne.
Uzyskane wyniki wskazują, Īe nie moĪna stosowaü
szkieá kineskopowych jako bazy dla szkliw na Ğcienne páytki ceramiczne i kaÀe ceramiczne ze wzglĊdu na duĪe róĪnice we wspóáczynniku rozszerzalnoĞci termicznej i pojawiające siĊ liczne pĊkniĊcia wáosowate. Istnieje jednak moĪli-

a)

b)

Rys. 2. Szkáo stoĪka (a) i ekranu (b), zastosowane jako „szkliwo
páytkowe”.
Fig. 2. Cone (a) and screen (b) glasses used as tile glazes.

5. Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej
Instrumentalne wyznaczanie liniowego wspóáczynnika
rozszerzalnoĞci cieplnej, WRC, polega na ogrzewaniu belki
wykonanej z badanego materiaáu ze staáą szybkoĞcią i rejestrowaniu zmian wymiarów liniowych belki w funkcji temperatury.

Rys. 3. Szkliwo wykonane bezpoĞrednio ze szkáa stoĪka kineskopu na biskwicie kaÀowym (widok z mikroskopu binokularowego).
Fig. 3. Glaze prepared directly from cone glass of a picture tube on
bisque tile (the image from a binocular microscope).

Tabela 4. Wspóáczynniki rozszerzalnoĞci termicznej w zaleĪnoĞci od temperatury.
Table 4. Thermal expansion coef¿cients as a function of temperature.
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Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci termicznej
WRC = ǻ l/(l0·ǻT) [10-6·°C-1]

Nazwa
próbki

DáugoĞü
próbki l0
[mm]

25-100 [°C]

25-200 [°C]

25-300 [°C]

25-400 [°C]

25-425 [°C]

25-450 [°C]

25-475 [°C]

25-500 [°C]

StoĪek

50,14

7,253

7,748

8,086

8,303

8,355

8,409

8,455

8,556

Ekran

50,09

7,367

7,804

8,127

8,335

8,378

8,423

8,458

8,519
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woĞü oferowania takich szkliw jako tzw. szkliw efektowych,
np. typu cracle.

6.2. Stosowanie szkáa odpadowego jako topnika
do farb páytkowych
Surowiec do wytworzenia topników dla farb páytkowych,
farb szklarskich i farb na porcelanĊ i porcelit w postaci kruszonego szkáa kineskopowego rozmielono do uzyskania uziarnienia wyraĪonego Ğrednicą zastĊpczą D(v, 0,9) <15 ȝm.
Zmielone szkáa nadrukowano na szkliwione páytki ceramiczne (biaáe i czarne) przy uĪyciu sita 100T ze wzorem
koáa, a nastĊpnie wypalono w temperaturze 820°C w piecu
komorowym lub rolkowym.
Tak otrzymane próbki naniesionych szkieá poddano ocenie wizualnej (Rys. 4 i 5) oraz za pomocą mikroskopu binokularnego (Rys. 6 i 7). Oceniano jakoĞü powierzchni, stopieĔ wybáyszczenia, transparencjĊ, obecnoĞü pĊkniĊü wáoskowatych na powierzchni wypalonych próbek oraz obecnoĞü innych wad.

a)

b)

Rys. 6. Szkáa kineskopowe stoĪka (a) i ekranu (b) na biaáych páytkach Ğciennych po wypaleniu w piecu rolkowym w 820°C.
Fig. 6. Picture tube glasses on white wall tiles after ¿ring at 820°C
in a roller hearth furnace: a) cone glass, b) screen glass.

a)

b)

Rys. 7. Szkáa kineskopowe stoĪka (a) i ekranu (b) na czarnych páytkach Ğciennych po wypaleniu w piecu rolkowym w 820°C.
Fig. 7. Picture tube glasses on black wall tiles after ¿ring at 820°C
in a roller hearth furnace: a) cone glass, b) screen glass.

a)

b)

Rys. 4. Szkáo kineskopowe stoĪka naniesione metodą sitodruku na
páytki Ğcienne: a) czarną i b) biaáą, wypalone w piecu komorowym
w temperaturze 820°C.
Fig. 4. Cone glass of a picture tube spread by screen printing on wall
tiles: a) black and b) white, and ¿red in a chamber furnace at 820°C.

a)

b)

Rys. 8. Szkáo stoĪka na páytce szklanej po wypaleniu w 760°C w piecu komorowym.
Fig. 8. Cone glass on a glass tile after ¿ring at 760°C in a chamber furnace.

Rys. 5. Szkáo kineskopowe ekranu naniesione metodą sitodruku na
páytki Ğcienne: a) czarną i b) biaáą, wypalone w piecu komorowym
w temperaturze 820°C.
Fig. 5. Screen glass of a picture tube spread by screen printing
on wall tiles: a) black and b) white, and ¿red in a chamber furnace at 820°C.

Dobre pokrycie, transparencja i brak spĊkaĔ naniesionego szkáa upowaĪniają do stwierdzenia, Īe szkáo kineskopowe
moĪe byü stosowane jako topnik do farb páytkowych. Brak
wybáyszczenia warstwy dedykuje te szkáa do farb matowych.

6.3. Stosowanie szkáa odpadowego jako topnika
do farb szklarskich
Farby szklarskie znajdują zastosowanie do zdobienia
róĪnorodnych powierzchni szklanych: szkáa gospodarczego, oĞwietleniowego, meblowego, witraĪowego, laboratoryjnego, opakowaniowego i artystycznego. Rys. 8 i 9 przedstawiają wyniki wykorzystania szkáa kineskopowego do wy-

Rys. 9. Szkáo ekranu na páytce szklanej po wypaleniu w 760°C
w piecu komorowym.
Fig. 9. Screen glass on a glass tile after ¿ring at 760°C in a chamber furnace.

twarzania farb szklarskich obserwowane za pomocą mikroskopu binokularowego.
Szkáo kineskopowe moĪe byü z powodzeniem stosowa-
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ne w farbach szklarskich Dodatkowym atutem surowca pochodzącego ze szkáa kineskopowego jest powstawanie satynowego matu przy naáoĪeniu bezbarwnej warstwy farby.
Taka powierzchnia jest idealna do wytwarzania szkáa oĞwietleniowego.

6.4. Stosowanie szkáa odpadowego jako topnika
do farb naszkliwnych na porcelanĊ
Efekty zastosowania szkáa kineskopowego jako topnika
do farb naszkliwnych, obserwowane za pomocą mikroskopu binokularowego, pokazano na Rys. 10 i 11,

a)

b)

Rys. 10. Szkáa kineskopowe stoĪka(a) i ekranu (b) na porcelanie po
wypaleniu w 1200°C w piecu komorowym.
Fig. 10. Picture tube glasses on porcelain after ¿ring at 1200°C in
a chamber furnace: a) cone glass, b) screen glass.

Rys. 12. WytrzymaáoĞü na zginanie próbek wypalanych w róĪnych
temperaturach.
Fig. 12. Bending strength of colour samples as a function of temperature.

maáoĞci na zginanie, przeprowadzono ocenĊ nasiąkliwoĞci wodnej. ĝrednia nasiąkliwoĞü próbek wynosiáa 0,018%.
GĊstoĞü spieku oszacowano poprzez pomiar masy i wymiarów pastylek w ksztaácie walca wypalonych w temperaturze 680°C i okreĞlono na okoáo 2,62 g/cm3.
Wyniki badania nasiąkliwoĞci predysponują otrzymane spieki ceramiczne do zastosowaĔ zewnĊtrznych. Niska
nasiąkliwoĞü wodna zapewnia wyrobom mrozoodpornoĞü.

7. Wnioski

a)

b)

Rys. 11. Szkáa kineskopowe stoĪka(a) i ekranu (b) na porcelanie po
wypaleniu w 820°C w piecu komorowym.
Fig. 11. Picture tube glasses on porcelain after ¿ring at 1200° in
a chamber furnace: a) cone glass, b) screen glass.

Przedstawione wyniki wskazują, Īe szkáo z kineskopów
z obszarów stoĪka i ekranu moĪna stosowaü jako skáadniki
farb na porcelanĊ i porcelit.

6.5. Stosowanie szkáa odpadowego do wyrobu
elementów okáadzinowych
Szkáo ekranu kineskopu zastosowano do wytworzenia barwnych elementów okáadzinowych. Wykonano próby
otrzymania barwnych ksztaátek metodą prasowania jednoosiowego, dwustronnego i ich spiekania w zakresie temperatur 640-840°C. Czas przebywania w stre¿e o najwyĪszej
temperaturze wynosiá 12 min.
Ksztaátki poddano w dalszym etapie badaniom wytrzymaáoĞciowym i badaniom nasiąkliwoĞci.
Oznaczenie wytrzymaáoĞci na zginanie przeprowadzono w nastĊpujący sposób: na podpory uáoĪone równolegle
w odlegáoĞci l uáoĪono próbkĊ i od strony górnej obciąĪono
na caáej szerokoĞci siáą áamiącą F, aĪ do jej záamania. Wyniki badaĔ pokazuje Rys. 12.
Próbki wykonane ze szkáa ekranowego osiągają maksimum wytrzymaáoĞci na zginanie, jeĞli byáy wypalone w temperaturze okoáo 680°C. W wyĪszych temperaturach wytrzymaáoĞü próbek gwaátownie spada. Otrzymane spieki charakteryzują siĊ przeĞwiecalnoĞcią podobną do porcelany.
W przypadku otrzymanych spieków, po badaniu wytrzy-
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W wyniku przeprowadzonych prac okreĞlono szereg parametrów szkieá kineskopowych umoĪliwiających projektowanie na ich bazie nowych Ğrodków zdobniczych.
Istnieje realna moĪliwoĞü stosowania odpadowego szkáa
kineskopowego jako surowca do wytwarzania: farb matujących do szkáa oĞwietleniowego, topników do farb na porcelanĊ i porcelit, szkliw efektowych oraz zewnĊtrznych páytek
okáadzinowych.
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