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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.
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T e m a t: 3539/BL/2007
PODWÓRNY JACEK, WOJSA JÓZEF, WALA TERESA,
PAWLUK JUSTYNA
Oznaczanie czasu relaksacji naprê¿eñ po wstrz¹sie termicznym wybranych
materia³ów ogniotrwa³ych
(40 s., 2 tab., 38 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Zbadano zakres zmian w³asnoœci sprê¿ystych: wspó³czynnika sprê¿ystoœci pod³u¿nej i poprzecznej, wspó³czynnika Poissona (E, G, v. oraz tarcia wewnêtrznego.
Q ), ogniotrwa³ego betonu BN-140 pod wp³ywem wstrz¹sów cieplnych. Warunki pomiarów dobrano na podstawie analizy rozk³adu temperatury w warstwie betonu pracuj¹cego w piecu przepychowym. Badania zmian w³asnoœci
mechanicznych po wstrz¹sie wykonano dla próbek betonu wypalonych w temperaturach: 1300°C, 1150°C i 1000°C. To odpowiada temperaturze trzech
warstw w obrêbie wy³o¿enia betonowego: zewnêtrznej (roboczej), œrodkowej
i wewnêtrznej w kontakcie z warstwami izolacyjnymi. Badania prowadzono
w warunkach wstrz¹su cieplnego z DT=1000°C.
!

W trakcie badañ obserwowano zmiany w³asnoœci mechanicznych po serii kolejnych wstrz¹sów cieplnych, zjawiska zwi¹zane z procesami zdrowienia materia³u oraz zjawiska relaksacyjne. Zaobserwowane zjawiska stwarzaj¹ mo¿liwoœci wykorzystania ich w badaniach materia³owych oraz do pog³êbienia wiedzy
z zakresu zachowania siê materia³ów porowatych, poddanych wstrz¹som cieplnym.
Z analizy literatury dotycz¹cej zagadnieñ zwi¹zanych z tematem pracy wynika,
¿e badania dotycz¹ obszarów ma³o poznanych, szczególnie w zakresie porowatych materia³ów ceramicznych, i z tego wzglêdu praca zawiera sporo nowych
elementów, szczególnie w podejœciu do zagadnienia badania odpornoœci na
wstrz¹s termiczny materia³ów porowatych.
Uzyskane wyniki pog³êbiaj¹ wiedzê z zakresu zachowania siê materia³ów poddanych wstrz¹som termicznym i zostan¹ wykorzystane w innych pracach badawczych, zwi¹zanych z odpornoœci¹ materia³ów ogniotrwa³ych na wstrz¹s cieplny,
jak równie¿ w pracach z dziedziny badañ nieniszcz¹cych.
*
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T e m a t: 3540/BL/2007
PODWÓRNY JACEK, PAWLUK JUSTYNA, SAWKÓW JÓZEF
Badania wysokotemperaturowych przemian fazowych z wykorzystaniem
komory wysokotemperaturowej i dyfraktometru rentgenowskiego
(23 s., 1 tab., 12 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
W ramach pracy prowadzono badania s³u¿¹ce realizacji dwóch celów:
1. Opracowania metodyki badania wysokotemperaturowych przemian fazowych
II rodzaju typu porz¹dek–nieporz¹dek w strukturze spineli: MgAl O!, MgCr O!,
MgFe O!.
2. Opracowania metodyki badania kinetyki reakcji chemicznych w fazie sta³ej,
z wykorzystaniem komory wysokotemperaturowej dyfraktometru rentgenowskiego.
Badania s³u¿¹ce do realizacji pierwszego celu prowadzono na próbkach spineli
otrzymanych na drodze wspó³str¹cania z wodnych roztworów siarczanów. Badano przebieg przemiany porz¹dek–nieporz¹dek, wyznaczaj¹c parametry: komórki elementarnej, d³ugoœci wi¹zañ w koordynacji tetra- i oktaedrycznej, tlenowy oraz stopieñ inwersji dla spineli MgCr O!, MgFe O!.
W ramach badañ s³u¿¹cych realizacji drugiego celu wykorzystano zestaw surowcowy do produkcji klinkieru cementu glinowego typu „70”. Warunki pomiarowe w badaniach dobrano tak, by odpowiada³y one mo¿liwie najbardziej panuj¹cym w piecu cementowym, tj. czasowi grzania do temperatury klinkieryzacji i czasowi przetrzymania w temperaturze klinkieryzacji.
Uzyskane wyniki pog³êbiaj¹ wiedzê z zakresu przemian fazowych porz¹dek–nieporz¹dek w strukturze spineli typu 3:2. Zostan¹ one wykorzystane w innych
pracach badawczych realizowanych w Instytucie, zwi¹zanych z odpornoœci¹ na
korozjê w podwy¿szonej temperaturze materia³ów zawieraj¹cych spinele:
MgAl O!, MgCr O!, MgFe O!.
Ponadto dokonano oceny przydatnoœci komory wysokotemperaturowej dyfraktometru rentgenowskiego do badania kinetyki reakcji chemicznych w fazie sta³ej,
co zostanie wykorzystane w pracach o charakterze technologicznym, realizowanych w Instytucie.
*
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T e m a t: 3453/BT/2007
JEDYNAK LESZEK
Wyroby tialitowe do zastosowania w linii ci¹g³ego odlewania aluminium
(COA)
(15 s., 11 tab., 1 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Kontynuowano badania nad optymalizacj¹ w³asnoœci kruszywa tialitowego oraz
nad mo¿liwoœciami jego wykorzystania w technologii wyrobów ogniotrwa³ych
do zastosowania w przemyœle metali nie¿elaznych (g³ównie aluminium). Modyfikacja receptury mas wyjœciowych (plastycznych lub lejnych) nie doprowadzi³a
do spodziewanego obni¿enia porowatoœci otrzymanego kruszywa tialitowego.
Pomimo to prowadzono badania nad mo¿liwoœci¹ jego wykorzystania w technologii wyrobów ogniotrwa³ych odlewanych oraz hydraulicznie wi¹zanych. Wykazano, ¿e wprowadzenie spoiw w sk³ad mas lejnych poprawi³o znacznie w³asnoœci wytrzyma³oœciowe odlewanych tworzyw po wypaleniu. Ponadto przeprowadzone badania wstêpne wskazuj¹ na mo¿liwoœæ otrzymywania wyrobów tialitowych hydraulicznie wi¹zanych.
Uzyskane wyniki umo¿liwiaj¹ opracowanie podstaw technologii palonki hialitowej, charakteryzuj¹cej siê wysok¹ czystoœci¹ oraz wysok¹ stabilnoœci¹ termiczn¹. Stanowi¹ one równie¿ podstawê do rozpoczêcie badañ nad technologi¹
wyrobów o podwy¿szonej odpornoœci na wstrz¹sy cieplne do specjalnych zastosowañ, g³ównie w przemyœle metali nie¿elaznych (aluminium).
*
T e m a t: 3579/BT/2007
ŒLIWA ANDRZEJ, LIPOWSKA BARBARA
Ceramiczny materia³ porowaty o dodatnim ³adunku elektrycznym
(30 s., 10 tab., 15 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Celem by³o opracowanie sposobu wytwarzania ceramicznego noœnika posiadaj¹cego
potencja³ dzeta o wartoœci dodatniej, zdolnego do bardziej efektywnej immobilizacji mikroorganizmów. Zakres pracy obejmowa³: opracowanie sk³adów mas
do otrzymania porowatych noœników ceramicznych; badania potencja³u dzeta
otrzymanych noœników; modyfikacjê potencja³u dzeta otrzymanych noœników
z wykorzystaniem silanów; badania potencja³u dzeta zmodyfikowanych materia³ów celem wyboru do prób oczyszczania œcieków; wstêpne badania efektyw-
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noœci oczyszczania œcieków. W wyniku realizacji tematu opracowano noœnik ceramiczny glinokrzemianowy o powierzchni w³aœciwej 1,739 m /g i dodatnim
potencjale dzeta w szerokim zakresie pH od 3 do 7,5. Realizacja badañ efektywnoœci oczyszczania œcieków wykaza³a przydatnoœæ opracowanego materia³u
w procesach oczyszczania œcieków oraz zwiêkszon¹ jego efektywnoœæ do immobilizacji mikroorganizmów o ok. 20%.
Wyniki pracy mog¹ zostaæ wykorzystane przez producentów kruszyw ceramicznych oraz firmy wytwarzaj¹ce przydomowe oczyszczalnie œcieków.
*
T e m a t: 3537/BT/2007
CZECHOWSKA KINGA
Badania nad wielowarstwowymi filtrami membranowymi z warstwami zeolitowymi – wp³yw warunków syntezy na jakoœæ preparowanych warstw zeolitowych
(39 s., 33 tab., 6 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Celem pracy by³o przygotowanie warstw zeolitowych typu MFI na handlowych
noœnikach rurowych z tworzywa TiO i przetestowanie ich w procesie perwaporacji – oddzielanie mieszanin woda–izopropanol.
Warstwy zeolitowe preparowano poprzez nanoszenie (z zawiesin) warstwy zarodków zeolitu na noœnik, a nastêpnie krystalizacjê warstwy zeolitowej (po uprzedniej obróbce termicznej) drog¹ obróbki hydrotermalnej. Testom poddano filtry
membranowe, dla których czas nanoszenia zarodków zeolitu wynosi³ 0,5 i 1 h,
pH zawiesin wynosi³ ok. 3 i ok 10, temperatura i czas krystalizacji wynosi³y
odpowiednio 180°C i 4 h.
Badania wykonano pod k¹tem stopnia rozdzia³u na filtrach membranowych
mieszaniny izopropanol–woda dla kilku stê¿eñ alkoholu w wodzie w temperaturze
50!C. Badania wykonano przy wspó³pracy z Instytutem In¿ynierii Chemicznej
PAN w Gliwicach.
Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla filtra membranowego z warstw¹ zeolitow¹, gdzie czas nanoszenia warstwy zarodków wynosi³ 1h, a pH zawiesiny ok 10.
Dla nadawy o sk³adzie: ok. 18 % wag. – woda , ok. 82% wag. – izopropanol,
œrednia zawartoœæ wody w permeacie wynosi³a 95,4% wag., obliczona œrednia
selektywnoœæ ok. 92, a strumieñ permeatu 0,84kg/(m h). Stwierdzono równie¿,
¿e testowane w pracy filtry membranowe charakteryzowa³y siê silnymi w³asnoœciami hydrofilowymi. Uzyskane wyniki wykorzystane bêd¹ w dalszych badaniach nad filtrami membranowymi.
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T e m a t: 3560/BT/2007
BARAÑSKI JÓZEF, PAWE£EK ALICJA, SO£TYS PIOTR,
CZECHOWSKI JERZY
Opracowanie technologii wytwarzania betonów ogniotrwa³ych o ma³ej rozszerzalnoœci cieplnej i du¿ej odpornoœci na wstrz¹sy cieplne
(23 s., 5 tab., 1 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Przedstawiono badania zwi¹zane z opracowaniem technologii wytwarzania nowego asortymentu betonów ogniotrwa³ych, charakteryzuj¹cych siê ma³¹ rozszerzalnoœci¹ ciepln¹ liniow¹ oraz wysok¹ odpornoœci¹ na nag³e zmiany temperatury.
Nowy rodzaj zmodyfikowanych betonów ogniotrwa³ych przeznaczony jest do
przemys³owego stosowania w obmurzu drzwi komór koksowniczych oraz w obmurzu strefy wysadowej pieców grzewczych, gdzie wymurówka nara¿ona jest na
czêste zmiany temperatury, w wyniku czego ulega destrukcji. Badania wstêpne
pozwoli³y na sformu³owanie wniosku na projekt celowy, który jest obecnie realizowany.
*
T e m a t: 3561/BT/2007
WITEK JERZY
Próby wytwarzania elementów ceramicznych linii ci¹g³ego odlewania aluminium z mikroporowatych tworzyw krzemowapniowych
(11 s., 1 tab., 2 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Celem pracy by³o przeprowadzenie prób wytwarzania elementów ceramicznych
dla linii ci¹g³ego odlewania aluminium (rynny spustowe). Zakres pracy obejmowa³ nastêpuj¹ce zagadnienia:
• badania w³asnoœci wyrobów aktualnie stosowanych;
• próby wytwarzania rynien spustowych z nowego tworzywa ceramicznego;
• badanie w³asnoœci nowego tworzywa;
• badania aplikacyjne wytworzonych próbnie rynien.
Próby stosowania wyprodukowanych rynien wykaza³y, ¿e ich w³asnoœci fizykochemiczne i u¿ytkowe s¹ analogiczne do znacznie dro¿szych elementów importowanych.
Rezultatem pracy jest nowe, mikroporowate tworzywo izolacyjne, przeznaczone do stosowania w kontakcie z ciek³ym aluminium. Charakteryzuje siê: niezwil
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¿alnoœci¹ przez ciek³e aluminium, bardzo dobrymi w³asnoœciami izolacyjnymi,
dobr¹ wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹ i termiczn¹ oraz nisk¹ gêstoœci¹ pozorn¹.
Jest równie¿ ³atwo obrabialne.
*
T e m a t: 3577/BS/2007
WOJSA JÓZEF, CZECHOWSKA KINGA, RÊBISZ ZOFIA
Opracowanie technologii wytwarzania p³ytek z SiC typu sandwich
(57 s., 11 tab., 8 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Opracowano technologiê wyrobu ogniotrwa³ego w formie trójwarstwowej
p³ytki sk³adaj¹cej siê z dwóch warstw: skrajnych, o charakterze tlenkowym
oraz warstwy œrodkowej, której podstawowym sk³adnikiem jest SiC.
W pracy wykonano pe³ne badania wyrobu referencyjnego. Dobrano uziarnienie
SiC w oparciu o dwa modele i ich modyfikacjê, opracowano sk³ad warstwy
tlenkowej oraz sk³ad spoiwa. Zbadano podstawowe w³asnoœci próbnych tworzyw, szczególnie wiele uwagi poœwiêcono odpornoœci na wstrz¹sy termiczne.
Wykonano równie¿ próby produkcji p³ytek w skali wielkolaboratoryjnej i przemys³owej, sformu³owano wymagania techniczne.
Przeprowadzono wstêpn¹ analizê ekonomiczn¹ op³acalnoœci produkcji wyrobu
trójwarstwowego oraz opracowano instrukcjê technologiczn¹.
Otrzymane wyniki w ramach pracy badawczej mog¹ byæ podstaw¹ do uruchomienia produkcji p³yt trójwarstwowych na potrzeby przemys³u ceramiki szlachetnej. Warunkiem uruchomienia produkcji jest posiadanie prasy o nacisku
ca³kowitym co najmniej 800 T oraz niezbêdnego oprzyrz¹dowania.
*
T e m a t: 3552/BT/2007
SAWKÓW JÓZEF, PODWÓRNY JACEK, WALA TERESA,
NOCUÑ-WCZELIK WIES£AWA
Badania nad sk³adem i struktur¹ ogniotrwa³ego klinkieru i cementu glinowo-wapniowego, zmodyfikowanego dodatkiem mineralizatorów
(55 s., 5 tab., 48+2 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Przedstawiono wyniki badañ ogniotrwa³ych cementów glinowych o przewadze
CA nad CA , syntezowanych z zestawów surowcowych z dodatkiem mineralizatorów, zapewniaj¹cych otrzymanie takiego klinkieru i cementu. Dokonano
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syntezy czystych cementów typu CA/CA , przeznaczonych do porównania
z odpowiednimi cementami z klinkierów z udzia³em mineralizatorów. Badania
wykaza³y, ¿e wskutek mineralizacji uzyskuje siê cement drobnokrystaliczny
o udziale CA: 62¸69% i wielkoœci kryszta³ów CA: 2,3¸3,5¸m (LM-œred.),
z zawartoœci¹ fazy C! A" (0,8¸1,9%). Taki cement wykazuje wysok¹ aktywnoœæ hydrauliczn¹, potwierdzon¹ w badaniach mikrokalorymetrycznych, gdy¿
maksimum wydzielania ciep³a hydratacji nastêpuje ju¿ po 2,5¸8 h. Wysoka
aktywnoœæ hydrauliczna cementu wyra¿a siê 6-, 7-krotnym zwiêkszeniem jednodniowej wytrzyma³oœci na œciskanie betonu standardowego, wed³ug
BN-82/6761-15, do poziomu 62¸70 MPa. Realizacjê projektu zakoñczono
zg³oszeniem patentowym, które obejmuje sposób wytwarzania klinkieru wysokoglinowego.
*
T e m a t: 3550/BT/2005-2007
PAWE£EK ALICJA, TROCHIMOWICZ TERESA, WITEK JERZY,
SO£TYS PIOTR
Materia³y ogniotrwa³e i pomocnicze dla hutnictwa aluminium
(147 s., 27 tab., 12 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Zgodnie z za³o¿eniami projektu opracowano technologiê materia³ów ogniotrwa³ych nowej generacji, dostosowanych do specyfiki procesów stosowanych
w produkcji, a w szczególnoœci przetwórstwa aluminium, wymagaj¹cych wysoko zaawansowanych procesów wytwarzania.
Badania technologiczne by³y prowadzone w trzech grupach tworzyw:
• ogniotrwa³e betony i prefabrykaty betonowe o zmniejszonej zwil¿alnoœci
przez ciek³e aluminium;
• wyroby na wi¹zaniu sialonowym;
• masa ochronna.
Zbadano surowce podstawowe i dodatki oraz ustalono wp³yw sk³adu wyjœciowego i warunków przygotowania pó³fabrykatów na w³asnoœci wytypowanych
tworzyw. Wykonano partie prototypowe wyrobów, zbadano ich podstawowe
w³asnoœci fizyczne i sk³ady chemiczne, a nastêpnie przekazano do testowania
w wytypowanych jednostkach cieplnych zak³adów hutniczych i przeróbczych
aluminium; wykonano badania wyrobów po testach przemys³owych. Uzyskane
wyniki eksploatacyjne by³y podstaw¹ do optymalizacji i opracowania instrukcji
technologicznych produkcji wyrobów. W Wydziale Produkcji Doœwiadczalnej
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ISCMOiB O/Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach wdro¿ono technologiê
produkcji wyrobów w nastêpuj¹cych asortymentach:
• betony i prefabrykaty betonowe w gatunkach: BBN-150/Al , BNL-Al i BN-SK;
• wyroby zwarte korundowe i z wêglika krzemu na wi¹zaniu sialonowym;
• masy ochronne: korundowa, z dodatkiem Fe O! i na bazie TiO .
Z opinii u¿ytkowników wynika, ¿e nowo opracowane wyroby zda³y egzamin
w konkretnych urz¹dzeniach cieplnych przemys³u aluminiowego i bêd¹ stosowane w skali przemys³owej.
*
T e m a t: 3553/BT/2005-2007
BARAÑSKI JÓZEF, WITEK JERZY, JEDYNAK LES£AW, WOJSA JÓZEF,
CZECHOWSKI JERZY, WALA TERESA, STEC KATARZYNA, ROSPOND
ANTONI, RÊBISZ ZOFIA
Uruchomienie produkcji nowych wyrobów ogniotrwa³ych dla przemys³u
odlewniczego
(94 s., 13 tab., 7 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Przedmiotem projektu celowego by³o opracowanie technologii i uruchomienie
produkcji nowych odmian wyrobów kwarcowo-szamotowych chemicznie
wi¹zanych, niewypalanych, z dodatkiem wêglika krzemu oraz wyrobów wysokoglinowych, z dodatkiem wêglika krzemu, chemicznie wi¹zanych, niewypalanych i wypalanych. Przedmiotowe wyroby przeznaczone s¹ do stosowania
w obmurzu urz¹dzeñ cieplnych przemys³u odlewniczego. W roku 2006, w wyniku przeprowadzonych badañ, okreœlono wp³yw surowcowego sk³adu wyjœciowego, spoiwa chemicznego i procesu formowania na w³asnoœci wyrobów wysokoglinowych z dodatkiem SiC, niewypalanych i wypalanych.
Opracowano za³o¿enia technologiczne i wykonano prototypowe partie wyrobów chemicznie wi¹zanych z dodatkiem SiC:
• kwarcowo-szamotowych niewypalanych;
• wysokoglinowych niewypalanych;
• wysokoglinowych wypalanych.
Wszystkie asortymenty nowych wyrobów ogniotrwa³ych poddane zosta³y kompleksowym badaniom pod wzglêdem ich parametrów jakoœciowych (sk³ad chemiczny, gêstoœæ pozorna, porowatoœæ otwarta, wytrzyma³oœæ na œciskanie, rozszerzalnoœæ cieplna, przewodnoœæ cieplna, odpornoœæ na wstrz¹sy cieplne, skur-
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czliwoœæ wypalania, sk³ad fazowy) i na podstawie analizy wyników badañ opracowano wytyczne technologii wytwarzania tych wyrobów w warunkach przemys³owych w PMO Komex, gdzie technologiê wdro¿ono. Opracowane wyroby
charakteryzuj¹ siê dobrymi w³asnoœciami wytrzyma³oœciowymi i spe³niaj¹ warunki pracy urz¹dzeñ cieplnych, eksploatowanych w odlewniach ¿eliwa, wykazuj¹c bardzo dobr¹ odpornoœæ na korozyjne oddzia³ywanie ¿elazistych ¿u¿li ¿eliwiakowych.
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III GT: IN¯YNIERIA PROCESOWA I ŒRODOWISKA
(PG: Process and Environment Engineering)
T e m a t: 7/412/S/07
RAJCZYK KRYSTYNA, GIERGICZNY EL¯BIETA, SZOTA MAREK
Opracowanie spoiw mineralnych na bazie przetworzonych odpadów kaolinowych
(38 s., 2 tab., 35 rys., bibliogr.); maszyn.: Oddzia³ IMPiŒ, Opole
Inspiracj¹ do podjêcia tematu by³y badania dotycz¹ce mo¿liwoœci uzyskania
z krajowych z³ó¿ kaolinowych aktywnego dodatku pucolanowego do produkcji
spoiw i zapraw. W wyniku badañ ustalono warunki temperatury procesów dehydroksylacji kaolinitu i utworzenia amorficznej, aktywnej formy metakaolinu.
Badano proces hydratacji i narastania wytrzyma³oœci spoiw i betonu z dodatkiem metakaolinu.
W opracowaniu skoncentrowano siê nad pozyskaniem materia³ów odpadowych
zawieraj¹cych w sk³adzie kaolinit lub inne sk³adniki glin, które w wyniku termicznego przetwarzania mog¹ utworzyæ aktywne dodatki mineralne, znajduj¹ce
zastosowanie jako sk³adniki spoiw, cementu i betonu. Z przebadanych materia³ów odpadowych szczególnie korzystne w³aœciwoœci wykazuj¹ poddane procesowi waloryzacji odpady papiernicze oraz odpady opakowañ z tektury. Odpady te, po przetworzeniu w procesie wysokotemperaturowym, charakteryzuj¹
siê, obok innych sk³adników, znaczn¹ zawartoœci¹ aktywnego wapna. Przewiduje siê wykorzystanie ich do produkcji aktywnych spoiw.
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