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Streszczenie
Perlit ekspandowany jest jednym z surowców, na bazie którego moĪliwe jest uzyskanie nowych materiaáów mogących mieü szerokie
zastosowanie w branĪy materiaáów budowlanych. Podczas procesu ekspandacji rudy perlitowej powstaje równieĪ pyá perlitowy o uziarnieniu < 0,1 mm, który nie znajdując szerszego zastosowania stanowi uciąĪliwy odpad. Celem niniejszej pracy byáo opracowanie na bazie rudy
perlitowej i odpadowego pyáu perlitowego nowych produktów przydatnych dla budownictwa, w tym zwáaszcza materiaáów o charakterze lekkich tworzyw szklano-krystalicznych. Opracowane produkty i rozwiązania technologiczne w istotny sposób poszerzają zakres i moĪliwoĞci zastosowaĔ rudy perlitu dla budownictwa i poprzez zagospodarowanie odpadów przyczyniają siĊ do ochrony Ğrodowiska naturalnego.
Sáowa kluczowe: perlit, tworzywo szklano-krystaliczne, zagospodarowanie odpadów, mikrostruktura, krystalizacja

MANUFACTURING OF GLASS-CERAMICS ON THE BASIS OF PERLITE ORE AND EXPANDED PERLITE WASTES
Expanded perlite belongs to raw materials that can be used to obtain new materials for potential broad applications in the building
materials branch. Perlite dust with a particle size of < 0,1 mm is produced during expanding perlite ore. It has no extensive applications
and becomes an arduous waste material. The aim of this work was to develop new products basing on perlite ore and waste perlite dust,
showing properties of light weight glass-ceramics, that would be useful for the building industry. The evolved products and technologies
signi¿cantly broaden the range and possibilities of perlite ore applications in the building industry, and contribute to the protection of natural
environment through the perlite waste management.
Keywords: Perlite, Glass-ceramics, Waste management, Microstructure, Crystallization

1. WstĊp
Jednym z surowców o szerokim potencjale zastosowaĔ, w tym dla przemysáu materiaáów budowlanych jest perlit. Ruda perlitowa jako skaáa krzemianowa o charakterze
szkáa naturalnego jest materiaáem chemicznie obojĊtnym
o pH równym ok. 7. Pod wzglĊdem chemicznym perlit stanowi uwodniony glinokrzemian potasowo-sodowy, zawierający takĪe inne pierwiastki. W jego skáadzie przewaĪa krzemionka SiO2 (65-75%), a ponadto zawiera on tlenki glinu
(Al2O3,10-18%), sodu i potasu (K2O + Na2O, 6-9%), magnezu i wapnia (MgO + CaO, 2-6%) oraz Īelaza (Fe2O3, 1-5%).
Pod wzglĊdem mineralogicznym perlit stanowi przeobraĪoną
magmową skaáĊ wylewną zbudowaną ze szkliwa wulkanicznego, utworzoną w dawnych epokach geologicznych i zawierającą w swojej strukturze od 2% do 6% obj. wody w formie
związanej. Przy szybkim podgrzaniu do temperatury powyĪej 850-870°C ziarna rudy pĊcznieją, gdyĪ woda związana
gwaátownie przechodzi w stan pary, tworząc liczne drobne
pĊcherzyki, czemu ekspandowany perlit zawdziĊcza niski

ciĊĪar nasypowy i duĪą objĊtoĞü. GĊstoĞü pozorna perlitu
surowego (rudy) wynosi ok. 1300 kg/m3, podczas gdy perlitu ekspandowanego juĪ tylko 50–150 kg/m3.
Skáad chemiczny i wáaĞciwoĞci perlitu mogą siĊ róĪniü
w zaleĪnoĞci od záoĪa rudy. W Tabeli 1 przedstawiono typowe wáaĞciwoĞci ¿zyczne perlitu [1].
Perlit jest w duĪych iloĞciach pozyskiwany i przetwarzany na potrzeby Ğwiatowe. Znalazá zastosowanie w produkTabela 1. Typowe wáaĞciwoĞci ¿zyczne perlitu.
Table 1. Typical physical properties of perlite.
Typowe wáaĞciwoĞci ¿zyczne
Kolor

biaáy

Wspóáczynnik zaáamania Ğwiatáa

1.5

CiĊĪar wáaĞciwy [g/cm ]

2.2 - 2.4

Punkt miĊkniĊcia [°C]

871-1093

3

Punkt topienia [°C]

1260-1343

Ciepáo wáaĞciwe [J/(kg·K)]

387

PrzewodnoĞü cieplna Ȝ przy 24°C [W/m·K]

0.04-0.06
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cji materiaáów dla budownictwa, gáównie w charakterze dodatków zmniejszających gĊstoĞü i wypeániaczy mas wykoĔczeniowych. Ponadto materiaá ten moĪe równieĪ byü wykorzystywany jako komponent innych materiaáów dla budownictwa, np. jako dodatek do zestawów szklarskich zastĊpujący czĊĞciowo surowce i/lub stáuczkĊ szklaną, jako baza do
otrzymywania szkáa i szkliw, itp.
Dane literaturowe [2-11] na temat szkliw naturalnych
w tym perlitu i ich przetwórstwa są liczne zarówno w postaci artykuáów w czasopismach naukowych, jak i patentów.
Stosunkowo najczĊĞciej opisywane badania i próby zastosowaĔ dotyczą szkáa piankowego, porowatych materiaáów
izolacyjnych i przegród z zastosowaniem takich materiaáów.
Skáad i sposób ich otrzymywania jest jednak w zdecydowanej wiĊkszoĞci przedmiotem patentów [5-12] lub dotyczy wykorzystania lokalnych záóĪ wystĊpujących w danym kraju,
co powoduje koniecznoĞü prowadzenia wáasnych badaĔ dla
opracowania uĪytecznych rozwiązaĔ poszerzających moĪliwoĞci wykorzystania rudy perlitowej i odpadu drobnoziarnistego powstającego przy jej przetwórstwie.
Podczas procesu ekspandacji rudy perlitowej powstają
frakcje o zróĪnicowanej granulacji. Oprócz wáaĞciwego produktu, tj. ĞciĞle okreĞlonych frakcji perlitu ekspandowanego,
wytwarza siĊ równieĪ duĪa iloĞü (siĊgająca nawet 50 % materiaáu wsadowego) pyáu perlitowego o uziarnieniu < 0,1 mm,
który wymaga odseparowania od wáaĞciwych, grubszych
frakcji. Ze wzglĊdu na brak zastosowania pyá ten stanowi
obecnie odpad, generujący koszty skáadowania i stanowiący zagroĪenie dla Ğrodowiska naturalnego.
Z analizowanych danych literaturowych [13-17] wynika,
Īe przedmiotem badaĔ byáy juĪ tworzywa szklano-krystaliczne otrzymywane na bazie takich materiaáów mineralnych lub
odpadowych jak bazalt, popioáy ze spalania wĊgla, lokalne
záoĪa surowców naturalnych, np. buágaryt, áupki czy zeolity.
Jednak w dostĊpnej literaturze nie znaleziono opisów otrzymywania tworzyw szklano-krystalicznych na bazie perlitu.
W związku z tym badania i próby doĞwiadczalne otrzymywania takich tworzyw wykonane w ramach niniejszej pracy
stanowią wáasny wkáad w stan wiedzy odnoĞnie moĪliwoĞci
otrzymywania nowych materiaáów na bazie perlitu i ich wykorzystania w produkcji materiaáów budowlanych.

2. CzĊĞü eksperymentalna
2.1. Charakterystyka surowców perlitowych
W badaniach wykorzystano rudĊ perlitową i wybraną frakcjĊ perlitu odpadowego po ekspandacji. Na Rys. 1 przedstawiono dla porównania 5-gramowe próbki dostarczonych
do badaĔ materiaáów perlitowych: rudy perlitowej i odpadowego pyáu perlitowego.
Dla otrzymanych materiaáów perlitowych wykonano analizy skáadu chemicznego (Tabela 2). GĊstoĞü nasypowa
drobnoziarnistego odpadu perlitowego wynosiáa 0,07 g/cm3,
a rudy perlitowej - 0,11 g/cm3.
W próbach otrzymywania porowatych materiaáów szklano-krystalicznych, jako dodatki spieniające, dodawano wĊgiel aktywny C oraz wĊglik krzemu SiC. W charakterze nukleatora krystalizacji stosowano tlenek tytanu TiO2. Skáadniki mody¿kujące skáad materiaáów perlitowych stanowiáy
m. in. wĊglan sodu Na2CO3, wĊglan wapnia CaCO3 i wo-
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Rys. 1. Porównanie objĊtoĞci zajmowanej przez 5-gramowe próbki
rudy perlitowej (po lewej) i odpadowego pyáu perlitowego (po prawej stronie zdjĊcia).
Fig. 1. Comparison of volume occupied by 5 g samples of perlite
ore (left side), and waste perlite dust (right side).
Tabela 2. Analiza skáadu chemicznego rudy perlitowej i odpadu perlitu ekspandowanego.
Table 2. Chemical composition analysis of perlite ore and expanded
perlite waste.
ZawartoĞü [% mas.]
Oznaczany skáadnik

Ruda perlitowa

Odpad perlitu
ekspandowanego
(frakcja < 0,1 mm)

Straty praĪenia

3,79

1,67

SiO2

71,34

74,60

CaO

1,64

0,87

MgO

0,11

0,05

Al2O3

14,04

14,39

Fe2O3

1,48

1,20

TiO2

0,09

0,07

Na2O

3.34

2,29

K2O

4,02

4,67

Inne tlenki o
zawartoĞci < 0,04 %
(w tym Ba, Sr, Zr, Ni,
Mn, W, Rb)

0.15

–

dorotlenek wapnia Ca(OH)2, diwodorofosforan sodu dwuwodny NaH2PO4·2H2O i dwuwodny fosforan dwusodowy
Na2HPO4·2H2O. Ponadto, w poszukiwaniu surowca fosforanowego alternatywnego i moĪliwie taĔszego od fosforanów sodowych, przeprowadzono rozeznanie odnoĞnie moĪliwych do zastosowania materiaáów odpadowych. W jego
wyniku do prób wytypowano odpadowy szlam fosforanowy otrzymany przy produkcji fosforanu sodowego o zawartoĞci ok. 19% P2O5 .
Jako Ğrodki uáatwiające obróbkĊ mechaniczną i chemiczną mieszanin materiaáów zastosowano szkáo wodne sodowe oraz nasycony roztwór sody.

2.2. Otrzymywanie tworzyw szklano-krystalicznych
Do prób syntezowania materiaáów szklano-krystalicznych wytypowano rudĊ perlitową mieloną, o uziarnieniu ok.
0,063 mm. Próby rozpoczĊto od zestawów surowcowych za-
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wierających rudĊ perlitową (100 g), Na2CO3 (10,3 g), CaCO3
(44,0 g) i Fe2O3 (3,0 g).
Do skáadu podstawowego dodawano wĊgiel aktywny jako
materiaá spieniający (0,3%–1,0%), TiO2 jako nukleator krystalizacji (0,5%–2%) oraz surowiec fosforanowy w postaci
uwodnionego fosforanu sodowego (jedno- i dwusodowego)
lub szlamu fosforanowego. Z dodatkiem roztworu sodowego szkáa wodnego rĊcznie formowano granule o Ğrednicy
ok. 0,5–0,8 cm, które poddawano wypalaniu w temperaturze 850-900°C. Pomimo duĪej porowatoĞci uzyskiwane materiaáy nie wykazywaáy kruchoĞci. Porównanie stopnia porowatoĞci materiaáów otrzymywanych z wstĊpnych prób z róĪną zawartoĞcią wĊgla pozwoliáy ustaliü, Īe jego optymalny
dodatek powinien wynosiü ok. 1%. Do zestawu surowcowego stosowano teĪ dodatek wodorotlenku wapnia Ca(OH)2
lub wĊglanu wapnia, w przeliczeniu na tĊ samą iloĞü wprowadzanego CaO. Wodorotlenek wapnia ma postaü pylistą,
podczas gdy wĊglan wapnia ma stosunkowo grube uziarnienie. Wprowadzenie CaO w postaci wodorotlenku wapnia
uáatwiáo w związku z tym mieszanie skáadników, co pozwoliáo
zwiĊkszyü jednorodnoĞü zestawów surowcowych. Ponadto
wodorotlenek wapnia ulega rozkáadowi termicznemu w temperaturze 600°C, o przeszáo 200°C niĪszej niĪ wĊglan wapnia (825°C) i dziĊki obecnoĞci grup hydroksylowych wykazuje wiĊkszą reaktywnoĞü w podwyĪszonych temperaturach.
DziĊki temu moĪliwa jest poprawa stopnia spĊcznienia przy
równoczesnym zmniejszeniu iloĞci porów otwartych na powierzchni otrzymywanych materiaáów oraz skrócenie czasu
ogrzewania dla osiągniĊcia wáaĞciwej temperatury wypaáu.
Biorąc pod uwagĊ problemy ze skáadowaniem i brakiem
zastosowania odpadu perlitu ekspandowanego, przeprowadzono takĪe próby otrzymywania materiaáów szklanokrystalicznych z dodatkiem odpadu perlitowego, w celu
ustalenia moĪliwoĞci jego wykorzystania i wpáywu na wáaĞciwoĞci otrzymywanych materiaáów. Próby wykonywano
na bazie rudy perlitowej, stosując ten surowiec w stanie nie
przetworzonym, tj. bez uprzedniego mielenia. Próby przeprowadzono na próbkach zestawów surowcowych, w których
czĊĞü rudy perlitowej (5%-25%) zastĊpowano odpadem. Ze
wzglĊdu na postaü pylistą i bardzo niski ciĊĪar nasypowy,
a w związku z tym duĪą objĊtoĞü w stosunku do masy, odpad jest trudniejszy w stosowaniu niĪ pozostaáe skáadniki zestawu surowcowego. Tym niemniej próby z zastosowaniem
odpadu wykazaáy, Īe w przypadku uĪycia rudy nie mielonej
zamiana rzĊdu 10%-15% jej iloĞci na odpad nie powoduje
zmniejszenia porowatoĞci.
Tak otrzymane zestawy surowcowe poddano w skali póátechnicznej granulowaniu, a nastĊpnie wypalaniu w temperaturze ok. 930-940°C w piecu obrotowym do wypaáu klinkieru
portlandzkiego o wydajnoĞci rzĊdu 40-50 kg/h. Otrzymano
tworzywo szklano-krystaliczne, jak na Rys. 2a.
W ramach prób w skali laboratoryjnej przeprowadzono równieĪ próby barwienia otrzymywanych tworzyw szklano-krystalicznych m.in. tlenkami kobaltu i chromu oraz przy
uĪyciu wybranych pigmentów ceramicznych. Na Rys. 2 zamieszczono wyniki niektórych laboratoryjnych prób barwienia w zestawieniu z granulatem o barwie naturalnej.

a)

b)
Rys. 2. Tworzywa szklano-krystaliczne: a) o barwie naturalnej,
b) barwione w masie.
Fig. 2. Glass-ceramics materials: a) of natural colour, b) bulk coloured.

3. Wyniki badaĔ
3.1. Badania morfologii, skáadu i struktury
metodami SEM/EDS i XRD
Próbki otrzymywanych materiaáów poddano badaniom
metodami elektronowej mikroskopii skaningowej poáączonej
ze spektroskopią dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDS) oraz dyfraktometrii rentgenowskiej
(XRD). Na Rys. 3 i 4 pokazano odpowiednio wyniki badania
morfologii metodą SEM/EDS materiaáów wypalanych w temperaturach 900°C i 1000°C.
Badania metodą SEM/EDS potwierdziáy, Īe z opracowanych
zestawów surowcowych poddanych obróbce mechano-chemicznej i wypalanych w zakresie temperatur 850–1000°C
otrzymywano porowate materiaáy szklano-krystaliczne.
Dla porównania wáaĞciwoĞci strukturalnych badaniom
rentgenogra¿cznym (XRD) poddano próbki materiaáów wypalanych w temperaturze 1000°C, otrzymywanych przy zastosowaniu rudy perlitowej nie mielonej i fosforanu jedno
sodowego NaH2PO4·2H2O (Rys. 5) oraz przy zastosowaniu
rudy perlitowej mielonej i szlamu fosforanowego.
Rentgenogramy i wyniki analizy fazowej XRD wskazują, Īe badane materiaáy zawierają znaczne iloĞci faz krystalicznych, jakkolwiek o róĪnym skáadzie, przy czym w próbce
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a)

b)

c)

d)

Analiza EDS w pkt. 1 obrazu d)
Pierwiastek

[% mas.]

[% at.]

O
Na
Al
Si
P
K
Ca

49.35
12.91
1.76
19.2
6.79
1.06
7.95

63.46
11.55
1.34
14.15
4.51
0.56
4.08

0.37
0.5
100

0.16
0.18
100

/K
/K
/K
/K
/K
/K
/K

Ti /K
Fe /K
Suma
e)

f)

Rys. 3. Wyniki badaĔ metodą SEM/EDS próbki materiaáu szklano-krystaliczego uzyskanej na bazie rudy perlitowej w wyniku wypalania
w 900°C: a) przekrój próbki z widocznymi porami; b) powierzchnia próbki z widocznymi produktami krystalizacji; c) produkty krystalizacji
przy powiĊkszeniu 20 000x; d) powierzchnia próbki z widoczną krystalizacją i zaznaczonym miejscem analizy EDS (1); e) inny mikroobszar powierzchni próbki z bardziej rozwiniĊtą krystalizacją i zaznaczonymi rozmiarami typowych krystalitów; f) wyniki analizy EDS w punkcie 1 mikroobszaru pokazanego na mikrofotogra¿i d).
Fig. 3. Results of SEM/EDS studies of glass-ceramics material manufactured basing on perlite ore and ¿red at 900 °C: a) intersection with
visible pores; b) surface with crystallization products; c) crystallization products at magni¿cation x20 000; d) surface with crystallization
products and marked point of EDS analysis (1); e) other micro-area of sample surface containing more crystallization: typical crystallite
sizes are marked; f) results of EDS measurement in point 1 of image d).

z udziaáem perlitu nie mielonego i fosforanu jednosodowego
(Rys. 5) obserwuje siĊ wiĊcej silniejszych pików od faz krystalicznych. W próbce tej obecne są piki od SiO2 w postaci kwarcu i krystobalitu, a ponadto od fosforanu sodowo-wapniowego NaCaPO4, fosforanu sodowo-magnezowego NaMgPO4
i wĊglanu potasowego K2CO3. Rentgenogramy próbek otrzy-
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mywanych z perlitu i szlamu fosforanowego (nie prezentowane) zawieraáy linie dyfrakcyjne od faz krystalicznych
o znacznie bardziej záoĪonym skáadzie, zwáaszcza w przypadku pików pochodzących od fosforanów reprezentowanych przez NaCaPO4 i Na2.43Al0.19(PO4). Na uwagĊ zasáuguje brak krystalicznych faz SiO2, co w tych próbkach naleĪy
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a)

b)
Analiza EDS w pkt. 1 obrazu c)

c)

Pierwiastek

[% mas.]

O /K

43.99

[% at.]
59.23

Na /K

11.10

10.40

Mg /K

1.76

1.56

Al /K

4.34

3.47

Si /K

18.80

14.42

P /K

5.87

4.08

K /K

1.92

1.06

Ca /K

7.00

3.76

Ti /K

–

–

Fe /K

5.22

2.01

100

100

Suma
d)

Rys. 4. Wyniki badaĔ metodą SEM/EDS próbki materiaáu szklano-krystaliczego uzyskanego na bazie rudy perlitowej mielonej i szlamu
fosforanowego w 1000oC: a) i b) przekrój próbki z widocznymi porami i produktami krystalizacji przy powiĊkszeniach odpowiednio 350x
i 10 000x; c) produkty krystalizacji ze wskazanym miejscem analizy EDS (1); d) wyniki analizy EDS w punkcie 1 mikrofotogra¿i (c).
Fig. 4. Results of SEM/EDS studies of glass-ceramics material manufactured basing on ground perlite ore and phosphate sludge, and
¿red at 1000 °C: a) and b) intersection with visible pores and products of crystallization at magni¿cations x350 and x10 000, respectively;
c) crystallization products with marked point of EDS analysis (1); d) results of EDS measurement in point 1 of image c).

Rys. 5. Rentgenogram i wyniki analizy fazowej dla próbki materiaáu szklano-krystalicznego otrzymanego przez wypalanie w temperaturze
1000°C przy zastosowaniu rudy perlitowej nie mielonej i fosforanu jedno sodowego NaH2PO4·2H2O.
Fig. 5. X-ray diffraction pattern of glass-ceramics ¿red at 1000 °C, and originated from non-ground perlite ore and monosodium phosphate
dihydrate NaH2PO4·2H2O.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 3, (2012)

415

E. ĩELAZOWSKA, P. PICHNIARCZYK, S. SACHA, J. ZAWIàA, J. RYBICKA-àADA, A. MARCZEWSKA

wiązaü z jego obecnoĞcią w formie amor¿cznej. Biorąc pod
uwagĊ skáad chemiczny i postaü wystĊpowania szlam fosforanowy stanowi materiaá o wysokiej reaktywnoĞci. Sprzyja to zapoczątkowaniu reakcji juĪ w niĪszych temperaturach
i táumaczy wiĊkszą iloĞü faz krystalicznych o charakterze raczej niĪej temperaturowym.
Wyniki badaĔ metodą SEM/EDS w peánej zgodnoĞci
z wynikami badaĔ rentgenogra¿cznych potwierdziáy, Īe
w zastosowanych warunkach obróbki termicznej wszystkie
badane materiaáy uzyskaáy charakter szklano-krystaliczny
przy równoczesnej znacznej porowatoĞci. Wskazują one, Īe
tak otrzymywane materiaáy posiadają morfologiĊ przydatną
w przypadku lekkich kruszyw dla budownictwa.

3.2. WáaĞciwoĞci ¿zyczne otrzymywanych
tworzyw szklano-krystalicznych
Wymagania dla kruszyw lekkich uzyskiwanych w wyniku
procesu naturalnego, przemysáowego lub z recyklingu oraz
dla mieszanek tych materiaáów stosowanych do wytwarzania betonu, zapraw i wypeánieĔ drogowych, wykorzystywanych w drogownictwie i obiektach inĪynieryjnych, podaje norma PN-EN 13055-1. Dla sprawdzenia wáaĞciwoĞci ¿zycznych otrzymanego granulatu tworzywa szklano-krystalicznego wykonano badania gĊstoĞci, nasiąkliwoĞci i odpornoĞci na miaĪdĪenie. Wyniki badaĔ przedstawiono w Tabeli 3.
Tabela 3. WáaĞciwoĞci ¿zyczne uzyskanego tworzywa szklano-krystalicznego.
Table 3. Physical properties of glass-ceramics obtained.
GĊstoĞü *) [g/ml ]

0,680

NasiąkliwoĞü po 24 h wg PN-EN 1097-6, [%]

30

OdpornoĞü na miaĪdĪenie wg PN-EN 13055-1, [N/mm2]

1,87

*) PB-BF-05 - wyd. 4 z dnia 10.02.2010 pt.: ”Badanie gĊstoĞci szkáa
metodą wagi hydrostatycznej”

Wyniki badaĔ podane w Tabeli 3 wskazują, Īe wytworzone materiaáy szklano-krystaliczne mogą znaleĨü zastosowanie jako kruszywo lekkie. Materiaá ten odznacza siĊ teĪ korzystnymi parametrami w zakresie odpornoĞci mechanicznej i nasiąkliwoĞci.

4. Podsumowanie i wnioski
W ramach niniejszej pracy dokonano doboru skáadników
zestawów surowcowych do otrzymywania porowatych tworzyw szklano-krystalicznych. W celu uzyskania odpowiednich wáaĞciwoĞci ¿zycznych i chemicznych otrzymywanych
materiaáów zestawy surowcowe poddawano licznym zabiegom mechano-chemicznym. Próby otrzymywania w skali
póátechnicznej porowatych tworzyw szklano-krystalicznych
z wykorzystaniem opracowanych zestawów surowcowych
i odpowiednio dobranych warunków obróbki termicznej daáy
pozytywne wyniki. W szczególnoĞci próby te pozwoliáy opracowaü receptury oraz wstĊpne wytyczne technologiczne do
otrzymywania materiaáów szklano-krystalicznych o charakterze lekkich kruszyw.
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Stwierdzono, Īe do ich wytwarzania moĪna stosowaü zamiennie (przy odpowiednim przeliczeniu zawartoĞci skáadników) róĪne surowce wprowadzające P2O5, w tym odpadowy szlam fosforanowy, a takĪe w ograniczonej iloĞci (max.
15%-20%) pylisty odpad perlitowy. Badania struktury i morfologii wykonane metodą SEM/EDS, skáadu fazowego – metodą XRD oraz gĊstoĞci materiaáów, otrzymywanych z prób
doĞwiadczalnych w skali od laboratoryjnej do póátechnicznej, potwierdziáy szklano-krystaliczny charakter porowatych
materiaáów.
Istnieją potencjalne moĪliwoĞci zastosowania tego rodzaju materiaáów jako lekkich kruszyw do betonu lub innych
materiaáów budowlanych posiadających wáaĞciwoĞci termoizolacyjne. Ponadto technologia ich produkcji moĪe mieü
charakter bezodpadowy, gdyĪ daje moĪliwoĞü wykorzystania jako dodatku do zestawu surowcowego odpadów perlitowych istniejących i na bieĪąco tworzących siĊ przy ekspandacji rudy. DziĊki temu bĊdą mogáy byü wykorzystane istniejące
haády pylistego odpadu, który w obecnej formie stanowi powaĪne zagroĪenie dla zdrowia i Ğrodowiska naturalnego.
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