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1. WPROWADZENIE
Zagospodarowanie odpadów szklanych to przede wszystkim ich re-
cykling. Szkło ze względu na skład i budowę nie stanowi dla śro-
dowiska zagrożenia, a jedynie obciążenie, gdyż nie ulega rozkła-
dowi i może zalegać na składowiskach. Postęp w technologii po-
zwala obecnie na ekonomiczne i ekologiczne zagospodarowanie od-
padów szklanych nawet w 100%. Przy recyklingu odpadów szkla-
nych ważne jest oddzielenie szkła float od szkła opakowaniowego, 
ponieważ różnią się one od siebie składem chemicznym, a szkło 
płaskie ma również wyższą temperaturę topnienia. Dlatego też 
stłuczka kierowana jest głównie do hut szkła. W przypadku jednak 
szkła float, z uwagi na bardzo wysokie wymagania dotyczące jej ja-
kości (brak zanieczyszczeń obcych), w rzeczywistości huty unikają 
wykorzystywania stłuczki z recyklingu jako dodatku do masy szkla-
nej. Zagospodarowywana jest jedynie zawracana stłuczka własna 
lub z zakładów specjalizujących się w przetwarzaniu szkła (np. ścinki 
z dużych tafli).

Stłuczka pochodząca z rozbiórek budowlanych jest wymieszana 
z gruzem, folią PCV czy opiłkami metalu i nie wszystkie zanieczysz-
czenia są możliwe do usunięcia nawet przez wyspecjalizowane firmy 
recyklingowe. Dlatego konsorcja specjalizujące się w recyklingu szu-
kają sposobów na zagospodarowanie tej najbardziej kłopotliwej 
stłuczki na różne sposoby. W maju 2017 Wielka Brytania wraz z lide-
rami branży rynku europejskiego, opracowała liczne dokumenty sta-
nowiące wytyczne dotyczące zbiórki i przetwarzania stłuczki szklanej 
(często niestety dość ogólnikowe) oraz istotny, podsumowujący ba-
danie dokument ECN-E--17-010, dotyczący kryteriów ubiegania się 
o utratę statusu odpadu dla różnych ich rodzajów, w tym szkła pła-
skiego. Stwierdzono, że zamiana statusu stłuczki pochodzącej z roz-
biórek może poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego, ponie-
waż pozostałości budowlane i rozbiórkowe przestają być odpadami 
i można je ponownie łatwiej wykorzystać (mniej obciążeń admini-
stracyjnych), a co za tym idzie zwiększyć możliwości recyklingu.

Całkowita ilość odpadów szklanych pochodzących z renowa-
cji i burzenia budynków w UE tylko w 2013 r. zbliżyła się do około 
1,5 mln ton, z czego 58% pochodzi z sektora mieszkaniowego, 
a 42% z sektora usług. Badanie pilotażowe z sześciu krajów [1], 
w tym Polski, uwidacznia niejednakowe zaangażowanie specjali-
stów, różnorodność praktyk remontowych i rozbiórkowych oraz sys-
temów zbiórki i przetwarzania, zależnych od odległości do najbliżej 
położonych zakładów obróbki szkła oraz od gotowości wytwórców do 
ponownego użycia odzyskanego szkła.
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STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono możliwości za-
stosowania stłuczki float pozyskanej z re-
cyklingu w procesie topienia szkieł opa-
kowaniowych oraz jej wpływ na ów proces. 
Zaprezentowano wyniki badań zestawów 
surowcowych oraz uzyskanych szkieł z 30% 
i 60% dodatkiem stłuczki. W ramach prac 
laboratoryjnych przeprowadzono pomiary za-
pęcherzenia i badanie współczynnika rozsze-
rzalności cieplnej oraz termiczną analizę róż-
nicową zestawów szklarskich zawierających 
dwa środki klarujące: sulfat lub wieloskładni-
kową mieszaninę As2O3, Sb2O3, NaNO3 w pro-
porcji 1:1:1. Uzyskane rezultaty wykazują ko-
rzystny wpływ stosowanej stłuczki float z re-
cyklingu na proces topienia.

SUMMARY
The impact of recycled glass cullet addition  
on the glass melting process
The article discusses the possibility of using 
float glass cullet from recycling for melting 
packaging glass and the impact of its ad-
dition on the melting process. The results 
of tests of raw material sets and obtained 
glasses with the addition of 30% and 60% 
cullet have been presented. As part of 
laboratory work the measurements of the 
amount of bubbles, the coefficient of ther-
mal expansion and thermal differential 
analysis were carried out when two clarifying 
agents were used: sulfate and multicompo-
nent mixture of As2O3, Sb2O3, NaNO3 in a 1: 
1:1 ratio. The results obtained demonstrate 
the positive effect of the recycled float used 
on the melting process.
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Szacuje się, że w Polsce tylko w 2013 r. szkło pozyskane z rozbió-
rek i renowacji budynków mieszkalnych to ok. 200 tys. ton. Podobny 
szacunek jest zakładany dla 2025 r. Są to jednak dane nieprecy-
zyjne z uwagi na trudności z ich pozyskaniem (tajnością). Trudno jest 
też doszukać się jakiegokolwiek opracowania na ten temat.

W Polsce największą firmą zajmującą się szkłem płaskim jest 
DSC Recykling i należy ona do grupy zrzeszającej europejskich recy-
klerów, bazujących głównie na opracowaniach takich jak wyżej wspo-
mniane dokumenty. Polska jest oceniana w nich negatywnie pod 
względem poziomu odzyskiwania szkła z rozbiórek oraz z powodu 
utrudnionego pozyskiwania i dostępu do danych na ten temat [1–4].

Szkło float jest szkłem bardziej wymagającym niż szkło opako-
waniowe. Potrzebuje znaczącej optymalizacji składu surowcowego, 
zwłaszcza jeśli chodzi o środki klarujące, oraz dopasowania jego 
specyfiki do temperaturowego reżimu procesu topienia, ujedno-
rodniania i klarowania masy szklanej. Jako wsad bezpośrednio do 
pieca nadaje się właściwie jedynie stłuczka własna. Stłuczka z re-
cyklingu, mimo poddawania jej procesom oczyszczania, nie jest su-
rowcem idealnym, dlatego też zagospodarowanie jej nastręcza naj-
więcej problemów. W eksperymencie wykonano próby wytopu szkieł 
uzyskanych z 30% i 60% dodatkiem stłuczki szkła float pozyskanej 
z recyklingu. Eksperyment miał na celu sprawdzenie, czy ten rodzaj 
stłuczki można bezpiecznie wykorzystać do wytopu szkieł komercyj-
nych, np. szklanych bibelotów.

2. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

2.1. Próby topienia szkieł sodowo-wapniowo-krzemianowych 
z udziałem stłuczki szklanej 
Zakres prac laboratoryjnych obejmował m.in. wytypowanie odpo-
wiedniego składu chemicznego szkła bazowego w oparciu o ten-
dencje rynkowe, sporządzenie na jego podstawie zestawów zawie-
rających różne ilości stłuczki szklanej, przeprowadzenie prób ich to-
pienia oraz ocenę wpływu dodatku stłuczki na proces topienia oraz 
na niektóre właściwości uzyskanych szkieł.

Dokonując analizy struktury produkcji szkieł na przestrzeni 
ostatnich lat, można zauważyć, iż ogromna większość z nich (blisko 
90%) to szkła o składzie chemicznym z układu SiO2–Al2O3–CaO–
MgO–Na2O/K2O. Należy przypuszczać, iż tendencja ta bedzie się 
utrzymywać również w następnych latach. Dlatego też do badań za-
stosowano pięcioskładnikowe szkło modelowe (zestaw) uzupełniane 
w 30% i 60% stłuczką szkła float pochodzącą z recyklingu. Przyjęto 
następujący skład chemiczny szkła modelowego [% mas.]: 73,0% 
SiO2, 14,0% Na2O, 10,0% CaO, 2,0% MgO i 1,0% Al2O3. Skład ten 
opracowano na podstawie licznej grupy szkieł komercyjnych, kieru-
jąc się zasadą minimalizacji składników.

Zestaw surowcowy szkła modelowego został obliczony i sporzą-
dzony według wytypowanego wcześniej składu chemicznego. W kal-
kulacji składu surowcowego uwzględniono dodatek stłuczki.

Jako bazę surowcową dla laboratoryjnych wytopów szkła mode-
lowego przyjęto typowe, techniczne surowce szklarskie stosowane 
w przemysłowym procesie topienia szkieł, tj. piasek szklarski kl. I 
i II, wodorotlenek glinu, wapień, dolomit i sodę. Bazę tę uzupełniono 
o środki klarujące: sulfat oraz mieszaninę As2O3, Sb2O3 i NaNO3 
w proporcji 1:1:1.

Zestaw zgodnie z programem badań uzupełniano dodatkiem 
stłuczki szklanej szkła float pozyskanej z recyklingu, której skład 
chemiczny przedstawiono w tabeli 1.

Zestawy sporządzano ręcznie przez odważanie każdego z jego 
składników na elektronicznej wadze laboratoryjnej z dokładnością 
do 0,01 g, a następnie dokładne ich wymieszanie. Wytopy zestawów 
surowcowych, sporządzonych w ilości odpowiadającej 150 g szkła, 
przeprowadzono w elektrycznym piecu komorowym typu PSK-7, 

umożliwiającym pełną kontrolę parametrów procesu topienia (szyb-
kość grzania, czas, temperatura topienia).

Jako właściwe w warunkach laboratoryjnych przyjęto: wartość 
temperatury topienia – 1450°C, czas topienia – 2 h (od momentu 
osiągnięcia założonej maksymalnej temperatury), wartość tempe-
ratury zasypu – 1200°C. Wytopy prowadzono w atmosferze powie-
trza. Wytopione, płynne szkło wylewano na płytę żeliwną, formując 
próbki w postaci „placków”. Po uformowaniu próbek szkła odprę-
żano je w komorowym piecu elektrycznym typu POK-70 w tempe-
raturze 520°C.

Przyjęto następujące oznaczenia próbek:
S-0  szkło bazowe
S-0-60% fl szkło bazowe z dodatkiem 60% stłuczki float
S-0,8-30% fl  szkło bazowe z dodatkiem sulfatu 

w ilości 0,8 cz. mas./100 cz. mas. szkła 
oraz dodatkiem 30% stłuczki float

S-0,8-60% fl  szkło bazowe topione z dodatkiem sulfatu 
w ilości 0,8 cz. mas./100 cz. mas. szkła 
oraz dodatkiem 60% stłuczki float

NaAsSb-0,4-30% fl  szkło bazowe topione z dodatkiem mieszaniny 
środków klarujących (As2O3 + Sb2O3 + 
NaNO3) w ilości 0,4 cz. mas./100 cz. mas. 
szkła oraz z dodatkiem 30% stłuczki float

NaAsSb-0,4-60% fl  szkło bazowe topione z dodatkiem mieszaniny 
środków klarujących (As2O3 + Sb2O3 + 
NaNO3) w ilości 0,4 cz. mas./100 cz. mas. 
szkła oraz z dodatkiem 60% stłuczki float.

2.2. METODYKA BADAWCZA
Skład chemiczny pozyskanej próbki stłuczki szklanej pochodzącej 
z recyklingu oznaczono na drodze rentgenowskiej analizy chemicz-
nej. Analizę wykonano metodą XRF z wykorzystaniem spektrometru 
Philips PW 2400.

Pomiary dylatometryczne wykonano na dylatometrze typu 
802L firmy Bähr-Thermoanalyse GmbH, zapewniającym dokład-
ność oznaczenia pięciokrotnie większą niż pole tolerancji śred-
niego współczynnika liniowej rozszerzalności cieplnej. Wzrost tem-
peratury był równomierny, a jego szybkość stała dla całego zakresu 
pomiarowego, w granicach 3 K/min. Wykonano po 2 pomiary na 
próbkach i wyznaczono wartość średnią. Uzyskane wyniki przed-
stawiono w tabeli 3.

Dla przygotowanych zestawów przeprowadzono analizę ter-
miczną z użyciem analizatora STA 449 F3 Jupiter firmy NETZSCH 
GmbH przeznaczonego do badań TG, TG-DTA i TG-DSC. 

Tab. 1. Skład chemiczny zastosowanej 
stłuczki szkła float.

Skład tlenkowy Udział procentowy tlenku  [%]

SiO2 71,89

TiO2 0,06

Fe2O3 0,08

CaO 9,28

MgO 3,94

Al2O3 0,59

Na2O 13,72

K2O 0,11

BaO 0,05

Mn2O3 0,01

SO3 0,27

ZrO2 0,02

PbO 0,02
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Badanie wykonano w celu zarejestrowania charakterystycznych 
reakcji chemicznych i przemian fazowych zachodzących w bada-
nych próbkach w zadanym zakresie temperaturowym oraz towarzy-
szących im zmian masy.

Każdorazowo pomiar przeprowadzono na próbkach o masie 
ok. 60 mg, które umieszczono w tyglach ceramicznych wykonanych 
z Al2O3 w celu ogrzewania ich do temperatury 1000°C w atmosferze 
powietrza (szybkość przepływu gazu: 40 ml/min). Przyrost tempera-
tury wynosił 10°C/min. Wyniki, które zarejestrowano w postaci krzy-
wych DSC/TG w funkcji temperatury, zobrazowały charakterystykę 
termiczną badanych próbek.

2.3. Wyniki badań i ich analiza
W ocenie wizualnej, wszystkie szkła topione z zestawów zawierają-
cych stłuczkę float pozyskaną z recyklingu są całkowicie przejrzyste, 
bez oznak krystalizacji czy obecności nie stopionego zestawu, jed-
norodne pod względem termicznym i pod względem barwy (rys. 1). 

Dokonując wizualnego porównania stopnia zapęcherzenia pró-
bek topionych, można zaobserwować znaczący spadek ilości pę-
cherzy wraz ze wzrostem udziału stłuczki (tab. 2). Wiąże się to ze 
zmniejszeniem udziału surowców podstawowych ulegających 
gwałtownym reakcjom chemicznym podczas topienia. Pęcherze 
o średnicy mniejszej niż 0,5 mm oraz pęcherzyki o średnicy pozor-
nej 0,5–1,0 mm nie zmniejszają wyraźnie wytrzymałości mecha-
nicznej szkła. Do niedawna stanowiły one wadę estetyczną, jed-
nak w określonym nagromadzeniu dla niektórych rodzajów wyro-
bów szklanych są dopuszczalne. Pęcherze średnie, czyli o śred-
nicy 1–5 mm, oraz pęcherze duże, o średnicy powyżej 5 mm, prze-
ważnie osłabiają wytrzymałość mechaniczną, jednak są łatwiejsze 
do usunięcia w procesie klarowania.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów wykazały, że szkła topione 
z udziałem stłuczki float z recyklingu mają temperaturę mięknię-
cia niższą o ponad 20°C. Wzrasta w nich również wzrasta współ-
czynnik rozszerzalności cieplnej, co jest związane z drobnymi różni-
cami w składach chemicznych z uwagi na dodatek środka klarują-
cego oraz ze znacznym udziałem w zestawie stłuczki, która była już 
poddana obróbce termicznej. Uzyskane wyniki pomiarów dylatome-
trycznych przedstawia tabela 3.

Niepewność rozszerzona pomiarów, przy poziomie ufności 95% 
i współczynniku k=2, wynosiła ± 2,0×10-7 K-1 dla badanego zakresu 
temperatur.

Obniżenie temperatury mięknięcia jest korzystne z ekonomicz-
nego punktu widzenia z uwagi na zmniejszenie kosztów ogrzewa-
nia zestawu podczas topienia. Obserwowana zaś różnica współczyn-
nika rozszerzalności cieplnej nie przekracza dopuszczalnej różnicy 
10% uzyskanych wartości, co jest warunkiem dopuszczalnym w przy-
padku łączenia szkieł o podobnym składzie. 

Wyniki pomiaru DSC/TG otrzymanych próbek zestawu 

podstawowego oraz topionego z 60% dodatkiem stłuczki float z re-
cyklingu przedstawia rysunek 2.

Reakcje termiczne w zestawie wzorcowym S-0 (rys. 2a), tzn. bez 
udziału surowców zastępczych, rozpoczynają się od odparowania 
wody (wilgoci), którą był on zwilżony i postępują wraz ze wzrostem 
temperatury. Efekt ten występuje w temperaturze 122°C i jest reje-
strowany na termogramie jako efekt endotermiczny, któremu towa-
rzyszy ubytek 5,3% mas. zestawu. W 284°C pojawia się słaby efekt 
endotermiczny połączony z ubytkiem 0,56% mas., charakterystyczny 
dla rozkładu wodorotlenku glinu Al(OH)3. W temperaturze 438°C za-
znacza się reakcja endotermiczna, przypisywana reakcji pomiędzy 
sodą i węglanami: dolomitem i wapieniem, która powoduje powsta-
nie podwójnych węglanów CaNa2(CO3)2 i MgNa2(CO3)2. Towarzyszący 
jej niewielki ubytek masy (ok. 0,4%) wskazuje na równoczesną 

Tab. 2. Wyniki zapęcherzenia próbek.

Próbka
pęcherze  
< 1mm

pęcherze ≥ 1 mm
ilość/rozmiar Obserwacje

S-0-fl 60% ok. 5/cm2 3/1 mm, 1/2 mm dużo drobin przyklejonych na 
powierzchni

S-0,8-fl 30% ok. 10/cm2 1/ 2,5 mm -

S-0,8-fl 60% ok. 1-5/cm2 3/1 mm, 1/3 mm kilka drobin przyklejonych pod 
spodem

NaAsSb-0,4-fl 30% ok. 10/całość 5/1 mm, 2/1,5 mm, 
2/2 mm

-

NaAsSb-0,4-fl 60% 1–2/cm2 - dużo drobin przyklejonych na 
powierzchni

Tab. 3. Wyniki badań średniego współczynnika liniowej rozszerzalności 
cieplnej wytopionych szkieł.

Próbka
Tm

[°C]
α20-300

[K-1]
α20-400

[K-1]
α20-500

[K-1]
α20-600

[K-1]

S-0 623 78,2×10-7 80,6×10-7 82,8×10-7 91,4×10-7

S-0-60% fl 600 81,9×10-7 83,9×10-7 86,6×10-7 103,2×10-7

S-0,8-30% fl 609 81,2×10-7 83,6×10-7 85,8×10-7 93,5×10-7

S-0,8-60% fl 601 82,2×10-7 84,5×10-7 87,1×10-7 102,7×10-7

NaAsSb-0,4-30% fl 610 81,6×10-7 84,2×10-7 86,7×10-7 97,1×10-7

NaAsSb-0,4-60%fl 592 82,1×10-7 84,5×10-7 87,0×10-7 99,3×10-7

Rys. 1. Zdjęcia wytopionych próbek.

S-0-fl 60%

S-0,8-fl 30%

NaAsSb-0,4-fl 30%

S-0,8-fl 60%

NaAsSb-0,4-fl 60%

22     Szkło i Ceramika     ISSN 0039-8144

N A U K A

2019_3 SiC v8.indd   22 2019-06-24   22:50:20



reakcję z kwarcem (SiO2), powodującą częściowy rozkład tworzą-
cych się węglanów z wydzieleniem CO2. Mały stopień zaawansowa-
nia tej reakcji, zachodzącej w fazie stałej, spowodowany jest ograni-
czeniem jej zakresu do powierzchni stykających się ziaren reagen-
tów biorących w niej udział.

Przemiana polimorficzna kwarcu widoczna na krzywej DSC 
w temperaturze 577°C zapoczątkowuje reakcję endotermiczną pia-
sku z sodą (602°C) i tworzenie krzemianu Na2SiO3 połączone z wy-
dzielaniem się CO2 w ilości około 1,5% mas. Reakcja ma również 
charakter powierzchniowy i stopień przereagowania jest mały.

Dalszy wzrost temperatury powoduje rozkład dolomitu i ma 
dwuetapowy przebieg. Etapy rozkładu widoczne są na krzywej DSC 
w temperaturze 769°C i 792°C. Towarzyszy im wydzielanie CO2 
w łącznej ilości 7,4% mas. W temperaturze 857°C następuje roz-
kład wapienia i wydzielenie się kolejnej porcji CO2.

Łączna ilość wydzielonych składników gazowych na etapie reak-
cji składników surowcowych zestawu wynosi 15,6%.

 W temperaturze 955°C ma miejsce tworzenie się stopu eutek-
tycznego na skutek rozpuszczania się tlenków CaO i MgO w sodzie. 
W stopie tym roztwarzają się ziarna piasku i tworzą się krzemiany 
sodu, wapnia i magnezu. Powstanie fazy ciekłej (stopu krzemiano-
wego) z ziarnistego zestawu zmienia właściwości termiczne ogrzewa-
nej próbki, zwiększając szybkość przepływu ciepła z zewnątrz, co ob-
jawia się wznoszeniem się w górę krzywej DSC. Opisanemu etapowi 
stapiania składników i powstawania jednorodnej masy szklanej to-
warzyszy ciągłe wydzielanie się rozpuszczonych w niej składników, 
których wartość w temperaturze z przedziału 900–1300°C, to około 
0,3% mas., co w przeliczeniu na objętość jest wielkością znaczącą.

Wprowadzenie do składu zestawu 60% udziału stłuczki szkla-
nej szkła float z recyklingu (rys. 2b) skutkuje zmianami w reakcjach 
zachodzących w zestawie już w początkowym etapie jego topienia. 
Taki zestaw zawiera mniej wilgoci obecnej w surowcach naturalnych 
w postaci ziarnistej. Usuwana jest ona bez wyraźnie widocznych 
efektów, a związany z tym ubytek masy jest minimalny w porówna-
niu z zestawem podstawowym. Brak również wyraźnych reakcji po-
między sodą a węglanami i kwarcem. Pierwszą wyraźną reakcję en-
dotermiczną obserwujemy w temperaturze przemiany polimorficz-
nej kwarcu (573°C), gdy rozpoczyna się jego reakcja z sodą, powo-
dująca powstanie krzemianu sodu na powierzchni ziaren piasku, 
połączona z wydzieleniem CO2 i związanym z tym ubytkiem masy. 
Wynosi on około 0,9% mas., podczas gdy w przypadku zestawu pod-
stawowego wynosił 2,0% mas. Biorąc pod uwagę zredukowany do 
40% udział surowców podstawowych oznacza to, że w obecności 
stłuczki float stopień przereagowania sody jest większy w porów-
naniu z zestawem podstawowym, gdyż w proporcji do udziału ze-
stawu podstawowego ubytek masy powinien wynosić tylko 0,8% 
mas. Spowodowane jest to obecnością stłuczki szklanej jako no-
śnika SiO2 bardziej reaktywnego w porównaniu z ziarnami piasku. 
W obecności stłuczki w zestawie temperatura rozkładu dolomitu 
ulega obniżeniu do 671°C. Oznacza to, że stłuczka uczestniczy rów-
nież w rozkładzie węglanów jako nośnik reaktywnego SiO2. Łącznie 
w wyniku reakcji pomiędzy składnikami zestawu z udziałem stłuczki 
szklanej w przedziale temperatur 110–900°C uwolnionych zostaje 
5,5% składników gazowych, a więc dużo mniej niż w zestawie nie-
zawierającym stłuczki. Potwierdza to większą reaktywność składni-
ków zestawu widoczną już w najniższych temperaturach, a spowo-
dowaną obecnością stłuczki.

Tworzenie się stopu eutektycznego w wyniku wzajemnego od-
działywania sody i powstałych wcześniej krzemianów następuje już 
w 919°C, ujawniając się jako efekt egzotermiczny na krzywej DSC. 
Powyżej 1000°C stop eutektyczny oddziałuje z płynną już w tych tem-
peraturach stłuczką i w powstałym stopie rozpuszczają się nieprze-
reagowane dotąd składniki ziarniste zestawu.

3. PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące 
wnioski:
• Stłuczka pozyskana z recyklingu cechowała się bardzo wyso-

kim stopniem czystości (nie obserwowano wtrąceń obcych). 
• Szkła topione z udziałem stłuczki float z recyklingu mają tem-

peraturę mięknięcia niższą o ponad 20°C, co jest efektem ko-
rzystnym z punktu widzenia ekonomii procesu.

• Wraz ze zwiększeniem udziału stłuczki w zestawie wzrasta 
współczynnik rozszerzalności cieplnej.

• 60% dodatek stłuczki korzystnie wpływa na zmniejszenie zapę-
cherzenia gotowej masy.

• Stłuczka float pochodząca z recyklingu może być wykorzysty-
wana w topieniu szkieł komercyjnych.
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Rys. 2. Wyniki pomiaru DSC/TG zestawu a) podstawowego oraz b) topionego 
z 60% dodatkiem stłuczki float z recyklingu.
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