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kutató analitikuslaborvezető helyettes vegyészeti technológus logisztikai menedzser



Célkitűzés

EU-s előírás, hogy a képződött üveghulladékot
minimum 80%-ban újra kell hasznosítani. A lámpaüveg
hulladék újraolvasztása környezetvédelmi okok miatt
nem, vagy csak korlátozott mértékben lehetséges, ezért
az építőanyag-ipar más szegmenseiben; illetve egyéb
iparágakban keresik az újrahasznosítási lehetőségeket.

Kísérleti munkánk célja a világítástechnikai
üveghulladékok korundkerámia adalékanygként
való hasznosításának vizsgálata volt.
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A SZIKKTI Labor Kft.  a világítástechnikai 
üveghulladékok újrahasznosítását az alábbi 
területeken vizsgálta: 

- Cementhabarcs és beton  adalékanyagként

- Tégla-és cserépipari felhasználási lehetőség 

- Korundkerámia adalékanyagként



Az üveghulladék építőipari 
újrahasznosítása

4Üvegipari Szakmai Konferencia, 2017. november 14. (Budapest) 



Műszaki kerámiák
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A korszerű műszaki kerámiák fémek és átmeneti fémek oxidjaiból, nitridjeiből,
boridjaiból, karbidjaiból, illetve ezek keverékeiből felépülő szerkezeti anyagok.

A műszaki kerámiák fontosabb 
jellemzői:

- kémiai stabilitás
- nagy szilárdság
- jó hőállóság
- kis hőtágulás
- elektromos- és hőszigetelés
- félvezetés, szupravezetés
- piezoelektromos jelleg
- biokompatibilitás



Az előadás vázlata

- A felhasznált lámpaüveg jellemzése

- A korund / üveg massza készítése és égetése

- Az égetett termékek kémiai vizsgálata

- Az égetett termékek fizikai és mechanikai
vizsgálata

- Az égetett termékek morfológiai vizsgálata

- Nehézfémkioldódás vizsgálatok
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A kísérletekhez felhasznált
üveg kémiai összetétele
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egyenes fénycsőüveg

kémiai összetétel, m/m %

izzítási veszteség (1000 °C) -

SiO2 72,36

Al 2O3 2,14

Fe2O3 0,13

CaO 4,89

MgO 3,26

SO3 0,17

K2O 0,68

Na2O 16,23

TiO 2 0,06

Mn 2O3 < 0,01

P2O5 0,01

SrO 0,04

ZnO < 0,01

ZrO 2 0,03
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Az álalunk felhasznált
reciklált lámpaüveg
összetétele lényegesen
csak a CaO és Na2O
tartalomban különbözik
a kereskedelmi öblös- és
síküvegek összetételétől.



A kísérletekhez felhasznált 
üvegőrlemény szemcseméret-eloszlása
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A korund bázisú kerámiák előállításához ~ 9µm átlagos szemcseméretű reciklált
lámpaüvegőrleményt használtunk fel. Aleggyakoribb szemcseméret ~ 9µm, illetve
30 µm körüli.



Vizsgálatok célja
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A vizsgálatok konkrét tárgyát az képezi, hogy a

lámpaüveg őrlemény adagolás hatására miként

változnak az égetett alumínium-oxid bázisú

kerámiák tulajdonságai.
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Masszakészítés
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A felhasznált alapanyagok (korund és a lámpaüveg
őrlemény) nemképlékeny anyagok, ezért egy plasztikus (jól

formázható) kerámiai massza készítéséhez képlékenyítő

segédanyagokat kell felhasználni. Az összekevert

alapanyagokhoz (korund és reciklált lámpaüveg por)

folyamatos keverés mellettolajsavat és paraffint adagoltunk

a képlékeny oxidkerámia masszák készítéséhez. Több órás

keverést követően a korund – üvegpor – paraffin – olajsav

rendszer megfelelően folyós, jól fröccsönthető kerámiai

masszává alakul. Az olajsav és a paraffin a hőkezelés (égetés)

során távozik a formázott próbatestekből.
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Masszaösszetételek
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korund por
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Az elkészített korund / üveg massza 
összetételének ellenőrzése

a 20-30-40% üveget tartalmazó (1000 °C – on égetett) kerámia 
minták kémiai összetétele

20 m/m% 30 m/m% 40 m/m%

lámpaüveget tartalmazó kerámia

kémiai összetétel, m/m%

SiO2 14,80 22,16 29,12

Al2O3 80,24 70,49 61,24

Fe2O3 0,10 0,12 0,09

TiO2 0,02 0,02 0,02

CaO 1,11 1,65 2,19

MgO 0,71 1,02 1,32

K2O 0,13 0,20 0,26

Na2O 2,87 4,32 5,70

SO3 0,02 0,03 0,07

P2O5 < 0,01 < 0,01 < 0,01
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Formázás és égetés
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A kerámiai massza formázását fröccsöntéssel végeztük. A

fröccsöntéssel formázott masszát háromkülönböző hőmérsékleten

850 °C; 900°C és 950 °C) égettük ki. A fröccsöntött próbatesteket

timföld porba ágyaztuk, majd elektromos kemencébe helyezve

kiégettük. Az égetési csúcshőmérsékleten 1 órán át tartottuk a

próbatesteket.

kezdeti szakasz középső szakasz végső szakasz

égetési hőmérséklet növekszik



Égetés
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850 °C / 1 óra

900 °C / 1 óra

950 °C / 1 óra

650 °C / 1 óra



Égetés során bekövetkező fázisösszetétel 
változások
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20% üveg

850°C

900°C

950°C

30% üveg

850°C

900°C

950°C

40% üveg

850°C

900°C

950°C



Égetés során bekövetkező fázisösszetétel 
változások
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-korund (α-Al 2O3)
-β-Al 2O3

-nefelin (NaAlSiO4)
-röntgenamrof



Égetés során bekövetkező fázisösszetétel 
változások
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800 °C felett indulnak meg kémiai változások, az üveg

megolvadásának következtében. Az üvegolvadék nátrium-tartalma a

korunddal reakcióba lépve nefelinné (NaAlSiO4) alakul.
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Dilatációs vizsgálatok
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A műszaki kerámiákat számos esetben nagy hőmérsékleti

terhelésű helyeken alkalmazzák. Emiatt fontos annak ismerete,

hogy az adott kerámia alkatrész milyen mértékben változtatja

méretét a hőmérséklet növelés hatására.

MSZ EN ISO 10545-8:2014„Kerámai burkolólapok 8. rész: A

lineáris hőtágulási együttható meghatározása

∆L = L - L 0

Δt

ΔL

0 ⋅L
=α



Dilatációs vizsgálati eredmények
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Égetési zsugorodás

20Üvegipari Szakmai Konferencia, 2017. november 14. (Budapest) 

20
30

40

850

900

950

0

2

4

6

8

10

12

é
ge

té
si

 z
su

go
ro

dá
s,

 %

lámpaüveg tartalom, m/m%

égetési 
hőmérséklet, °C

0,55

0,66

0,83

2,30

2,59

2,88

8,46

9,56

10,33



Sűrűség és testsűrűség vizsgálata
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20 m/m% 30 m/m% 40 m/m%

lámpaüveget tartalmazó kerámia

égetési 

hőmérséklet, 

°C

sűrűség, g/cm3 testsűrűség, g/cm3 sűrűség, g/cm3 testsűrűség, g/cm3 sűrűség, g/cm3 testsűrűség, g/cm3

850 3,55 1,94 3,26 1,90 3,07 2,29

900 3,62 1,98 3,27 1,91 3,09 2,27

950 3,65 1,96 3,28 1,91 3,12 2,24
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Porozitás és vízfelvétel
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A porozitás és vízfelvétel meghatározását az MSZ EN ISO 10545-3:1999:

Kerámiai burkolólapok. 3. rész: A vízfelvétel, a nyílt porozitás, a látszólagos

relatív sűrűség és a testsűrűség meghatározása c. szabvány szerint.

zárt pórus

nyílt pórus



Porozitás és vízfelvétel
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Tervezett vizsgálat

24Üvegipari Szakmai Konferencia, 2017. november 14. (Budapest) 

Pórusméret-eloszlás vizsgálata higanypenetrációs 
poroziméterrel

QuantaChrom
3 nm – 950 µm tartományban
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Az égetés során bekövetkező 
morfológiai változások

850 °C

850 °C

850 °C

900 °C

900 °C

900 °C

950 °C

950 °C

950 °C

20% 20% 20%

30% 30% 30%

40% 40% 40%



Hajlító - és nyomószilárdság
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Az oxidkerámia termékeket sok esetben szerkezeti anyagokként

alkalmazzák, vagyis felhasználásuk során különböző

igénybevételeknek teszik ki a termékeket.

A fenti alkalmazási területből eredően tehát igen fontos az előállított

kerámiai termékek szilárdságának ismerete.
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Valódi porozitás - nyomószilárdság
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Nehézfém kioldódás vizsgálatok 
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MSZ 21978-9:1998 „Veszélyes hulladékok vizsgálata.
Hulladékkivonatok készítése fizikai, kémiai, és Ökotoxikológiai
vizsgálatokhoz.”

E szabvány értelmében az alábbi oldószereket alkalmaztuk:

- desztillált víz

- pH = 4,5 ammónium-acetát puffer

- 2,0 mol/dm3 koncentrációjú HNO3

Az elkészített kivonatokból a higany, kadmium és ólom

mennyiségi meghatározását Perkin-Elmer Optima 8300 típusú

ICP-OES készülékkel mértük.
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Nehézfém kioldódás vizsgálatok 

A higany, kadmium és ólom csekély mértékű kioldódása feltehetően annak
köszönhető, hogy az üveg megolvad a hőkezelés során és ezek a fémek savak
által nehezen oldható üveges fázisba ágyazódnak.

Hg tartalom 

kioldódás

desztillált vizes kivonat

< 0,1 ppmpH = 4,5 ammónium-acetát pufferes kivonat

2,0 mol/dm3 konc. HNO3 kivonat

Cd tartalom 

kioldódás

desztillált vizes kivonat

< 0,01 ppmpH = 4,5 ammónium-acetát pufferes kivonat

2,0 mol/dm3 konc. HNO3 kivonat

Pb tartalom 

kioldódás

desztillált vizes kivonat < 0,2 ppm

~ 0,2 ppm

0,2-0,3 ppm

pH = 4,5 ammónium-acetát pufferes kivonat

2,0 mol/dm3 konc. HNO3 kivonat



Összefoglalás

1) A korundkerámia termékek szilárdsága lényegesen nagyobb, mint az
általunk előállított 20-30-40 % üveget tartalmazó kerámiáké. Ennek
javítására több megoldás is lehetséges:
- az üvegtartalom csökkentésével (< 20%) kevesebb képlékenyítő

segédanyag szükséges a megfelelő massza előállításához, ezáltal az égetés
során kevesebb pórus képződik. A kisebb porozitás jelentősen növeli a
szilárdságot.

- a felhasznált üvegőrlemény szemcseméretének növelésével a megfelelő

képlékenységű massza készítéséhez kevesebb paraffin és olajsav
szükséges, ezáltal kisebb porozitású és nagyobb szilárdságú égetett termék
gyártható.

- a kísérleti munkában alkalmazott 20-30-40 % reciklált lámpaüveg tartalmú
anyagoknál a deparaffinálási idő és az égetési csúcshőfokon tartás
idejének, és/vagy a csúcshőmérséklet növelésével szintén növelhető a
termékek szilárdsága.

31Üvegipari Szakmai Konferencia, 2017. november 14. (Budapest) 



32Üvegipari Szakmai Konferencia, 2017. november 14. (Budapest) 

Összefoglalás

2) A Na2O – SiO2 – Al2O3 rendszer fázisdiagramja és a
röntgendiffrakciós vizsgálatok eredménye alapján
megállapítható, hogy az üveg Na2O tartalma a korunddal
800/850°C-on reakcióba lép, ami nefelin (NaAlSiO4)
kialakulását eredményezi, mely a további hőkezelés során
(T > 1200°C) olvasztó hatású. Tehát az üvegösszetétellel is
befolyásolható a kialakuló kompozit anyag tulajdonsága.



Összefoglalás
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3) Jelen munka eredményeként elmondható, hogy a felhasznált
üvegőrleményt tartalmazó korundkerámia termékek porozitásának
csökkentésével és ezáltal a szilárdságának növelésével főbb
felhasználási területei az alábbiak lehetnek:

- mikroelektronikai felhasználási lehetőségek

- elektronikai szigetelőanyagok (gyújtógyertyák)

- lámpaburkolatok

- kondenzátorok szigetelőanyaga
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket! 

web: www.szikktilabor.hu
e-mail: laczko.laszlo@szikktilabor.hu
tel.:        + 36 1 388-8752


