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Streszczenie
W pracy przedstawiono charakterystykĊ surowców odpadowych uĪytych jako nukleatory krystalizacji kineskopowej stáuczki szklanej.
Do wytopu szkieá przygotowano zestawy stáuczki kineskopowej z róĪnymi rodzajami surowców odpadowych, tj. calsiglass, ĪuĪel wielkopiecowy i popióá Àuidalny. Rodzaj przemian fazowych zachodzących w trakcie ogrzewania szkieá okreĞlono przy pomocy metody DTA. Celem
wytworzenia materiaáów typu szkáo–ceramika szkáa poddano obróbce termicznej w temperaturze krystalizacji. Materiaáy szkáo-ceramiczne
wytworzono równieĪ na drodze spiekania przygotowanych zestawów stáuczki kineskopowej z gresem i kaolinem. Rodzaj powstaáych faz
krystalicznych okreĞlono przy pomocy metod XRD i SEM. Na podstawie przeprowadzonych badaĔ ustalono wpáyw skáadu chemicznego
surowców odpadowych na przemiany ¿zykochemiczne zachodzące w trakcie ogrzewania szkieá.
Sáowa kluczowe: szkáo-ceramika, spiekanie, krystalizacja, calsiglass

WASTE MATERIALS AS A SOURCE OF NUCLEATING AGENTS OF CRYSTALLIZATION
FOR KINESCOPE GLASS CULLET
The paper presents the characteristics of waste materials used as nucleating agents for crystallization of kinescope glass cullet. Glass
batches containing kinescope glass cullet added with different kind of raw materials such as calsiglass, GGBF slag and FBC Ày ash were
prepared. Types of phase transformations that occur during heating each glass were determined by the DTA method. Glass-ceramics
materials were prepared by thermal treatment of glasses at the crystallization temperature. Furthermore a series of sintered glass-ceramics
was obtained from the batches containing the kinescope glass cullet mixed with Gres Porcellanato and kaolin clay, respectively. Crystalline
phases were identi¿ed by XRD and SEM methods. The obtained results showed the inÀuence of chemical composition of raw materials
on physico-chemical changes occurring upon heating of glass.
Keywords: Glass-ceramics, Sintering, Crystallization, Calsiglass

1. Wprowadzenie
W Polsce, do dnia 31 czerwca 2013 r. sygnaá analogowy
zostanie zastąpiony przez telewizjĊ cyfrową; wszystkie stare telewizory nie wyposaĪone w odpowiednie anteny oraz
dekodery staną siĊ bezuĪyteczne. Ponadto szybko rozwijająca siĊ technologia produkcji telewizorów LCD, oraz LED
stanowi konkurencjĊ dla tradycyjnych odbiorników z kineskopem CRT. Dlatego teĪ pojawi siĊ problem z odpadami
sprzĊtu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), skáadającymi siĊ w okoáo 80% z telewizorów i komputerów zawierających kineskop (CRT). Wedáug przegáosowanych poprawek
Parlamentu Europejskiego do Dyrektywy o zuĪytym sprzĊcie elektrycznym i elektronicznym (WEEE) kraje czáonkowskie Unii Europejskiej do 2016 roku mają zbieraü 85% odpadów tego typu. Propozycja rozszerza zakres przepisów
na wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem sprzĊtu wojskowego. Kineskopy (CRT) są skáadnikami telewizorów i monitorów komputerowych (EPA, 1995)
[1]. Produkty CRT reprezentowane przez Standardową Kla-

sy¿kacjĊ (SIC) kod 3671 obejmują szkáo lejka, szkáo lejka kolorowego, monochromatyczne kineskopy i lampy. Recykling
szkáa z CRT jest doĞü problematyczny, poniewaĪ CRT skáada siĊ z czterech róĪnych chemicznie szkieá: ekranu lub panelu, stoĪka lub lejka, szyjki i fryty [2-4]. Ze wzglĊdu na fakt,
Īe szkáo stoĪka i szyjki zawiera róĪne iloĞci oáowiu i innych
niebezpiecznych elementów, natomiast szkáo panelu zawiera
metale ciĊĪkie, tj. Ba, Sr, itp., recykling tych materiaáów i ich
uĪycie do produkcji opakowaĔ szklanych, szkáa gospodarczego i wáókien szklanych jest niemoĪliwe [5-7]. Nawet niewielka iloĞü zanieczyszczeĔ moĪe spowodowaü zatrzymanie produkcji szkáa przez wiele godzin, i to nie tylko z uwagi
na brak kontroli skáadu chemicznego szkáa z zastosowaniem
róĪnych typów stáuczki, ale równieĪ ze wzglĊdu na niespójny charakter recyklingu CRT, bez gwarancji staáych dostaw
stáuczki dla przemysáu szklarskiego. Dlatego teĪ waĪnym
staje siĊ opracowanie nowych zastosowaĔ dla szkáa CRT
w porozumieniu z dyrektywą 2002/95/EC w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzĊcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) i 2002/96/
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WE oraz 2003/108/WE w sprawie zuĪytego sprzĊtu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) [8]. W przypadku ochrony Ğrodowiska i gospodarki, odpady powinny byü traktowane jako materiaáy stwarzające realne moĪliwoĞci produkcji
czystych, wysokiej jakoĞci surowców wtórnych. Wynikający
problem związany z odzyskiem i recyklingiem szkáa CRT stymuluje badania mające na celu uzyskanie stáuczki mającej
zastosowanie w materiaáach szkáo-ceramicznych o wzmocnionej wytrzymaáoĞci mechanicznej [9, 10, 11]. WáaĞciwoĞci
tych materiaáów zaleĪą od rodzaju faz krystalicznych, a takĪe wielkoĞci i ksztaátu ziaren. Odpowiedni dobór skáadu chemicznego szkáa, nukleatora i warunków krystalizacji pozwala
na produkcjĊ materiaáów szkáo-ceramicznych o róĪnych wáaĞciwoĞciach, które cechuje wysoka twardoĞü, odpornoĞü termiczna, odpornoĞü na Ğcieranie, jak równieĪ odpornoĞü na
dziaáanie kwasów i áugów, w tym równieĪ dobre wáaĞciwoĞci elektro-izolacyjne [12-17]. Z tego wzglĊdu autorzy podjĊli badania zmierzające w kierunku poprawy metod recyklingu zuĪytej elektroniki, a w szczególnoĞci skoncentrowano
siĊ na recyklingu szkáa CRT i próbie wykorzystania go celem otrzymania materiaáów typu szkáo-ceramika.

typu szkáo-ceramika. Rodzaj i wielkoĞü powstaáych krystalitów analizowano przy uĪyciu metod XRD i SEM.
W drugiej czĊĞci eksperymentu przygotowano pastylki
do spiekania z zestawów zawierających stáuczkĊ kineskopową z dodatkiem kaolinu i gresu. Zmieszane w odpowiednich proporcjach wagowych (Tabela 2) surowce prasowano
przy pomocy prasy ¿rmy Specac pod ciĞnieniem 140 MPa;
Ğrednica gotowej pastylki wynosiáa 13,2 mm. Do prasowania
jako lepiszcza uĪyto alkoholu poliwinylowego. Przygotowane pastylki: M5, M6 i M7, spiekano w temperaturze 850°C
przez 1 godzinĊ.
Tabela 2. Skáad chemiczny przygotowanych pastylek.
Table 2. Chemical composition of green compacts.
Skáad pastylek do spiekania [% wag.]
Nr próbki

CRT stáuczka

Kaolin

M5

80

20

M6

60

40

M7

60

Gres

40

2. Opis eksperymentu

3. Wyniki badaĔ

Do przygotowania zestawów szkieá uĪyto nastĊpujących
surowców: stáuczki kineskopowej o skáadzie szkáa krzemianowo-barowo-strontowego, popioáu Àuidalnego, ĪuĪla wielkopiecowego, oraz przetworzonego ĪuĪla calsiglass (Tabela 1). AnalizĊ skáadu chemicznego uĪytych surowców przeprowadzono wykorzystując atomową spektrometriĊ emisyjną
z wzbudzaniem plazmowym (ICP-AES) (Tabela 3). StáuczkĊ mielono w máynie kulowym przez 3 h, nastĊpnie przesiewano przez sito celem wyodrĊbnienia frakcji ziarnowej poniĪej 80 m. Skáad chemiczny przygotowanych zestawów
przedstawiono w Tabeli 2. Szkáa topiono w tyglach platynowych, w piecu elektrycznym, w temperaturze 1450°C i atmosferze powietrza. Stop wylewano na stalową páytĊ warstwą o gruboĞci od 2 mm do 5 mm. ZdolnoĞü uzyskanych
szkieá do krystalizacji okreĞlono na podstawie pomiarów
DSC przeprowadzonych na urządzeniu NETZSCH. Próbki o masie 60 mg ogrzewano w tyglu platynowym z szybkoĞcią 10 °C/min1 w atmosferze azotu do temperatury 1100°C.
TemperaturĊ zeszklenia Tg oznaczano z punktu przegiĊcia
na krzywej entalpii, jak równieĪ towarzyszące jej skokowe
zmiany ciepáa wáaĞciwego ǻCp. EntalpiĊ (ǻHkryst.) obliczono
przy uĪyciu oprogramowania NETZSCH 5 Thermal Analysis
Software Library. ZdolnoĞü szkieá do krystalizacji okreĞlono
przy pomocy parametru stabilnoĞci termicznej szkieá ('T =
Tkryst. - Tg). Szkáa wykazujące egzotermiczny efekt związany z krystalizacją poddano obróbce termicznej w temperaturze maksimum krystalizacji, celem uzyskania materiaáów

Skáady chemiczne surowców uĪytych do wytopu szkieá
przedstawiono w Tabeli 3. Analiza chemiczna szkáa CRT
wykazaáa, Īe szkáo panelu charakteryzuje wysoki poziom
tlenków metali ziem alkalicznych, BaO (7,27% wag.) i SrO
(10,80% wag.). Wysoka zawartoĞü tlenku baru, tlenku stronTabela 3. Skáady chemiczne surowców uĪytych do wytopu szkieá.
Table 3. Chemical composition of raw materials used for preparation of glasses.

Rodzaj
tlenku

CRT
stáuczka

Calsiglass

FBC
popióá
Àuidalny

GG
ĪuĪel
wielkopiecowy

SiO2

61,82

39,60

36,27

33,54

CaO

-

43,20

18,73

41,30

MgO

0,01

7,30

1,79

5,00

Al2O3

2,03

6,73

22,87

12,59

Fe2O3

0,07

0,15

5,63

0,78

TiO2

0,06

0, 20

0,40

0,43

Na2O

7,95

0,60

1,31

1,01

K 2O

7,35

0,37

1,66

1,34

BaO

7,27

-

-

-

SrO

10,80

-

-

-

ZrO2

1,70

-

-

-

SO3

-

-

6,63

1,53

inne

0,94

1,85

4,71

2,48

Tabela 1. Skáad chemiczny wytopionych szkieá.
Table 1. Chemical composition of melted glasses.
Skáad szkieá [% wag.]
Nr szkáa

406

CRT panel stáuczka

FBC popióá Àuidalny
40

CF

60

CC

60

CS

60
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Calsiglass

GGBF ĪuĪel wielkopiecowy

40
40
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tu oraz tlenku cyrkonu powoduje absorpcjĊ promieniowania
rentgenowskiego. W skáadzie szkáa panelu obecne są równieĪ tlenek sodu (7,95% wag.) oraz tlenek potasu (7,35%
wag.); przeciwdziaáają one powstawaniu brązowego koloru.
Stosunek sodu i potasu jest zoptymalizowany, a iloĞci obydwu są niemal równe. Tlenek antymonu w iloĞci 0,40% wag.
dodawany byá jako skáadnik klarujący, natomiast tlenek tytanu celem zapobiegania solaryzacji po wpáywem promieniowania sáonecznego.
W Tabeli 4 przedstawiono wyznaczone metodą XRD/Rietveld udziaáy faz wystĊpujących w gresie porcellanato, uĪytym do przygotowania pastylek do spiekania.
Tabela 4. Skáad fazowy gresu porcellanato.
Table 4. Phase composition of gres porcellanato.
Skáadnik

Udziaá [% wag.]

Substancja amor¿czna

66

ȕ-kwarc

23

Mulit

8

SkaleĔ

<1

Rys. 1. DTA wytopionych szkieá: CRT stáuczka, CF – CRT+popióá
Àuidalny, CS – CRT+ĪuĪel, CC – CRT+calsiglass.
Rys. 1. DTA curves of glasses: CRT panel glass, CF – CRT+FBC
ash, CS – CRT+slag, CC – CRT+calsiglass.

Na zarejestrowanych krzywych DTA wytopionych szkieá
zaobserwowano pojawienie siĊ dwóch efektów: endotermicznego związanego z transformacją stanu szklistego odpowiadającego temperaturze Tg, oraz egzotermicznego związanego z krystalizacją, a odpowiadającego temperaturze Tkryst.
(Rys. 1). W przypadku stáuczki CRT na krzywych DTA nie
zaobserwowano efektów egzotermicznych, co wskazuje na
brak zdolnoĞci do krystalizacji w badanym zakresie temperatur. Jest to wynikiem niskiej zawartoĞci w stáuczce CRT
tlenków mody¿kujących wywoáujących krystalizacjĊ, tj. CaO,
MgO oraz silnego nukleatora krystalizacji w postaci Fe2O3
(Tabela 3). Wzrost zawartoĞci Al2O3 w szkáach (CC – stáuczka+calsiglass, CF – stáuczka+popiól, CS – stáuczka+ĪuĪel)
powoduje wzrost temperatury Tg oraz wzrost wartoĞci (ǻCp)
towarzyszący zakresowi transformacji stanu szklistego (Tabela 5). WiĊksza zawartoĞü Al2O3 powoduje wzrost liczby
zerwanych wiązaĔ w trakcie transformacji stanu szklistego.
Ze wzglĊdu na wzrost zawartoĞci CaO i MgO w szkáach CF
(stáuczka+popióá Àuidalny), CC (stáuczka+calsiglass) i CS
(stáuczka+ĪuĪel) wartoĞü temperatury maksimum krystalizacji jest przesuniĊta w kierunku niĪszych temperatur. ĝwiadczy to o rosnącej zdolnoĞci szkáa do krystalizacji, co táumaczyü moĪna zmniejszeniem wartoĞci wskaĨnika stabilnoĞci
termicznej szkáa ǻT (Tabela 5).
Rodzaj faz krystalicznych powstaáych po obróbce termicznej szkáa w temperaturze maksimum krystalizacji analizowano za pomocą rentgenowskiej analizy fazowej (XRD)
(Rys. 2-5). Na dyfraktogramach XRD próbki CC (CRT + calsiglass) otrzymanej po obróbce termicznej szkáa w temperatu-

rze maksimum efektu krystalizacji pierwszego (820°C) i drugiego (903°C) zaobserwowano pojawienie siĊ kilka ostrych
reÀeksów dyfrakcyjnych nakáadających siĊ na podniesienie táa charakterystyczne dla materiaáów amor¿cznych, które wskazują na krystalizacjĊ wollastonitu (CaSiO3) z macierzystego szkáa (Rys. 2). Szkáo CC charakteryzuje siĊ najniĪszą zawartoĞcią tlenków metali alkalicznych, tj. Na2O i K2O,
co jest poĪądane w materiaáach szkáo-ceramicznych w celu
zapewnienia dobrej odpornoĞci chemicznej. Na stabilnoĞü
chemiczną materiaáów szkáo-ceramicznych ma wpáyw skáad
fazy krystalicznej, ich morfologia, jak równieĪ stosunek za-

Rys. 2. Dyfraktogramy rentgenowskie szkáa CC poddanego obróbce termicznej w temperaturze 820°C/3 h i 903°C/3 h.
Rys. 2. XRD patterns of CC glass after heat treatment at 820 °C/3 h,
and 903 °C/3 h.

Tabela 5. Charakterystyka termiczna wytopionych szkieá.
Table 5. Thermal characteristics of melted glasses.

ID

Tg
[°C]

¨Cp
[J·g-1·°C–1]

Tkryst.1
[°C]

¨H1
[J·g–1]

¨T1
[°C]

Tkryst.2
[°C]

¨H2
[J·g–1]

¨T2
[°C]

CRT

549

0,227

–

–

–

–

–

–

CC stáuczka-calsi

650

0,353

820

–

170

903

143

253

CS stáuczka-ĪuĪel

655

0,429

818

67

163

913

53

258

CF stáuczka-popióá

662

0,577

850

135

188

1003

51

341
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Rys. 3. Dyfraktogramy rentgenowskie szkáa CS poddanego obróbce termicznej w temperaturze 818°C/3 h i 913°C/3 h.
Fig. 3. XRD patterns of CS glass after heat treatment at 818 °C/3 h,
and 913 °C/3 h.

wartoĞci faz krystalicznych do substancji amor¿cznej. Wollastonit (CaSiO3) jest waĪną fazą krystaliczną wykorzystywaną w przemyĞle ceramicznym i cementowym [18].
Wiele korzystnych wáaĞciwoĞci wollastonitu, takich jak
niski skurcz, dobra wytrzymaáoĞü, brak lotnych skáadników,
przepuszczalnoĞü, charakterystyka topliwoĞci, biaáa barwa
i igáowy ksztaát krysztaáów, Ğwiadczy o jego uĪytecznoĞci
w ceramice i innych aplikacjach [19].
Na dyfraktogramie próbki szkáa CS (CRT + ĪuĪel) poddanej obróbce termicznej w temperaturze 913°C zaobserwowano poszerzenie gáównego reÀeksu pochodzącego od wollastonitu przy kącie 2ș = 30°oraz pojawienie siĊ niewielkiego reÀeksu przy 2ș = 27,5°, który moĪna przypisaü obecnoĞci nowej fazy krystalicznej typu diopsyd (CaMgSi2O6) (Rys.
3). Ze wzglĊdu na wyĪszą zawartoĞü Īelaza w szkle CS
w porównaniu do szkáa CC obróbka termiczna prowadzona
w temperaturze 818°C powoduje pojawienie siĊ fazy krystalicznej odpowiadającej strukturze augitu (Fe, Mg) Ca Si2O6.
W przypadku szkáa CF (CRT+popióá) poddanego obróbce
termicznej w temperaturze 850°C na dyfraktogramie XRD zaobserwowano pojawienie siĊ ortoklazu K (Al, Fe) Si2O8 (Rys.
4). Powstanie tej fazy táumaczyü moĪna wyĪszym stosun-

Rys. 4. Dyfraktogramy rentgenowskie szkáa CF poddanego obróbce termicznej w temperaturze 850°C/3h i 1003°C/3 h.
Fig. 4. XRD patterns of CF glass after heat treatment at 850 °C/3 h,
and 1003 °C/3 h.
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Rys. 5. Dyfraktogramy rentgenowskie próbek M5 i M6 spiekanych w
temperaturze 850°C/1 h: 1 – M5 (80% CRT+20% kaolinu), 2 – M6
(60% CRT+40% kaolinu).
Fig. 5. XRD patterns of M5 and M6 samples sintered at 850°C/1 h:
1 – (80% CRT+20% kaolin clay), 2 – M6 (60% CRT+40% kaolin clay).

kiem zawartoĞci tlenków potasu do sodu (K2O/Na2O: 0,97%
wag.) oraz wysoką zawartoĞcią tlenku glinu (22,87% wag.).
Z dyfraktogramów XRD próbek M5 i M6 poddanych spiekaniu wynika, Īe w przypadku wiĊkszej zawartoĞci kaolinu stopieĔ krystalicznoĞci materiaáu wzrasta (próbka M6).
ĝwiadczy o tym wiĊksza intensywnoĞü reÀeksów pochodzących od kwarcu, kosztem zaniku fazy nefelinu (Rys. 5).
Ponadto w przypadku próbki M5 o mniejszej zawartoĞci kaolinu szerokoĞci poáówkowe reÀeksów faz krystalicznych są
duĪo mniejsze w porównaniu do próbki M6. MoĪna to táumaczyü tym, Īe w przypadku próbki M5 o mniejszej zawartoĞci kaolinu sód i potas uzupeániają niedobór áadunku elektrycznego czworoĞcianów glino-tlenowych tworząc nefelin,
co stwarza moĪliwoĞü jego krystalizacji ze szklistej matrycy.
Na podstawie analizy XRD próbki M7 po procesie spiekania, zawierającej w swym skáadzie 60% stáuczki CRT
i 40% gresu, spiekanej w temperaturze 850°C przez 1 godzinĊ stwierdzono wystĊpowanie faz takich jak krzemian
cyrkonu, kwarc oraz glinokrzemian potasu. Stosunkowo niska intensywnoĞü reÀeksów oraz podniesienie táa w zakresie 2T = 20-35° Ğwiadczy o maáym stopniu przekrystalizowania materiaáu (Rys. 6).

Rys. 6. Dyfraktogram rentgenowski próbki M7 (60% CRT+20% gres
porcellanato) spiekanej w temperaturze 850°C/1 h.
Fig. 6. XRD pattern of M7 sample (60% CRT+20% gres porcellanato)
sintered at 850 °C/1 h.
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Zestawienie faz krystalizujących w szkáach i spiekach
zawierających stáuczkĊ CRT w zaleĪnoĞci od skáadu surowcowego i zastosowanej obróbki cieplnej przedstawia Tabela 6. Wskazuje ono, Īe szkáa CC (60% stáuczka CRT + 40%
calsiglass) i CF (60% stáuczka CRT + 40% ĪuĪel wielkopiecowy) mogą byü wykorzystywane do uzyskania wollastonitowej szkáo-ceramiki w procesie spiekania.
Tabela 6. Charakterystyka faz powstaáych po obróbce termicznej
szkieá oraz w trakcie spiekania wyprasek.
Table 6. Crystalline phases appeared during thermal treatment of
glasses and during sintering of compacts.

Nr próbki
CC

CS

Historia termiczna

Rodzaj krystalizującej fazy

[°C]

[h]

820

3

Wollastonit (CaSiO3)

903

3

Wollastonit (CaSiO3)

818

3

Augite Ca(Fe,Mg)Si2O6

913

3

Wollastonit (CaSiO3)
Diopsyd (CaMg)Si2O6

850

3

Ortoklaz K(Al,Fe)Si2O8

1003

3

amor¿czna

M5, M6

850

1

Kwarc (SiO2)
Nefelin (Na,K)AlSiO4

M7

850

3

Kwarc (SiO2)
Krzemian cyrkonu ZrSiO4
Glinokrzemian potasu KAlSi3O8

CF

MorfologiĊ krysztaáów powstaáych po obróbce termicznej szkáa CC i CS badano za pomocą mikroskopii skaningowej SEM. Na obrazach SEM zarejestrowanych w przypadku szkáa CC, poddanego obróbce termicznej w temperaturze 820°C i 903°C, zaobserwowaü moĪna dobrze wyksztaácone krysztaáy wollastonitu (CaSiO3), fazy krystalicznej potwierdzonej badaniami XRD. Stwierdzono, Īe czas obróbki
termicznej szkáa CC i CS w temperaturze maksimum krystalizacji przez 3 godziny wydaje siĊ wystarczający do uksztaátowania krysztaáów (Rys. 7a). W przypadku szkáa CF, poddanego obróbce termicznej w temperaturze 850°C przez 3 h, na
zdjĊciach SEM zaobserwowano pojawienie siĊ mniejszych
krysztaáów ortoklazu K (Al, Fe) Si2O8 (Rys. 7b).

a)

4. Wnioski
Na podstawie uzyskanych wyników moĪna sformuáowaü
nastĊpujące wnioski:
1) W wytopionych szkáach zawierających stáuczkĊ CRT
z dodatkami róĪnych materiaáów odpadowych takich jak
FBCFA, GGBBS czy calsiglass podczas ogrzewania pojawiają siĊ dwa efekty krystalizacji, natomiast w przypadku czystej stáuczki CRT efekt krystalizacji jest niewidoczny.
2) Szkáa zawierające w swoim skáadzie stáuczkĊ CRT i calsiglass lub ĪuĪel charakteryzują siĊ wiĊkszą zdolnoĞcią
do krystalizacji, z uwagi na dodatek CaO i MgO. Szkáo
CF jest najbardziej odporne na krystalizacjĊ ze wzglĊdu
na wysoką zawartoĞü Al2O3.
3) Na podstawie badaĔ XRD i SEM szkieá, poddanych obróbce termicznej w maksimum temperatury krystalizacji, i spieków stwierdzono, Īe szkáa zawierające stáuczkĊ CRT oraz calsiglass lub ĪuĪel wielkopiecowy mogą
byü wykorzystywane do wytwarzania wollastonitowej
szkáo-ceramiki w procesie spiekania.
4) Odpowiednio dobrane warunki procesu spiekania i przygotowania próbek umoĪliwią otrzymanie materiaáów
atrakcyjnych z ekonomicznego punktu widzenia ze wzglĊdu na niski koszt i dostĊpnoĞü wykorzystywanych surowców. Proponowana ich aplikacja to miĊdzy innymi przemysáowe wykáadziny podáogowe i okáadziny Ğcienne.
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