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jako surowiec do produkcji szka
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Wprowadzenie
W procesie produkcji piwa, na etapie ltracji, jako rodki
pomocnicze, przemys browarniczy wykorzystuje surowce
o duej zawartoci SiO2. Pomocnicze rodki ltracyjne s
sproszkowanymi substancjami, takimi jak: ziemia okrzemkowa lub perlit, które zostaj „namulane” na przegrod
ltracyjn. rodki te charakteryzuj si duym rozwiniciem
powierzchni, co uatwia tworzenie si porowatej warstwy
ltrujcej [1-2]. W czasie caego procesu ltracji, powierzchnia warstwy ltracyjnej jest odnawiana poprzez biece
„namulanie” drobnej frakcji ziemi okrzemkowej. Zapobiega
to przedwczesnemu zatykaniu si warstwy ltrujcej [3].
Ziemia okrzemkowa (Rys. 1) to krzemionkowe pancerze jednokomórkowych glonów, okrzemek (Diatomeae),
które przed milionami lat wystpoway w takich ilociach,
e ich skorupki z czasem pokryy dno mórz grub warstw.
W nastpstwie ruchów skorupy ziemskiej powstay zoa
ziemi okrzemkowej kilkusetmetrowej gruboci. Eksploatacja
ziemi okrzemkowej ma miejsce obecnie w nastpujcych
rejonach wiata:
− Lompoc, Kalifornia,
− Jalisko, Meksyk,
− Myvatn, Islandia,
− Murat, Francja,
− Alicante, Hiszpania,
− Aria, Chile,
− oraz dwa zoa w Chinach.
W procesie ltracji piwa stosuje si róne rodzaje ziem
okrzemkowych:
a) gruba - rednia wielko czstek wynosi od 12 do 45
m,
b) redni rozmiar porów od okoo 13 do okoo 17 m,
c) rednia - wielko czstek od 2 do 20 m,
d) drobna - wielko czstek od 1 do 12 m, rednia wielko porów w granicach od 2 do 3 m.
Ich skad chemiczny jest zbliony do siebie i mieci si
w granicach: 89-91% SiO2, 3-5% Al2O3, 1-1,5% Fe2O3, 13,5% Na2O+K2O, 1-2% CaO+MgO oraz dodatkowo tlenki
tytanu i fosforu [4-5].
Zapotrzebowanie ziemi okrzemkowej w procesie produkcji piwa moe si waha od 80 do 200 g/hl piwa, a najcz-

Rys. 1. Obraz ziemi okrzemkowej otrzymany przy uyciu
mikroskopu skaningowego

ciej wynosi od 150 do 180 g/hl [1]. W Polsce, przy redniej
produkcji 26 mln hl piwa zuywa si jej okoo 4,5 tysica ton
na rok (dane z roku 2005) [6].
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Zuyta po ltracji ziemia okrzemkowa (Rys. 2)
stanowi odpad, który nie nadaje si do powtórnego
wykorzystania w procesie technologicznym produkcji piwa. Jest ona, bowiem zanieczyszczona takimi
substancjami organicznymi, jak: drode, biaka,
zwizki biakowo–garbnikowe, wglowodany a take bakterie. Proces jej regeneracji, polegajcy na
wypaleniu czci organicznych, prowadzi do utraty
waciwoci ltracyjnych, co jest wynikiem zmniejszenia porowatoci. Dlatego te zagospodarowanie
odpadu poltracyjnego w samym browarze stanowi
problem, a jego utylizacja lub skadowanie wie si
z dodatkowymi kosztami. Przeprowadzona analiza
termiczna DTA/TG wykazaa, e odpad zawiera ok.
5% mas. wody oraz 5.5% mas. czci organicznych,
Proces wypalania czci organicznych odbywa si
w dwóch etapach w temperaturze 320oC i 490oC
(krzywa DTA na rys. 3).
W produkcji szka, do jego wytworzenia, wykorzystywane s róne gatunki piasków szklarskich, które
klasykuje si wg zawartoci tlenków barwicych
(elaza i tytanu) oraz uziarnienia. Krzemionka jest podstawowym surowcem przemysu
szklarskiego, a jej zawarto w szkach przemysowych waha si od 70-85% mas. Std
zuycie „wysokokrzemionkowego” odpadu
ziemi okrzemkowej moe zosta zrealizowane
w hucie szka. Barier mog jednak sta si
domieszki tlenków elaza i tytanu obecne
w ziemi okrzemkowej oraz 10-100-krotnie
mniejsze uziarnienie, co moe wpywa na
proces klarowania masy szklanej. Celem
niniejszej pracy byo, wic zbadanie moliwoci wykorzystania odpadu poltracyjnego
z produkcji piwa jako surowca zmniejszajcego zuycie piasku w zestawie szklarskim.

Rys. 2. Odpad ziemi okrzemkowej po procesie ltracji piwa

Otrzymanie szkie
Jako podstaw do bada przyjto nastpujcy skad chemiczny szka: (% mas.) 65%
SiO2 – 25% Na2O – 10% CaO czyli zbliony
do szka opakowaniowego. Na bazie tego
skadu wytopiono 4 szka, w których zawarRys. 3. Wykres analizy TG/DTA/DTG odpadu ziemi okrzemkowej
to ziemi okrzemkowej, zastpujcej piasek
szklarski, wynosia odpowiednio: 0, 20, 40
i 60% masowych. Poszczególne tlenki zostay
wprowadzone do zestawu szklarskiego poprzez nastpujce
Przygotowane zestawy szklarskie byy topione w piecu
surowce:
elektrycznym w tyglach ceramicznych. Temperatura topienia
• SiO2 – piasek szklarski z Osiecznicy (kl. I), odpad ziemi
wyniosa 1450°C, a czas przetrzymania w tej temperaturze
okrzemkowej,
ustalono na 2 godz. Stop szka by wylewany na stalow
• Na2O – soda (Na2CO3) cz.d.a.,
pyt warstw o gruboci ok. 6 mm. Nastpnie szko byo
• CaO – wglan wapnia (CaCO3) cz.d.a.
odprane w odprarce mu owej w temperaturze 500°C
Badania rozpoczto od wypraenia odpadu poltracyjprzez 4 godz.
nego (rys. 4), majcego na celu pozbycie si czci orgaWe wszystkich przypadkach uzyskano szko prze ronicznych. Proces ten prowadzono w tyglach ceramicznych
czyste, o dobrej jakoci, pozbawione pcherzy i wtrce .
w piecu elektrycznym w temperaturze 520oC w czasie 2
Mona, wic stwierdzi , e dodatek ziemi okrzemkowej,
godzin.
która charakteryzuje si duo drobniejszym uziarnieniem ni
piasek szklarski, nie spowodowa problemów z otrzymaniem
klarownego stopu szka w czasie topienia zestawów.
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Badanie wybranych waciwoci szkie
domieszkowanych odpadem poltracyjnych

Rys 4. Wypraony w temp. 520oC odpad ziemi okrzemkowej

Trwao termiczn otrzymanych szkie badano metod
termicznej analizy rónicowej. Pomiary wykonano na urzdzeniu DTA 7 rmy Perkin-Elmer. Pomiary wykonano na
nawakach 60 mg sproszkowanego szka. Pomiary przeprowadzono w atmosferze azotu do temperatury 1100°C
z liniow szybkoci przyrostu temperatury wynoszc
10°C/min. (Rys. 5).
Otrzymane wyniki pozwoliy na wyznaczenie z krzywych DTA charakterystycznych temperatur: transformacji,
dylatometrycznego miknicia, temperatury miknicia wg
Littletona dla poszczególnych szkie (Tabela 1).
Analizujc powysze dane mona stwierdzi , i dodatek
ziemi okrzemkowej do 40% nie wpyn na temperatur transformacji, bo dopiero wprowadzenie 60% ziemi okrzemkowej
obniyo t temperatur o 5°C. Podobne zachowanie byo
obserwowane dla temperatur miknicia dylatometrycznego i temperatury miknicia wedug Littletona. Dla szka
z najwiksz zawartoci ziemi okrzemkowej uzyskano obnienie temperatury miknicia dylatometrycznego o 12°C,
a temperatury miknicia wedug Littletona o 8°C. Otrzymane
wyniki wskazuj, e dodatek 60% ziemi okrzemkowej zwiksza „dugo ” technologiczn szka.
Temperatura, °C

% mas. zawartoci ziemi
okrzemkowej w szkle

transformacji

miknicia dylatometrycznego

miknicia wg Littletona

0

540

562

647

20

542

559

647

40

541

560

648

60

535

548

640

Tab. 1. Wpyw dodatku ziemi okrzemkowej na charakterystyczne temperatury szka

Rys. 5. Krzywe DTA otrzymanych szkie; ZO – ziemia okrzemkowa
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Obserwowane zmiany trwaoci termicznej dla szkie
z 60% zawartoci odpadu poltracyjnego ziemi okrzemkowej s wynikiem wprowadzenia wraz z ziemi okrzemkow
zwizków alkalicznych, co prowadzi do zmiany w wi bie
szka. Nastpuje jej osabienie poprzez wzrost niemostkowych jonów tlenu. Z powyszych bada wynika, wic
wniosek, e dodajc odpad poltracyjny do zestawu, naley
uwzgldni ilo tlenków alkaicznych wprowadzanych razem
z nim do szka. Korekta skadu bdzie wymagana jedynie
przy dodatku powyej 40% mas. odpadu poltracyjnego.
Badania waciwoci optycznych oparto o wyznaczenie
przepuszczalnoci w zakresie dugoci fal od 200 do 1000 nm
oraz barwy wyznaczajc skadowe L, a, b. Pomiary przeprowadzono na wypolerowanych próbkach szkie o wymiarach
15 x 10 mm i gruboci 5 mm.
Jak wida na fotograi 6 otrzymane szka róni si
odcieniem. Wraz ze zwikszeniem zawartoci odpadu ziemi
okrzemkowej szko stawao si coraz bardziej niebiesko-zielone; jest to wynik wprowadzania wraz z ziemi okrzemkow
dodatkowych iloci tlenków barwicych elaza i tytanu, które
dla szkie zawierajcych powyej 50% mas. odpadu wyra nie
wpywaj na odcie szka.
Na rysunku 7 zestawiono krzywe transmisji otrzymanych
szkie, które zostay zarejestrowane na spektrofotometrze
UV-VIS HP 8453 dla dugoci fali w zakresie 200 - 1100
nm.
Z przeprowadzonych bada transmisji wynika, e dodatek odpadu ziemi okrzemkowej przesuwa krótkofalowy próg
absorpcji z ok. 340 nm w przypadku szka wzorcowego do ok.
360 nm w przypadku szka z 60% ziemi okrzemkowej.
Normalizujc otrzymane krzywe przepuszczalnoci
mona stwierdzi , e:

Fot. 6. Fotograa próbek otrzymanych szkie z rón zawartoci ziemi okrzemkowej

Rys. 7. Krzywe transmisji szkie z rón zawartoci odpadu ziemi okrzemkowej uzyskane dla próbek
o gruboci 5 mm
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1) Dla dugoci fal odpowiadajcych barwie granatowej
i niebieskiej ziemia okrzemkowa spowodowaa wiksz
absorpcj o ok. 5% dla szka z dodatkiem 40% ziemi oraz
ok. 10% dla szka z 60% dodatkiem ziemi, w porównaniu
ze szkem podstawowym.
2) W zakresie barwy zielonej szka z dodatkiem ziemi
okrzemkowej wykazuj praktycznie tak sam transmisj
jak szko bazowe.
3) W zakresie fal odpowiadajcym barwie ótej i pomara czowej, transmisja szka z dodatkiem ziemi 40%
praktycznie jest identyczna jak szka podstawowego,
natomiast dodatek 60% ziemi spowodowa nieznaczne
(kilku procentowe) obnienie transmisji przy granicy
z barw czerwon.
4) Dla zakresu barwy czerwonej, obserwuje si podobne
zmiany jak dla zakresu barwy niebieskiej, to jest: obnienie transmisji o okoo 7-10% dla szkie o zawartociach
20% i 40% ziemi okrzemkowej oraz okoo 15% dla szka
z 60% zawartoci ziemi.
Wysoka przepuszczalno dla barwy zielonej oraz zauwaalna absorpcja dla barwy czerwonej tumaczy zielone
zabarwienie otrzymanego szka zwikszajce si wraz z zawartoci ziemi okrzemkowej w szkle. Wikszy udzia ziemi
okrzemkowej w zestawie wpywa równie na zwikszone,
w porównaniu ze szkem podstawowym, pochanianie promieniowania podczerwonego w wyniku wzrostu koncentracji
tlenków elaza w szkle.
Opierajc si na wynikach pomiaru transmisji wiata
w zakresie widzialnym, przedstawiono barw uzyskanych
szkie w ujciu liczbowym w przestrzeni barw CIELab
w postaci trzech skadowych L – jasno (0-100), a – barwa od zielonej do czerwonej, b – barwa od niebieskiej do
ótej (Tabela 2). Obliczono take rónice barwy (E) szkie
topionych z dodatkiem ziemi okrzemkowej w porównaniu do
szka podstawowego.

terystyka optyczna uzyskanych szkie wskazuje, e dodatek
odpadu ziemi okrzemkowej powstajcy w procesie ltracji piwa
nie moe by stosowany do zestawów na szko bezbarwne.
Moe on jednak z powodzeniem by uyty w produkcji szka
barwnego, gównie bursztynowego oraz zielonego.

Wnioski
1. Dodatek drobnoziarnistej ziemi okrzemkowej nie wpyn
ujemnie na jednorodno otrzymanego szka - nie spowodowa wystpowania w masie gazowych pcherzy.
Otrzymane szka charakteryzoway si dobr jednorodnoci.
2. Po przeanalizowaniu wyników bada , mona stwierdzi ,
e zawarto ziemi okrzemkowej do 40% nie wpywa
znaczco na waciwoci termiczne otrzymanych szkie.
Sytuacja zmienia si, gdy zawartoci ziemi okrzemkowej
osiga warto 60%. Dla tego szka zaobserwowano
obnienie charakterystycznych temperatur od kilku do
kilkunastu stopni Celsjusza. Mona to tumaczy obecnoci w odpadzie poltracyjnym ziemi okrzemkowej
tlenków modykujcych1.
3. W badaniach przepuszczalnoci obserwowano stopniowe, monotoniczne pogorszenie transmisji w miar dodawania odpadu ziemi okrzemkowej do szka. Pojawienie
si w szkle barwy zielono-niebiesko-ótej oraz wzrost
pochaniania w zakresie VIS dugoci fal odpowiadajcych za barw czerwon oraz promieniowania z zakresu
bliskiej podczerwieni (800-1100 nm), moe by spowodowane wystpowaniem w ziemi okrzemkowej tlenków
elaza i tytanu.
4. Z przeprowadzonych bada wynika, e dodatek odpadu
ziemi okrzemkowej powstay w procesie produkcji piwa
moe by wartociowym ródem SiO2 w produkcji szka.
Ze wzgldu jednak na wprowadzanie wraz z nim tlenków
barwicych moe by stosowany jedynie
w zestawach na szko opakowaniowe
Rónica barwy ΔE
zielone lub bursztynowe.

Rodzaj szka

Jasno L

Parametr a

Parametr b

Szko podstawowe

87,912

-2,516

-3,376

Szko 20% ZO

87,462

-4, 883

-3,988

2,486

Szko 40% ZO

88,393

-3,738

-0,026

3,599

Szko 60% ZO

87,437

-5,265

1,088

5,265

-

Praca zostaa wykonana na Wydziale Inynierii Materiaowej i Ceramiki AGH
w ramach bada statutowych w roku
2008 (nr umowy 11.11.160.365).

Tab. 2. Opis barwy otrzymanych szkie w ukadzie CIELab

Wszystkie szka wykazuj stosunkowo wysok jasno
oraz niskie wartoci parametrów a i b charakterystyczne dla
szkie szarych lub o bardzo niewielkim nasyceniu barwy, co
potwierdzaj obserwacje makroskopowe. Ujemne wartoci
a i b dla szka podstawowego oraz szkie z 20% i 40%
dodatkiem ziemi okrzemkowej charakteryzuj zielono-niebieski odcie szkie, natomiast szko z 60% udziaem ziemi
okrzemkowej ma odcie zielono óty. Wraz ze wzrostem
zawartoci odpadu ziemi okrzemkowej zaznacza si coraz
wiksza rónica parametru E .
Powysze obserwacje wskazuj, e odpad ziemi okrzemkowej wprowadza do szka pewne iloci tlenków Fe2O3 i TiO2,
co skutkuje pojawieniem si niebiesko-zielonego zabarwienia
z tendencj do przechodzenia w odcie zielono-óty, które
zwiksza swoj intensywno wraz ze zwikszeniem zawartoci ziemi okrzemkowej w szkle. Przeprowadzona charak-
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i

1
Wynika z tego wniosek, e przy duym udziale odpadu w zestawie
surowcowym, naley wprowadzi poprawk na zawarto tlenków
alkalicznych.
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