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Streszczenie
Temat ochrony Ğrodowiska jest wciąĪ aktualnym i mającym istotne znaczenie w kaĪdej dziedzinie Īycia czáowieka. W pracy przedstawiono koncepcjĊ skutecznej metody przeprowadzenia ĪuĪla, pochodzącego ze spalarni odpadów staáych, z udziaáem drobnofrakcyjnej stáuczki szklanej w funkcjonalny materiaá szklano-krystaliczny oraz wstĊpnie oceniono wybrane wáaĞciwoĞci tak powstaáego produktu. Do tego przedsiĊwziĊcia wybrano stáuczkĊ szkáa opakowaniowego oraz ĪuĪel ze spalarni odpadów staáych regionu górnoĞląskiego.
Surowce rozdrobniono, a nastĊpnie sporządzono zestawy. W celu przygotowania próbek, mieszaniny proszków zostaáy poddane procesowi jednoosiowego prasowania, nastĊpnie wypraski w ksztaácie walców poddano obróbce termicznej w elektrycznym piecu. Otrzymane
spieki poddano ocenie mikroskopowej, jak równieĪ przeprowadzono badania rentgenogra¿czne oraz oznaczono gĊstoĞü pozorną, porowatoĞü otwartą i nasiąkliwoĞü.
Sáowa kluczowe: spiekanie, drobnofrakcyjna stáuczka szklana, ĪuĪel, pyá

RATIONAL MANAGEMENT OF COMBUSTION PROCESS BY-PRODUCTS IN SINTERED CERAMIC MATERIALS
An environmental protection subject is still present and important in every area of human life. The paper presents the concept of an
effective method to carry slag, originating from the incineration of solid waste, containing ¿nely powdered glass cullet, in a functional glasscrystalline material, and selected properties of the resultant product were determined. For this project, container glass cullet and slag from
incineration of solid waste of the Upper Silesian region were selected. The raw materials were ground, and then batches prepared. In
order to prepare the samples, the mixture of powders was subjected to uniaxial compression, and then cylindrical green compacts were
thermally treated in an electric furnace. The obtained sinters were evaluated microscopically. X-ray studies were performed, and apparent
density, open porosity and water absorption were determined.
Keywords: Sintering, Powdery broken glass, Slag, Dust

1. Wprowadzenie
Procesem spiekania okreĞla siĊ proces oparty na przeksztaáceniu sproszkowanych surowców w lity materiaá na
drodze obróbki cieplnej w temperaturze duĪo niĪszej niĪ
temperatura topienia poszczególnych surowców. Najstarsze materiaáy ceramiczne wyprodukowano metodą spiekania. Rozwój przemysáu oraz rosnące wymagania technologiczno-uĪytkowe spoáeczeĔstwa wpáynĊáy na rozwój nowych
tworzyw w tym ceramicznych, otrzymywanych drogą spiekania [1]. Ta technologia pozwala poáączyü materiaáy róĪniące siĊ gĊstoĞcią, skáadem chemicznym, a takĪe nie mieszające siĊ w stanie stopionym. W trakcie spiekania nastĊpuje poáączenie siĊ poszczególnych ziaren w jedną caáoĞü.
W wyniku tego procesu moĪe zajĞü w materiale szereg procesów ¿zykochemicznych, które powodują zmianĊ struktury i wáasnoĞci ksztaátki. Powstaáy spiek, w przeciwieĔstwie
do materiaáów otrzymanych na drodze topienia, charakteryzuje pewna porowatoĞü, którą moĪe zminimalizowaü obecnoĞü fazy amor¿cznej.
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Drobnofrakcyjne materiaáy odpadowe, w szczególnoĞci
drobna stáuczka szklana (frakcja piaskowa oraz pyáowa - pyá
szklany <100 ȝm), jak równieĪ popioáy, pyáy oraz ĪuĪle z procesów spalania lub oczyszczania spalin, stwarzają wiele problemów z ich utylizacją i zagospodarowaniem. Popioáy lotne
od dawna stanowią przedmiot zainteresowania w aspekcie
Ğrodowiskowym i ekologicznym [2]. Szerokie zastosowanie
znalazáy w branĪy materiaáów budowlanych w technologii cementu i betonu, a takĪe przy budowie nasypów drogowych
poprzez stosowanie jako dodatku ulepszającego, poprawiającego wáaĞciwoĞci geotechniczne gruntów i kruszyw [3].
Aby stáuczka szklana mogáa byü ponownie wykorzystana w hutniczym procesie wytwarzania szkáa, musi przejĞü
szereg zabiegów uzdatniania. Proces ten polega przede
wszystkim na oddzieleniu od czĊĞci metalowych i organicznych, nastĊpnie posortowaniu wg poszczególnych kolorów oraz rozdrobnieniu do odpowiedniego uziarnienia. Tak
przygotowana stáuczka, wáączona do procesu wytwarzania
szkáa, jest surowcem tanim, a zarazem cennym, gdyĪ obniĪa temperaturĊ topienia zestawu surowcowego, a przez to
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w duĪym stopniu redukuje koszty produkcyjne. Pyá powstaáy podczas rozdrabniania stáuczki szkáa opakowaniowego,
okiennego lub gospodarczego, nieprzydatny w przemyĞle
szklarskim, czĊĞciowo znajduje zastosowanie w produkcji
szkáa porowatego [4]. JednakĪe iloĞü powstaáego odpadu
jest znacznie wyĪsza, aniĪeli moĪliwoĞü jego zagospodarowania. Ta drobna frakcja pod wzglĊdem skáadu chemicznego oraz wáaĞciwoĞci technologiczno-uĪytkowych nie odbiega od jej gruboziarnistej postaci, niemniej jednak wysoki stopieĔ rozdrobnienia prowadzi do wprowadzenia, wraz
z zestawem surowcowym, duĪej iloĞci gazów, które utrudniają póĨniejszy proces klarowania masy.
Pojawia siĊ zatem pytanie – jak wykorzystaü ten odpad,
który z punktu widzenia ekonomiczno-ekologicznego moĪe
byü bardzo cennym surowcem? W pracy podjĊto próbĊ poáączenia dwóch róĪnych odpadów w celu przeksztaácenia
ich w ekologiczny materiaá funkcjonalny. Do tego przedsiĊwziĊcia wybrano stáuczkĊ szkáa opakowaniowego oraz ĪuĪel
ze spalarni odpadów staáych. Z surowców tych przygotowano proszki o zróĪnicowanym uziarnieniu, z których przygotowano zestawy, a nastĊpnie poddano je procesowi spiekania w okreĞlonej temperaturze. W wyniku zastosowanej technologii otrzymano spieki o porowatoĞci otwartej od 17% do
47%, nasiąkliwoĞci od 11% do 34% oraz gĊstoĞci pozornej
od 1,38 g/cm3 do 1,70 g/cm3. Metoda ta pozwala zastosowaü pylisty proszek szklany i wykorzystaü jego szereg wáaĞciwoĞci ¿zycznych i chemicznych.

Rys. 1. Dyfraktogram rentgenowski spieku otrzymanego z mieszaniny 90% ĪuĪla i 10% stáuczki szklanej w 1150°C.
Fig. 1. X-ray diffraction pattern of sinter obtained from mixture of
90% slag and 10% glass cullet at 1150 °C.

2. Badania i wyniki
Materiaá wyjĞciowy do otrzymania materiaáów spiekanych
stanowiáa stáuczka ze szkáa opakowaniowego (butelkowego)
oraz ĪuĪel ze spalarni odpadów staáych regionu górnoĞląskiego. Wykorzystanie metody spiekania do wytworzenia litych materiaáów wymaga uĪycia zarówno szkáa, jak i ĪuĪla
w postaci sproszkowanej. W tym celu surowce rozdrobniono
w máynie kulowym, a nastĊpnie otrzymane proszki przesiano
przez sita: 0,063 mm i 0,10 mm. Do badaĔ wybrano frakcjĊ
drobną <0,063 mm oraz frakcjĊ grubą 0,063-0,10 mm. Z tak
przygotowanych proszków sporządzono zestawy o zmiennym udziale surowcowym i frakcyjnym:
zestaw (90\10) - trzy warianty:
– 90% ĪuĪla drobnego i 10% stáuczki szklanej drobnej,
– 90% ĪuĪla grubego i 10% stáuczki szklanej drobnej,
– 90% ĪuĪla grubego i 10% stáuczki szklanej grubej,
zestaw (50\50) - trzy warianty:
– 50% ĪuĪla drobnego i 50% stáuczki szklanej drobnej,
– 50% ĪuĪla grubego i 50% stáuczki szklanej drobnej,
– 50% ĪuĪla grubego i 50% stáuczki szklanej grubej.
W celu przygotowania próbek, mieszaniny proszków
zostaáy poddane procesowi jednoosiowego prasowania na
prasie hydraulicznej przy ciĞnieniu 100 MPa, a nastĊpnie
wypraski w ksztaácie walców poddano obróbce termicznej
w elektrycznym piecu sylitowym w czasie trzech godzin. Odpowiednią temperaturĊ wypaáu dla poszczególnych zestawów dobrano eksperymentalnie: zestaw I - 1150ºC, zestaw
II - 950°C. Tak otrzymane spieki poddano badaniom rentgenogra¿cznym, mikrostrukturalnym, jak równieĪ oznaczono gĊstoĞü pozorną, porowatoĞü otwartą oraz nasiąkliwoĞü.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ rentgenogra¿cznych ustalono, Īe spieki oprócz wyraĨnie wystĊpujących faz

Rys. 2. Dyfraktogram rentgenowski spieku otrzymanego z mieszaniny 50% ĪuĪla i 50% stáuczki szklanej w 950°C.
Fig. 2. X-ray diffraction pattern of sinter obtained from mixture of
50% slag and 50% glass cullet at 950 °C.

krystalicznych, zawierają równieĪ pewien udziaá fazy amor¿cznej (podniesione táo w zakresie kątowym 2 Theta 20-40°),
Ğwiadczący o niecaákowitym przekrystalizowaniu stáuczki
szklanej, jak równieĪ ĪuĪla, który w procesie spalania ulegá
czĊĞciowemu zeszkleniu. Spieki mające w swoim skáadzie
surowcowym zarówno wyĪszą zawartoĞü ĪuĪla, jak i w których udziaá stáuczki szklanej wyniosiá 50%, charakteryzują
siĊ znaczącym udziaáem krystalicznych faz krzemianowych
oraz glinokrzemianowych (Rys. 1 i 2). WystĊpujące fazy krystaliczne, czĊĞciowo bĊdące wynikiem procesu krystalizacji
zachodzącego w czasie spiekania próbek, mogą wpáywaü
na polepszenie wáaĞciwoĞci mechanicznych spieków [5].
Wykorzystana metoda spowodowaáa, Īe po procesie obróbki termicznej w wyniku spiekania otrzymano próbki charakteryzujące siĊ pewnym poziomem porowatoĞci. Udziaá
porów, ich ksztaát oraz wielkoĞü uzaleĪnione byáy zarówno
od skáadu surowcowego zestawu, jak i frakcyjnego wybranych proszków (Rys. 3 i 4).
WáaĞciwoĞci ¿zyczne otrzymanych spieków wyznaczono metodą waĪenia hydrostatycznego w wodzie. Podstawowym przyrządem pomiarowym stosowanym w tej metodzie
jest waga hydrostatyczna wyposaĪona w zestaw do oznaczania gĊstoĞci ciaá staáych i cieczy. Na podstawie wzorów
1-3 obliczono wartoĞci nasiąkliwoĞci, gĊstoĞci pozornej oraz
porowatoĞci [6]. Wyniki zamieszczono w Tabeli 1.
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Rys. 3. Mikrostruktura próbki zawierającej 10% stáuczki szklanej, spiekanej w temperaturze 1150°C: a) ĪuĪel (<63 ȝm) + stáuczka
(<63 ȝm), b) ĪuĪel (63-100 ȝm) + stáuczka (<63 ȝm), c) ĪuĪel (63-100 ȝm) + stáuczka (63-100 ȝm).
Fig. 3. Microstructure of sample containing 10% glass cullet sintered at 1150 °C: a) slag (<63 ȝm) + cullet (<63 ȝm), b) slag (63-100 ȝm)
+ cullet (<63 ȝm), c) slag (63-100 ȝm) + cullet (63-100 ȝm).

a)

b)

c)
Rys. 4. Mikrostruktura próbki zawierającej 50% stáuczki szklanej, spiekanej w temperaturze 950°C: a) ĪuĪel (<63 ȝm) + stáuczka (<63 ȝm),
b) ĪuĪel (63-100 ȝm) + stáuczka (<63 ȝm), c) ĪuĪel (63-100 ȝm) + stáuczka (63-100 ȝm).
Fig. 4. Microstructure of sample containing 50% glass cullet sintered in 950 °C: a) slag (63 ȝm) + cullet (<63 ȝm), b) slag (63-100 ȝm) +
cullet (<63 ȝm), c) slag (63-100 ȝm) + cullet (63-100 ȝm).
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Tabela 1. WáaĞciwoĞci ¿zyczne spieków charakteryzujących siĊ zmiennym udziaáem surowców i ich frakcji uziarnienia.
Table 1. Physical properties of sinters characterized by a variable share of raw materials and their particle size fractions.

Frakcja

ĪuĪel i stáuczka 100-63 m
ĪuĪel i stáuczka <63 m

ĪuĪel 100-63 m + stáuczka <63 m

WáaĞciwoĞci ¿zyczne materiaáu spiekanego

Skáad
ĪuĪel\szkáo
[%]

Temperatura spiekania
[ºC]

GĊstoĞü pozorna
[g/cm3]

NasiąkliwoĞü
[%]

PorowatoĞü
[%]

90\10

1150

1,38

33,55

46,88

50\50

950

1,56

12,98

21,35

90\10

1150

1,70

21,39

35,28

50\50

950

1,61

18,50

22,39

90\10

1150

1,53

27,56

42,33

50\50

950

1,54

10,88

16,83

NasiąkliwoĞü okreĞla zdolnoĞü materiaáu do pocháaniania wody. Obliczana jest wedáug wzoru:
N

m n  ms
 100% ,
ms

(1)

gdzie N – nasiąkliwoĞü [%], ms – masa próbki suchej [g]
i mn – masa próbki nasyconej wodą [g].
PorowatoĞü otwartą wyraĪa siĊ w [%] wedáug wzoru:
Po

m n  ms
 100% ,
mn  mw

(2)

gdzie Po – porowatoĞü otwarta [%], mw – masa próbki waĪonej w wodzie (Ğrednia z trzech waĪeĔ) [g].
GĊstoĞü pozorna okreĞla stosunek masy próbki suchej do
objĊtoĞci próbki wraz z wolnymi przestrzeniami, tzw. porami:
dp

ms
 dc ,
mn  mw

(3)

gdzie dp – gĊstoĞü pozorna [g/cm3], dc – gĊstoĞü wody w temperaturze pomiaru [g/cm3].
Na podstawie otrzymanych wyników moĪna stwierdziü,
Īe spieki charakteryzowaáy siĊ zróĪnicowaną porowatoĞcią. Na wielkoĞü poszczególnych porów, ich ksztaát oraz
rozmieszczenie, znaczący wpáyw miaáa frakcja uĪytych surowców, a takĪe iloĞü wprowadzonej stáuczki szklanej. DuĪo
wyĪszą porowatoĞcią odznaczaáy siĊ spieki zawierające
90% ĪuĪla i 10% stáuczki (wyniki wahaáy siĊ w przedziale od
35,28% do 46,88%), aniĪeli spieki zawierające 50% ĪuĪla
i 50% stáuczki, dla których porowatoĞü mieĞciáa siĊ w zakresie (16,83-22,39)%. W obydwu przypadkach, jak potwierdziáy
to obserwacje mikrostrukturalne, niezaleĪnie od zastosowanego uziarnienia proszków pory miaáy charakter porów zarówno otwartych, jak i zamkniĊtych. WielkoĞü i ksztaát poszczególnych porów oraz ich rozmieszczenie zmieniaáy siĊ
w zaleĪnoĞci od zastosowanej frakcji poszczególnych skáad-

ników wyjĞciowych. StrukturĊ najbardziej zwartą, posiadającą najliczniejsze drobne pory zamkniĊte, zaobserwowano
w próbce zawierającej 50% ĪuĪla (frakcja 63-100 ȝm) i 50%
stáuczki (frakcja <63 ȝm).
WáaĞciwy skáad zarówno surowcowy, jak i frakcyjny zestawu oraz odpowiedni dobór temperatury obróbki cieplnej
mogą zapobiec nadmiernemu spienieniu siĊ stáuczki szklanej, a takĪe doprowadziü do uzyskania czerepu o Īądanej
porowatoĞci, zarówno zamkniĊtej jak i otwartej, a co za tym
idzie równieĪ nasiąkliwoĞci gotowego wyrobu.

3. Wnioski
Zastosowanie omówionej metody utylizacji daje szerokie moĪliwoĞci wykorzystania duĪych iloĞci drobnofrakcyjnych materiaáów odpadowych, w szczególnoĞci drobnej
stáuczki szklanej (frakcja piaskowa oraz pyáowa - pyá szklany <100 ȝm), jak równieĪ popioáów, pyáów oraz ĪuĪli z procesów spalania lub oczyszczania spalin.
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