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Αππενδιξ Α 

Ταβλε Σ1: Βυλκ οξιδε χοmποσιτιον οφ εαχη ποωδερ φορmυλατιον ασ δετερmινεδ βψ Ξ−ραψ φλυορεσχενχε 

αναλψσισ. Αν ερρορ οφ αππροξιmατελψ 1 ωτ. % ισ εξπεχτεδ. 

 Μολ % (ταργετ) Μολ % (mεασυρεδ) 

Σαmπλε  ΧαΟ  ΣιΟ2 Αλ2Ο3 ΜγΟ ΧαΟ  ΣιΟ2 Αλ2Ο3 ΜγΟ 

Α 39.2 56.5 1.4 2.9 40.6 55.2 1.4 3.0 

Β 37.1 53.3 1.3 8.3 37.7 52.6 1.3 8.5 

Χ 35.1 50.5 1.2 13.1 35.0 49.9 1.3 14.0 

D 39.7 53.5 3.9 3.0 39.3 54.0 3.8 3.0 

Ε 37.5 50.5 3.6 8.4 35.2 53.7 3.5 7.7 

Φ 35.5 47.8 3.5 13.2 36.9 46.1 3.5 13.6 

Γ 49.1 47.3 1.2 2.5 49.3 47.1 1.3 2.6 

Η 46.8 45.1 1.1 7.0 46.9 45.0 1.2 7.1 

Ι 44.7 43.1 1.1 11.2 45.2 42.6 1.1 11.3 

ϑ 49.6 44.7 3.2 2.5 50.1 44.0 3.3 2.7 

Κ 47.2 42.6 3.1 7.1 46.9 43.1 3.1 7.1 

Λ 45.1 40.7 2.9 11.3 45.2 40.7 3.0 11.3 

 



Αππενδιξ Β: ΒΣΕ ιmαγεσ ανδ ΣΕΜ−ΕDΞ δατα φορ αδδιτιοναλ σαmπλεσ νοτ σηοων ιν mαιν τεξτ 

 

Φιγυρε Σ1: ΕΣΕΜ βαχκ−σχαττερεδ ελεχτρον (ΒΣΕ) ιmαγε ανδ ελεmενταλ mαπσ οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ σαmπλε 

Β χυρεδ φορ 180 δαψσ 

 

Φιγυρε Σ2: ΕΣΕΜ βαχκ−σχαττερεδ ελεχτρον (ΒΣΕ) ιmαγε ανδ ελεmενταλ mαπσ οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ σαmπλε 

Χ χυρεδ φορ 180 δαψσ 

 

Φιγυρε Σ3: ΕΣΕΜ βαχκ−σχαττερεδ ελεχτρον (ΒΣΕ) ιmαγε ανδ ελεmενταλ mαπσ οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ σαmπλε 

Ε χυρεδ φορ 180 δαψσ 



 

Φιγυρε Σ4: ΕΣΕΜ βαχκ−σχαττερεδ ελεχτρον (ΒΣΕ) ιmαγε ανδ ελεmενταλ mαπσ οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ σαmπλε 

Φ χυρεδ φορ 180 δαψσ 

 

Φιγυρε Σ5: ΕΣΕΜ βαχκ−σχαττερεδ ελεχτρον (ΒΣΕ) ιmαγε ανδ ελεmενταλ mαπσ οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ σαmπλε 

Γ χυρεδ φορ 180 δαψσ 

 

Φιγυρε Σ6: ΕΣΕΜ βαχκ−σχαττερεδ ελεχτρον (ΒΣΕ) ιmαγε ανδ ελεmενταλ mαπσ οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ σαmπλε 

Η χυρεδ φορ 180 δαψσ 



 

Φιγυρε Σ7: ΕΣΕΜ βαχκ−σχαττερεδ ελεχτρον (ΒΣΕ) ιmαγε ανδ ελεmενταλ mαπσ οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ σαmπλε Ι 

χυρεδ φορ 180 δαψσ 

 

Φιγυρε Σ8: ΕΣΕΜ βαχκ−σχαττερεδ ελεχτρον (ΒΣΕ) ιmαγε ανδ ελεmενταλ mαπσ οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ σαmπλε 

ϑ χυρεδ φορ 180 δαψσ 

 

Φιγυρε Σ9: ΕΣΕΜ βαχκ−σχαττερεδ ελεχτρον (ΒΣΕ) ιmαγε ανδ ελεmενταλ mαπσ οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ σαmπλε 

Κ χυρεδ φορ 180 δαψσ 



 

Φιγυρε Σ10: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε τερναρψ ΧαΟ に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 

σψστεm (νεγλεχτινγ Να2Ο ανδ ΜγΟ χοντεντ) σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 

ανδ 180 δαψσ φορ σαmπλεσ Α, Β ανδ Χ (Χα/(Αλ+Σι) = 0.67 ανδ Αλ/Σι = 0.05) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ 

ΕΣΕΜ−ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρεσεντατιϖε 500 ∝m 

⋅ 500 ∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ. Αππροξιmατε ρεγιονσ οφ Χ−Σ−Η ανδ Χ−(Ν)−Α−Σ−

Η δετερmινεδ φροm [1] ανδ [2].  



 

Φιγυρε Σ11: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε τερναρψ ΧαΟ に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 

σψστεm (νεγλεχτινγ Να2Ο ανδ ΜγΟ χοντεντ) σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 

ανδ 180 δαψσ φορ σαmπλεσ D, Ε ανδ Φ (Χα/(Αλ+Σι) = 0.67 ανδ Αλ/Σι = 0.15) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ 

ΕΣΕΜ−ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρε σεντατιϖε 500 ∝m 

⋅ 500 ∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ. Αππροξιmατε ρεγιονσ οφ Χ−Σ−Η ανδ Χ−(Ν)−Α−Σ−

Η δετερmινεδ φροm [1] ανδ [2]. 



 

Φιγυρε Σ12: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε τερναρψ ΧαΟ に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 

σψστεm (νεγλεχτινγ Να2Ο ανδ ΜγΟ χοντεντ) σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 

ανδ 180 δαψσ φορ σαmπλεσ Γ, Η ανδ Ι (Χα/(Αλ+Σι) = 1.00 ανδ Αλ/Σι = 0.05) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ 

ΕΣΕΜ−ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρεσεντατιϖε 500 ∝m 

⋅ 500 ∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ. Αππροξιmατε ρεγιονσ οφ Χ−Σ−Η ανδ Χ−(Ν)−Α−Σ−

Η δετερmινεδ φροm [1] ανδ [2]. 



 

Φιγυρε Σ13: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε τερναρψ ΧαΟ に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 

σψστεm (νεγλεχτινγ Να2Ο ανδ ΜγΟ χοντεντ) σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 

ανδ 180 δαψσ φορ σαmπλεσ Γ, Η ανδ Ι (Χα/(Αλ+Σι) = 1.00 ανδ Αλ/Σι = 0.15) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ 

ΕΣΕΜ−ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρεσεντατιϖε 500 ∝m 

⋅ 500 ∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ. Αππροξιmατε ρεγιονσ οφ Χ−Σ−Η ανδ Χ−(Ν)−Α−Σ−

Η δετερmινεδ φροm [1] ανδ [2]. 



 

Φιγυρε Σ14: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε τερναρψ ΜγΟ に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 

σψστεm (νεγλεχτινγ ΧαΟ ανδ Να2Ο χοντεντ) σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 

ανδ 180 δαψσ φορ σαmπλεσ Α, Β ανδ Χ (Χα/(Αλ+Σι) = 0.67 ανδ Αλ/Σι = 0.05) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ 

ΕΣΕΜ−ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρεσεντατιϖε 500 ∝m 

⋅ 500 ∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ.   



 

Φιγυρε Σ15: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε τερναρψ ΜγΟ に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 

σψστεm (νεγλεχτινγ ΧαΟ ανδ Να2Ο χοντεντ σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 

ανδ 180 δαψσ φορ σαmπλεσ D, Ε ανδ Φ (Χα/(Αλ+Σι) = 0.67 ανδ Αλ/Σι = 0.15) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ 

ΕΣΕΜ−ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρεσεντατιϖε 500 ∝m 

⋅ 500 ∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ. 



 

Φιγυρε Σ16: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε ΜγΟ に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 σψστεm 

(νεγλεχτινγ ΧαΟ ανδ Να2Ο χοντεντ) σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 ανδ 180 

δαψσ φορ σαmπλεσ Γ, Η ανδ Ι (Χα/(Αλ+Σι) = 1.00 ανδ Αλ/Σι = 0.05) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ ΕΣΕΜ−

ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρεσεντατιϖε 500 ∝m ⋅ 500 

∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ. 



 

Φιγυρε Σ17: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε τερναρψ ΜγΟ に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 

σψστεm (νεγλεχτινγ ΧαΟ ανδ Να2Ο χοντεντ) σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 

ανδ 180 δαψσ φορ σαmπλεσ Γ, Η ανδ Ι (Χα/(Αλ+Σι) = 1.00 ανδ Αλ/Σι = 0.15) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ 

ΕΣΕΜ−ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρεσεντατιϖε 500 ∝m 

⋅ 500 ∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ. 



 

Φιγυρε Σ18: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε τερναρψ Να2Ο に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 

σψστεm (νεγλεχτινγ ΧαΟ ανδ ΜγΟ χοντεντ) σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 

ανδ 180 δαψσ φορ σαmπλεσ Α, Β ανδ Χ (Χα/(Αλ+Σι) = 0.67 ανδ Αλ/Σι = 0.05) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ 

ΕΣΕΜ−ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρεσεντατιϖε  500 ∝m 

⋅ 500 ∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ. 



 

Φιγυρε Σ19: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε τερναρψ Να2Ο に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 

σψστεm (νεγλεχτινγ ΧαΟ ανδ ΜγΟ χοντεντ) σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 

ανδ 180 δαψσ φορ σαmπλεσ D, Ε ανδ Φ (Χα/(Αλ+Σι) = 0.67 ανδ Αλ/Σι = 0.15) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ 

ΕΣΕΜ−ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρεσεντατιϖε 500 ∝m 

⋅ 500 ∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ. 



 

Φιγυρε Σ20: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε τερναρψ Να2Ο に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 

σψστεm (νεγλεχτινγ ΧαΟ ανδ ΜγΟ χοντεντ) σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 

ανδ 180 δαψσ φορ σαmπλεσ Γ, Η ανδ Ι (Χα/(Αλ+Σι) = 1.00 ανδ Αλ/Σι = 0.05) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ 

ΕΣΕΜ−ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρεσεντατιϖε 500 ∝m 

⋅ 500 ∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ. 



 

Φιγυρε Σ21: Προϕεχτιον οφ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ χηεmιστρψ οντο τηε τερναρψ Να2Ο に Αλ2Ο3 に ΣιΟ2 

σψστεm (νεγλεχτινγ ΧαΟ ανδ ΜγΟ χοντεντ) σηοωινγ ελεmενταλ χοmποσιτιον οφ ΑΑΜσ χυρεδ φορ 3, 28 

ανδ 180 δαψσ φορ σαmπλεσ ϑ, Κ ανδ Λ (Χα/(Αλ+Σι) = 1.00 ανδ Αλ/Σι = 0.15) ασ mαρκεδ, ασ δετερmινεδ βψ 

ΕΣΕΜ−ΕDΞ αναλψσισ. Α ρανδοm σελεχτιον οφ ποιντσ εϖενλψ διστριβυτεδ αχροσσ α ρεπρεσεντατιϖε 500 ∝m 

⋅ 500 ∝m σεχτιον οφ τηε σαmπλε ωερε υσεδ φορ αναλψσισ. 



 

Φιγυρε Σ22: Συmmαρψ οφ βυλκ ατοmιχ ρατιοσ Χα/Σι ϖερσυσ Σι/Αλ (60 mεασυρεmεντσ περ σαmπλε) φορ τηε 

αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ φορ σαmπλεσ Α に Λ χυρεδ φορ 3, 28 ανδ 180 δαψσ ασ ινδιχατεδ 



 

Φιγυρε Σ23: Συmmαρψ οφ βυλκ ατοmιχ ρατιοσ Μγ/Σι ϖερσυσ Σι/Αλ (60 mεασυρεmεντσ περ σαmπλε) φορ τηε 

αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ φορ σαmπλεσ Α に Λ χυρεδ φορ 3, 28 ανδ 180 δαψσ ασ ινδιχατεδ  



Αππενδιξ Χ: Αττενυατεδ τοταλ ρεφλεχτανχε Φουριερ τρανσφορm ινφραρεδ σπεχτροσχοπψ. 

ΑΤΡ−ΦΤΙΡ σπεχτρα χολλεχτεδ φορ πρεχυρσορ ποωδερσ αρε πρεσεντεδ ιν Φιγυρε Σ24. Α βροαδ, ιντενσε βανδ 

ισ οβσερϖεδ ατ 894 χm
−1

 ανδ α σηουλδερ χαν αλσο βε οβσερϖεδ ατ 995 χm
−1

 ιν τηε σπεχτρα οφ ιν τηε 

σπεχτρα οφ αλλ πρεχυρσορσ. Τηεσε βανδσ αρε αττριβυτεδ το στρετχηινγ ϖιβρατιονσ οφ Σι−Ο−Τ βονδσ (Τ = Σι 

ορ Αλ) δυε το α ηιγηλψ δεπολψmερισεδ σιλιχα νετωορκ ανδ χονσιστεντ ωιτη τηατ οβσερϖεδ ιν ΓΓΒΦΣ [3−6]. 

Α σmαλλ βανδ ατ αππροξιmατελψ 465 χm
−1

 ισ αλσο οβσερϖεδ ιν τηε σπεχτρα οφ αλλ πρεχυρσορσ ανδ ισ 

αττριβυτεδ το σψmmετριχαλ βενδινγ οφ Σι−Ο−Τ βονδσ, ρεσπεχτιϖελψ [7].  

Τηε σπεχτρα οφ αλλ πρεχυρσορσ εξηιβιτ βανδσ ατ αππροξιmατελψ 1460 χm
−1

 ανδ 1415 χm
−1

 ωηιχη αρε 

αττριβυτεδ το ασψmmετριχ στρετχηινγ οφ Ο−Χ−Ο βονδσ ιν ΧΟ3
2− 

πρεσεντ ιν διφφερεντ πολψmορπησ οφ 

ΧαΧΟ3 (ϖατεριτε ανδ χαλχιτε, ρεσπεχτιϖελψ) ωηιχη ηασ φορmεδ ασ α χονσεθυενχε οφ ρεαχτιον οφ φρεε λιmε 

ωιτη ΧΟ2 δυρινγ χαλχινατιον [3, 6, 8]. Α σηουλδερ ατ 850 χm
−1

 ισ αλσο οβσερϖεδ ιν τηε σπεχτρα οφ τηε 

πρεχυρσορ φορ αλλ σαmπλεσ ανδ ισ λικελψ δυε το τηε πρεσενχε οφ ΗΧΟ3
−
 φορmεδ ϖια ρεαχτιον οφ αδσορβεδ 

ωατερ ανδ ΧΟ2 [9]. 

Τηε σηαρπ βανδ ατ 875 χm
−1

 ιν τηε σπεχτρα οφ αλλ πρεχυρσορσ ισ αττριβυτεδ το ασψmmετριχ στρετχηινγ οφ 

ΑλΟ4
−
 γρουπσ ιν Αλ−Ο−Σι βονδσ ωιτηιν τηε πολψmερισεδ αλυmινοσιλιχατε πηασε [3, 4]. Α σmαλλ βανδσ ατ 

713 χm
−1

 ισ αλσο οβσερϖεδ ιν τηε πρεχυρσορ φορ αλλ σαmπλεσ ανδ ισ ασσοχιατεδ ωιτη βενδινγ ϖιβρατιονσ οφ 

ιντερναλ οξψγεν βριδγεσ Σι−Ο−Αλ αρε [10] ασ ωελλ ασ πσευδο−λαττιχε ϖιβρατιονσ οχχυρρινγ ωιτηιν 3− ανδ 4−

υνιτ αλυmινοσιλιχατε ρινγσ χοmπρισεδ οφ ΤΟ4 τετραηεδρα [10−14]. Α σmαλλ βανδσ οβσερϖεδ ατ 508 χm
−1

 ιν 

τηε σπεχτρα οφ αλλ πρεχυρσορσ ισ αττριβυτεδ το Ο−Σι−Ο βενδινγ ϖιβρατιονσ [15] ανδ 5 mεmβερεδ σινγλε 

ρινγσ ανδ 6 mεmβερεδ δουβλε ρινγσ χοmπρισινγ οφ ΤΟ4 τετραηεδραλ υνιτσ [10]. 

Τηε ϖιβρατιον mοδεσ πρεσεντ ιν τηε ΑΤΡ−ΦΤΙΡ σπεχτρα οφ τηε πρεχυρσορ φορ αλλ σαmπλεσ αρε χονσιστεντ 

ωιτη χαλχιυm, σιλιχον ανδ αλυmινιυm βονδινγ ενϖιρονmεντσ χοmmονλψ οβσερϖεδ ιν ΓΓΒΦΣ [3, 9], 

χαλχιυm αλυmινοσιλιχατε γλασσεσ [4, 13] ανδ Μγ−φρεε σψντηετιχ χαλχιυm αλυmινοσιλιχατε ποωδερσ 

σψντηεσισεδ υσινγ τηε σαmε mετηοδ [6]. Τηεσε mοδεσ αρε αλσο χονσιστεντ ωιτη α ηετερογενεουσ 



mιξτυρε οφ α δεπολψmερισεδ χαλχιυm σιλιχατε πηασε ανδ α πολψmερισεδ αλυmινοσιλιχατε πηασε ωιτηιν 

τηε αmορπηουσ πηασε ιδεντιφιεδ βψ ΞΡD [6, 16]. 

 

Φιγυρε Σ24: ΑΤΡ−ΦΤΙΡ σπεχτρα οφ τηε πρεχυρσορ ποωδερ ανδ αλκαλι−αχτιϖατεδ mατεριαλ φορ σαmπλεσ Α に Λ 

χυρεδ φορ 3, 28 ανδ 180 δαψσ ασ ινδιχατεδ  
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