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T e m a t T-30499/07
WENCEL ANDRZEJ
Opracowanie nowych pobia³ek ceramicznych o obni¿onym koszcie zestawu
surowcowego, spe³niaj¹cych wymagania krajowego przemys³u p³ytek ceramicznych
(32 s., 12 tab., 3 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ Szk³a, Kraków
Polski przemys³ p³ytek ceramicznych w latach ubieg³ych podlega³ bardzo dynamicznemu rozwojowi, co doprowadzi³o do nasycenia rynku jego wyrobami.
Rosn¹ce koszty produkcji zwi¹zane ze wzrostem cen energii, robocizny i materia³ów do produkcji powinny skutkowaæ wzrostem ceny gotowego produktu,
jednak wytwórcy staraj¹ siê utrzymaæ dotychczasowy poziom cen, który jest
akceptowalny przez rynek. Producenci, by osi¹gn¹æ ten cel, ¿¹daj¹ od dostawców obni¿ek cen materia³ów do produkcji przy zachowaniu wszystkich wymagañ jakoœciowych. Dotyczy to tak¿e naszych produktów, tj. pobia³ek i angob
ceramicznych wytwarzanych w Zak³adzie Doœwiadczalno-Produkcyjnym Oddzia³u Szk³a w Krakowie. Aby utrzymaæ siê na rynku dostawców, nale¿a³o dla
krajowego przemys³u p³ytek ceramicznych podj¹æ siê opracowania tañszych pobia³ek i angob. Analiza kosztów wytwarzania pobia³ek i angob wskazywa³a, ¿e
Ÿród³em obni¿ki powinny byæ surowce stosowane do produkcji. W wyniku realizacji zamierzenia opracowano 10 nowych sk³adów pobia³ek i angob, odpowiadaj¹cych wymaganiom odbiorców. Wdro¿ono do produkcji osiem rodzajów nowych produktów i do koñca 2007 r. sprzedano ³¹cznie 1502 t wyrobów. Opracowano karty technologiczne i specyfikacje materia³owe nowo opracowanych
produktów.
Wprowadzenie do produkcji nowych asortymentów rozszerzy³o ofertê produkcyjn¹ Zak³adu Doœwiadczalno-Produkcyjnego ISCMOiB Oddzia³ Szk³a w Krakowie. Realizacja pracy pozwoli³a na utrzymanie sprzeda¿y pobia³ek i angob
dla przemys³u p³ytkowego zarówno do firm, z którymi ju¿ wspó³pracowano
wczeœniej, jak i pozyskanie do wspó³pracy handlowej kolejnych, np. Ceramika
Pilch w Jasienicy, JOPEX w Zabrzu.
*

!!

"#$%& '$($)%*&

T e m a t: T-304/07
GROCHAL EL¯BIETA
Odzysk o³owiu z odpadów po obróbce wyrobów ze szk³a kryszta³owego
– opracowanie sposobu
(26 s., 1 tab., 7 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ Szk³a, Kraków
Produkcja wyrobów z o³owiowego szk³a kryszta³owego, obok emisji do powietrza gazów spalinowych, charakteryzuje siê wprowadzaniem zwi¹zków o³owiu,
arsenu, fluoru i siarki do wody, co wynika z procesu szlifowania i polerowania
tych wyrobów szklanych zawieraj¹cych w swym sk³adzie szkodliwy tlenek
o³owiu. Powstaj¹ce odpady z polerowania chemicznego nale¿¹ do grupy odpadów niebezpiecznych, g³ównie ze wzglêdu na zawartoœæ o³owiu.
Celem badañ by³o opracowanie sposobu odzysku o³owiu z odpadu po chemicznym polerowaniu wyrobów ze szk³a kryszta³owego, zawieraj¹cego min. 24%
tlenku o³owiu. Opracowano metodê odzysku o³owiu z odpadu, która polega na
wstêpnym przygotowaniu materia³u poprzez oddzielenie osadu od œcieków
i wyp³ukanie go do osi¹gniêcia pH ok. 3÷4, nastêpnie przeprowadzeniu reakcji
chemicznej tego materia³u z roztworem sody w odpowiednich warunkach temperaturowych i pH, oraz ods¹czeniu i wysuszeniu otrzymanego osadu. Otrzymany w ten sposób osad, w formie wêglanowych zwi¹zków o³owiu, mo¿e byæ
u¿yty jako surowiec do zestawu szklarskiego.
Wytop szk³a kryszta³owego z zestawu zawieraj¹cego 20 g uzyskanego surowca
na 100 g szk³a potwierdzi³ mo¿liwoœæ stosowania wysuszonego osadu bez obni¿enia jakoœci szk³a.
Opracowany odzysk o³owiu po chemicznym polerowaniu o³owiowego szk³a
kryszta³owego jest najlepszym sposobem na eliminacjê szkodliwego oddzia³ywania tego odpadu. Pozwoli producentowi szk³a kryszta³owego uzyskaæ wymierne korzyœci z tytu³u zmniejszenia kosztów zakupu surowca wprowadzaj¹cego tlenek o³owiu do sk³adu szk³a i zlikwidowaæ lub zminimalizowaæ koszty zwi¹zane z op³atami wytworzenia i neutralizacji odpadu i ochrony œrodowiska.
*
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Temat: T-30-500/07
¯ELAZOWSKA EL¯BIETA
Organiczno-nieorganiczne materia³y hybrydowe o w³aœciwoœciach optoelektronicznych
(47 s., 3 tab., 16 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ Szk³a, Kraków
Przedmiotem prób i badañ w ramach realizowanego tematu by³y materia³y hybrydowe organiczno-nieorganiczne otrzymywane metod¹ zol-¿el na bazie ortokrzemianu etylu (TEOS) i dodatków w postaci ró¿nych zwi¹zków organicznych, w celu modyfikacji ich w³aœciwoœci strukturalnych i u¿ytkowych. Badania
objê³y tak¿e materia³y tlenkowe o sk³adach i w³aœciwoœciach mikrostrukturalnych, dobieranych pod k¹tem uzyskania materia³ów przydatnych do urz¹dzeñ
optoelektronicznych, takich jak elektrolity sta³e do zaawansowanych pow³ok do
oszkleñ i litowych ogniw do³adowczych, oraz na hybrydowe organiczno-nieorganiczne matryce do dalszego domieszkowania, by uzyskaæ w³aœciwoœci luminescencjne.
Na tym (I) etapie pracy przeprowadzono rozeznanie literaturowe dotycz¹ce rodzajów materia³ów podstawowych i domieszek w postaci tlenków metali, niezbêdnych do uzyskania w³aœciwoœci luminescencyjnych, oraz urz¹dzeñ do badania takich w³aœciwoœci (spektrometrów fluorescencyjnych). Przedmiotem prac
by³ dobór sk³adu i procedur wytwarzania matryc hybrydowych bez domieszek
i z domieszk¹ litu oraz kalcynowane materia³y tlenkowe, w tym domieszkowane metalami grup przejœciowych. Do otrzymywania organiczno-nieorganicznych
materia³ów ¿elowych na matryce i elektrolity przewodz¹ce jonami litu jako dodatki do ortokrzemianu etylu (TEOS) i prekursory modyfikuj¹ce strukturê stosowano zwi¹zki organiczne w postaci: poli(tlenku etylenu), poli(metyl metakrylanu), net-polyacrylic-inter-net-polysiloxanu acetylooctanu etylu, wêglanu propylenu, akrylanu butylu, metakrylanu etylu, tetrahydrofuranu oraz rozpuszczalniki organiczne. Do domieszkowania litem stosowano LiClO . Na bazie metody
zol-¿el oraz klasycznej syntezy chemicznej przeprowadzono próby otrzymywania tlenków mieszanych na bazie: SiO!, TiO!, SnO!, WO", Cr!O", La!O", V!O#,
CeO!, w tym spineli z udzia³em litu Li![M!]O (M = Al, Zr, Ti, Mn, V), tj.
zwiazków o charakterze materia³ów elektrodowych dla ogniw elektrochemicznych. Otrzymane materia³y poddano badaniom mikrostrukturalnym i pierwiastkowej analizie chemicznej metodami SEM/EDAX (Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-Ray Analysis); badano przewodnoœæ elektryczn¹
materia³ów domieszkowanych litem. W ramach planowanej (II etap) kontynuacji zadania opracowane ju¿ procedury otrzymywania nanokrystalicznych materia³ów tlenkowych i matryc zol-¿elowych pos³u¿¹ otrzymywaniu materia³ów
domieszkowanych metalami ziem rzadkich i badaniom luminescencji.
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T e m a t: 03/I/002/07
GEBEL ROMAN
Opracowanie palety kolorystycznej dla systemu tintometrycznego
(27 s.; 10 tab.; 15 rys., bibliogr.); maszyn.: ISCMOiB, Warszawa
System sk³adaj¹cy siê z zestawu barwników lub pigmentów, z których poprzez
mieszanie otrzymuje siê szerok¹ paletê kolorów, nosi nazwê systemu tintometrycznego (kolorymetrycznego). W produkcji wyrobów ceramicznych jest wykorzystywany do przygotowywania materia³ów zdobniczych z uwzglêdnieniem
powtarzalnoœci barw.
Polega na komputerowym przygotowaniu mieszanek pigmentów, farb b¹dŸ past
na podstawie wczeœniejszych pomiarów barw sk³adników wyjœciowych. Stosowanie mieszanek œrodków zdobniczych zmniejsza iloœæ dotychczas kupowanych
preparatów barwnych. To wp³ywa na wzrost ekonomiki produkcji i poprawia
dzia³anie gospodarki magazynowej, a technologia automatycznego zestawiania
kompozycji ceramicznych pozwala firmom ceramicznym na zapewnienie powtarzalnoœci palety kolorystycznej.
W pracy wytypowano zestaw pigmentów ceramicznych, który móg³by byæ oferowany jako jednolita paleta do systemu tintometrycznego.
Barwa ka¿dego pigmentu ceramicznego sk³ada siê z trzech kolorów podstawowych i czarnego w uk³adzie CMYK (Cyjan, Magenta, Yellow, blacK). Barwy
pochodne mo¿na okreœlaæ, podaj¹c proporcje podstawowych barw sk³adowych.
Korekta barwy polega na zmianie udzia³u kolorów podstawowych w mieszaninie.
Efektem przeprowadzonych badañ jest zdefiniowanie zasad decyduj¹cych
o ostatecznym kolorze mieszaniny pigmentów i wytypowanie z wytwarzanej
w ISCMOiB palety pigmentów do systemu tintometrycznymi. Mieszanina wybranych pigmentów zosta³a okreœlona potrzebami produkcyjnymi szkliwa stosowanego w zak³adzie p³ytek ceramicznych.
Wytypowany zestaw pozwala na otrzymanie szerokiego zakresu barw wyrobów
ceramicznych i mo¿e byæ oferowany jako paleta pigmentów do systemu tintometrycznego.
*
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T e m a t: 03/I/003/07
GEBEL ROMAN, WARDA MA£GORZATA
Rozszerzenie palety œrodków zdobniczych, tj. pigmentów i farb o barwie szarej
(49 s.; 14 tab.; 18 rys., bibliogr.); maszyn.: ISCMOiB, Warszawa
Zakres prac nad otrzymaniem œrodków zdobniczych o barwie szarej obejmowa³
weryfikacjê sk³adów surowcowych pigmentów i wykonanie w skali pó³technicznej prób uzyskania dwóch pigmentów: szarego z odcieniem be¿owym i szarego
z odcieniem niebieskim oraz badania aplikacyjne wymienionych pigmentów do
farb ceramicznych. Pigmenty zosta³y przetestowane jako komponenty do wytwarzania farb ceramicznych zarówno szkliwnych, jak i naszkliwnych. Wykonane badania potwierdzi³y odpornoœæ termiczn¹ pigmentów i ich przydatnoœæ
do wymienionych farb. Efektem koñcowym pracy s¹ wstêpne za³o¿enia do technologii produkcji pigmentów szarych oraz otrzymywania nowych odcieni szarych
farb do zdobienia wyrobów ceramicznych. Opracowane pigmenty i farby wzbogac¹ asortyment œrodków zdobniczych o barwie szarej.
*
T e m a t: 03/I/001/07
MARECKA MA£GORZATA
Opracowanie za³o¿eñ do technologii otrzymywania farb triadowych do zdobienia powierzchni szklanych
(23 s.; 14 tab., 3 rys., bibliogr.); maszyn.:ISCMOiB, Warszawa
Przedmiotem badañ by³a synteza farb spe³niaj¹cych warunki druku triadowego
na szkle; obejmowa³a syntezê topników i dobór pigmentów.
Ze wzglêdu na ró¿ne temperatury wypalania dekoracji w zale¿noœci od rodzaju
szk³a, jakoœæ powierzchni farbowych by³a oceniana po wypaleniu dekoracji
w czterech temperaturach: 560°C, 600°C, 650°C, 700°C. Wyniki badañ potwierdzi³y celowoœæ opracowania dwóch palet farbowych przeznaczonych do
dekoracji wypalanych w przedziale temperatur 540–560°C i 600–720°C. Efektem wykonanych prac s¹ za³o¿enia do technologii otrzymywania farb triadowych do zdobienia szk³a.
*
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T e m a t: 03/I/004/07
BIERNAT MONIKA
Badanie mo¿liwoœci wprowadzenia do procesu wytwarzania kalki ceramicznej zaprawiacza reaguj¹cego na promieniowanie UV w celu podwy¿szenia
efektywnoœci tego procesu
(16 s.; 7 tab.; 5 rys., bibliogr.); maszyn.: ISCMOiB, Warszawa
Przedmiotem badañ by³y wydruki farb naszkliwnych produkowanych w Zak³adzie
Œrodków Zdobniczych z udzia³em mieszaniny stosowanego w druku kalki ceramicznej zaprawiacza 63/23 z czterema zaprawiaczami UV firmy Ferro, ró¿ni¹cymi
siê reaktywnoœci¹ i konsystencj¹.
W wyniku badañ ustalono, ¿e czas schniêcia kalki na etapie suszenia przed lakowaniem mo¿na skróciæ przez zastosowanie jako zaprawiacza mieszaniny zaprawiacza
fotoutwardzalnego z tradycyjnym zaprawiaczem oleistym. Opracowana mieszanina
jest kompatybilna z powszechnie stosowanym lakiem L 406 firmy Heraues, podczas gdy same zaprawiacze fotoutwardzalne nie wykazuj¹ tej cechy. Wraz ze wzrostem czasu naœwietlania elastycznoœæ pow³ok farbowych maleje. Jakoœæ powierzchni farbowej po wypaleniu jest zró¿nicowana i zale¿y od sk³adu farby.
*
T e m a t: 02/I/002/07
JAEGERMANN ZBIGNIEW, MICHA£OWSKI S£AWOMIR
Próby polepszenia aktywnoœci biologicznej pianek korundowych poprzez
modyfikacjê ich powierzchni
(25 s.; 7 tab.; 12 rys., bibliogr.); masz.: ISCMOiB, Warszawa
W opracowaniu skoncentrowano siê na podniesieniu bioaktywnoœci i wytrzyma³oœci na œciskanie pianek korundowych poprzez pokrycie ich powierzchni
warstw¹ szkie³ bioaktywnych. Aby zrealizowaæ podjêty temat, przygotowano
próbki badawcze, tj. lite kr¹¿ki i pianki korundowe pokryte warstw¹ szkie³ bioaktywnych. Zbadano w³aœciwoœci fizyczne i mechaniczne pianek, a tak¿e okreœlono podstawowe w³aœciwoœci na³o¿onych warstw; zanalizowano mikrostrukturê otrzymanych materia³ów oraz zbadano ich zachowanie w czasie inkubacji
w sztucznym osoczu krwi. Na tej podstawie wykazano, ¿e warstwa bioszk³a
45S5 w istotny sposób podnosi wytrzyma³oœæ na œciskanie pianek korundowych,
a tworzywo korundowe pokryte warstw¹ szk³a 45B15S5 uzyskuje cechy bioaktywne w badaniu w SBF.
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T e m a t: 02/I/001/07
KARAŒ JOANNA
Wstêpne badania dla otrzymywania giomerów jako materia³ów do odbudowy i wype³niania ubytków w stomatologii zachowawczej
(24 s., 6 tab.; 10 rys., bibliogr.); maszyn.: ISCMOiB, Warszawa
W ramach pracy dokonano szerokiego przegl¹du literatury œwiatowej ze wzglêdu na giomery, które s¹ nowoœci¹ w skali œwiatowej. Wykonano równie¿ próby
otrzymania wype³niacza do giomerów bêd¹cego ca³kowicie przereagowanym
szk³o-jonomerem oraz próby otrzymania wype³niaczy bêd¹cych powierzchniowoprzereagowanymi szk³o-jonomerami.
Wybrane wype³niacze, otrzymane z materia³ów szk³o-jonomerowych, jak i inne
dotychczas stosowane do otrzymywania kompozytów, poddano silanizacji w ró¿nych warunkach, by uzyskaæ dobre po³¹czenie z matryc¹ organiczn¹ opracowywanych giomerów i z ich udzia³em. Wykonano szereg prób otrzymania giomerów, z ró¿nym udzia³em wagowym tak przygotowanych wype³niaczy, na bazie
dwóch matryc z ró¿nych monomerów. Otrzymano równie¿ kompozyty jako materia³y porównawcze. Przeprowadzono badania wytrzyma³oœci na zginanie
otrzymanych giomerów i przedstawiono ich ocenê pod k¹tem przydatnoœci do
okreœlonych zastosowañ w stomatologii.
*
T e m a t: 06/I/001/07
OZIÊB£O ARTUR, £UKASIK WOJCIECH, G¥SIÑSKI ARKADIUSZ
Analiza mikrostruktury tworzyw wysokoglinowych produkowanych w ISiC
z zastosowaniem technik SEM oraz analizy obrazu
(27 s.; 1 tab.; 49 rys., bibliogr.); maszyn.: ISCMOiB, Warszawa
Do analizy wykorzystano elektronowy mikroskop skaningowy Nova 200 NanoSEM z emisj¹ polow¹ (FESEM) i spektrometrem energodyspersyjnym EDAX
(EDS) oraz wykonano opisy i obrazy mikrostruktury tworzyw ceramicznych na
bazie na Al O!.
Badania wykonano na materia³ach krajowych i importowanych, w których okreœlono wielkoœæ krystalitów, sposób ich wzajemnego u³o¿enia i oddzia³ywania. Stosowna interpretacja w³aœciwoœci materia³u, np. ceramiki balistycznej, pozwoli³a
zidentyfikowaæ sposób pêkania ceramiki podczas obci¹¿eñ dynamicznych.
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Odpowiednie wykorzystanie zalet aparatu wraz z w³aœciwym przygotowaniem
próbek umo¿liwi³o uzyskanie informacji o przebiegu niektórych operacji technologicznych, np. prasowania, spiekania.
Oprócz celów badawczych, w opracowaniu przedstawiono bardziej praktyczne
metody wykorzystania technik SEM, np. do rozwi¹zania problemów produkcyjnych. Rozszerzenie pracy o zastosowanie metod SEM do rozwi¹zywania problemów produkcyjnych i badania surowców i granulatów jest uzasadnione, bowiem uzyskuje siê dobry skutek w bardzo szybkim czasie. Przewidywana jest
kontynuacja mikroskopowych badañ materia³ów o innych charakterystykach
oraz prowadzenie szkoleñ operatorów mikroskopu, by wyspecjalizowaæ ich
w profesjonalnej, rzetelnej interpretacji struktur szerokiego zakresu materia³ów.
*
T e m a t: 06/I/002/07
OZIÊB£O ARTUR
Otrzymywanie porowatych kszta³tek korundowych z gradientem porowatoœci
(30 s.; 5 tab.; 33 rys., bibliogr.); maszyn.: ISCMOiB, Warszawa
Temat opracowano w dwóch aspektach: technologicznym, skupiaj¹cym siê na
poprawie technologii wytwarzania materia³u porowatego oraz badawczym –
opisuj¹cym mikrostrukturê otrzymanego materia³u z wykorzystanie nowo zakupionej aparatury badawczej.
W trakcie realizacji opracowano proces suszenia rozpy³owego granulatu korundowego zawieraj¹cego wype³niacz porotwórczy. Do opisu mikrostruktury wykorzystano skaningow¹ mikroskopiê elektronow¹ oraz analizê obrazu.
*
T e m a t: 06/I/003/07
OSUCHOWSKI MARCIN, JAKUBIUK TADEUSZ
Synteza ceramicznych zwi¹zków tlenkowych do zastosowania w ogniwach
paliwowych
(28 s.; 5 tab.; 25 rys., bibliogr.); maszyn.: ISCMOiB, Warszawa
Opracowano syntezê ceramicznych zwi¹zków tlenkowych do zastosowania
w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych.
Zakres wykonanych prac do zrealizowania wymienionego celu obejmowa³: zbadanie sk³adu fazowego tlenku tytanu, dyspersji rozmiaru cz¹stek tlenku tytanu,
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wytypowanie i pomiar dyspersji rozmiaru cz¹stek dodatków modyfikuj¹cych,
ustalenie czasu rozdrabniania tlenku tytanu oraz dodatków modyfikuj¹cych,
zbadanie podstawowych parametrów fizycznych, takich jak: gêstoœci pozornej,
porowatoœci, nasi¹kliwoœci, skurczliwoœci wypalonego tworzywa tytanowego
wraz z dodatkami modyfikuj¹cymi oraz zbadanie w³aœciwoœci elektrycznych
tworzywa tytanowego wypalonego z ró¿nymi dodatkami modyfikuj¹cymi.
*
T e m a t: 06/I/004/07
DZIUBAK CECYLIA
Synteza struktur perowskitowych do specjalnych zastosowañ
(32 s.; 7 tab.; 15 rys., bibliogr.); maszyn.: ISCMOiB, Warszawa
Wykorzystano mo¿liwoœæ podstawiania do sieci perowskitu pierwiastków grup
przejœciowych, ziem rzadkich i lantanowców, co prowadzi do utworzenia szeregu zwi¹zków o ró¿norodnych w³aœciwoœciach elektrycznych, cieplnych, mechanicznych i barwi¹cych. Badano warunki syntezy trzech grup zwi¹zków perowskitowych, z przeznaczeniem jako materia³ do wytworzenia elementu grzejnego
oraz jako ceramiczne œrodki zdobnicze (pigmenty). W wyniku badañ ustalono,
¿e jedyne zwi¹zki perowskitów o wzorze ogólnym A B O mog¹ byæ wykorzystane jako pigmenty. Ze wzglêdu na wysok¹ temperaturê syntezy tych tworzyw oraz d³ugi czas przetrzymywania izotermicznego, ich produkcja mo¿e byæ
ograniczona z powodów ekonomicznych.
!

*
T e m a t: 08/I/001/2007
REGAD URSZULA
Opracowanie metody oznaczania chromoforów niewbudowanych w strukturê pigmentów ceramicznych przy zastosowaniu aparatu spektrometrii
atomowej wyposa¿onego w kuwetê grafitow¹
(22 s.; 14 tab.; 3 rys., bibliogr.); maszyn.: ISCMOiB w Warszawie
W produkcji pigmentów ceramicznych istnieje mo¿liwoœæ nieca³kowitego wbudowania w strukturê pigmentu pierwiastków barwi¹cych pigment, tzw. chromoforów.
Realizuj¹c temat, oznaczono iloœæ chromoforów niewbudowanych w strukturê
pigmentów produkowanych w Zak³adzie Œrodków Zdobniczych. Oznaczono
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iloœci chromoforów, takich jak: kobalt, nikiel, chrom i cynk. Do oznaczeñ stosowano metodê absorpcji atomowej z atomizacj¹ w kuwecie grafitowej. Wykonano
oznaczenie bez modyfikatora oraz z modyfikatorem palladowym i magnezowym.
Otrzymane wyniki pozwoli³y na opracowanie metody oznaczania chromoforów
oraz dobór odpowiedniego modyfikatora.

* * *
II GT: MATERIA£Y OGNIOTRWA£E
(PG: Refractory Materials)
T e m a t: 3588/BT/2007
CZECHOWSKA KINGA
Badania odpornoœci kruchego pêkania ceramiki ogniotrwa³ej – wp³yw sposobu pomiaru odkszta³cenia i powierzchni prze³amu belek z karbem stosowanych w teœcie trójpunktowego zginania na wyniki oznaczeñ pracy pêkania g
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(17 s., 5 tab., 8 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Okreœlono wp³yw sposobu pomiaru odkszta³cenia i powierzchni prze³amu belek
prostopad³oœciennych (z wyrobów ogniotrwa³ych) zastosowanych w teœcie trójpunktowego zginania na wyniki oznaczeñ pracy pêkania.
W ramach badañ doposa¿ono maszynê wytrzyma³oœciow¹ w ekstensometr do
pomiaru ugiêcia próbek przy testach na zginanie trójpunktowe, z mo¿liwoœci¹
pomiaru modu³u sprê¿ystoœci E. Pomiary odkszta³cenia – ugiêcia – podczas testów wykonywano zarówno ekstensometrem, jak i bezpoœrednio czujnikiem
przemieszczaj¹cej siê g³owicy zginaj¹cej.
Badania przeprowadzano na belkach z karbem o wymiarach 25 x 25 x 150 mm,
które wycinano z wyrobów ogniotrwa³ych. W badaniach testowano komercyjne
wyroby glinokrzemianowe i zasadowe, charakteryzuj¹ce siê wysok¹, œredni¹
i nisk¹ odpornoœci¹ na szoki termiczne. Stwierdzono ró¿nice pomiêdzy wynikami
oznaczeñ pracy pêkania obydwoma zastosowanymi sposobami pomiaru. Pomimo
uwzglêdnienia pracy zwi¹zanej z odkszta³ceniem siê maszyny wytrzyma³oœciowej, przy oznaczeniach bez ekstensometru wyznaczone wartoœci by³y zawy¿one.
Wyniki pos³u¿¹ do opracowania procedury badawczej dotycz¹cej oznaczania
pracy pêkania WOF dla materia³ów ogniotrwa³ych metod¹ trójpunktowego zginania prostopad³oœciennych belek z karbem.

