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T e m a t: 3582/BT/2007
STEC KATARZYNA, BURDYL MIROS£AW
Wyroby zawieraj¹ce korund i SiC – analiza sk³adu chemicznego
(6 s); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Celem pracy by³o opracowanie procedury oznaczania SiC w próbkach zawieraj¹cych SiC i korund. Istniej¹ca norma nie przewiduje zanieczyszczeñ karborundów materia³em takim jak korund – twardym i trudnotopliwym. Dlatego konieczne by³o opracowanie procedury przygotowania prób do analizy chemicznej metod¹ mokr¹, aby z jednej strony uzyskaæ materia³ jak najbardziej rozdrobniony, z drugiej natomiast nie rozbiæ struktury SiC podczas dog³êbnego rozmielania materia³u.
Na dalszym etapie opracowano procedurê wagowego oznaczania SiC wraz
z osadem korundowym, a nastêpnie, z ró¿nicy mas, oznaczanie zawartoœci SiC.
Zawartoœæ Al O! pochodz¹c¹ zarówno z korundu, jak i z innych sk³adników zawieraj¹cych ten tlenek oznaczono metod¹ mokr¹ kompleksometrycznie. Oznaczone metod¹ mokr¹ zawartoœci SiC i Al O! porównano z materia³em wewnêtrznym odniesienia. Stwierdzono, ¿e opracowana metoda charakteryzuje siê powtarzalnoœci¹ i odtwarzalnoœci¹. Uzyskane rezultaty uznano za zadowalaj¹ce.
Opracowana metoda oznaczania sk³adu chemicznego próbek zawieraj¹cych SiC
i korund zostanie poddana procesowi walidacji, po czym zostanie wprowadzona
do praktyki laboratoryjnej w ramach wdro¿onego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ w akredytowanym Laboratorium Badañ Materia³ów Ogniotrwa³ych ISCMOiB Oddzia³ Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach.
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T e m a t: 3585/BT/2007
SUWAK RENATA
Udoskonalenie metody oznaczania charakterystycznych temperatur w mikroskopie wysokotemperaturowym
(34 s., 16 rys.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Udoskonalenie metody oznaczania charakterystycznych temperatur w mikroskopie wysokotemperaturowym ma istotne znaczenie w badaniach przebiegu
spiekania, miêknienia i topnienia ró¿nych materia³ów, a tak¿e w badaniach zwil¿alnoœci pod³o¿a, na którym umieszczona jest badana próbka. Udoskonalenie
metody obejmowa³o:
• wprowadzenie elektronicznego sterowania szybkoœci¹ ogrzewania próbki do
temperatury 1600 C: od 1 C/min do 9 C/min z mo¿liwoœci¹ przetrzymania próbki w wybranej temperaturze podczas ogrzewania;
• opracowanie programu komputerowego do wyznaczania pola obserwowanego
przekroju próbki, przy ustalonych parametrach aparatu cyfrowego.
Dziêki zastosowaniu cyfrowego aparatu fotograficznego, dostosowanego do stanowiska pomiarowego, przebieg pomiaru jest zapisywany w postaci zdjêæ, które
mog¹ byæ poddawane obróbce komputerowej. Pozwala to na rejestracjê nawet
bardzo ma³ych zmian w obrazie próbki, niedostrzegalnych okiem obserwatora.
Opracowany program komputerowy umo¿liwia wyznaczenie pola przekroju nawet o bardzo nieregularnym kszta³cie, jaki mo¿e przybieraæ próbka podczas
ogrzewania.
Wyznaczenie temperatury topnienia srebra i z³ota pozwoli³o zwalidowaæ metodê wyznaczania charakterystycznych temperatur na podstawie pomiaru zmian
wymiarów ogrzewanej próbki metalu.
Regulacja szybkoœci ogrzewania umo¿liwia okreœlenie wp³ywu tej szybkoœci na
wielkoœæ zmian wymiarów badanej próbki.
Podczas realizacji dodatkowego badania z wykorzystaniem kamery wideo
stwierdzono, ¿e rejestracja zmian próbki podczas ogrzewania by³a w tym przypadku mo¿liwa dopiero od pewnej temperatury, wy¿szej ni¿ 500 C, zale¿nej
m.in. od rodzaju materia³u próbki.
W udoskonalonej metodzie rejestracja zmian próbki mo¿liwa jest od temperatury pokojowej.
Wybrane parametry techniczne stanowiska pomiarowego pozwalaj¹ w pe³ni
wykorzystaæ mo¿liwoœci metody w powi¹zaniu z innymi metodami badawczymi, przy zachowaniu tych samych warunków badania.
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Udoskonalona w wyniku realizacji pracy metoda oznaczania charakterystycznych temperatur w mikroskopie wysokotemperaturowym zostanie wykorzystana w poszerzeniu oferty badañ akredytowanego Laboratorium Badañ Materia³ów Ogniotrwa³ych ISCMOiB Oddzia³ Materia³ów Ogniotrwa³ych w Gliwicach.
*
T e m a t: 3541/BT/2007
ŒLIWA ANDRZEJ, WALA TERESA, PODWÓRNY JACEK
Badania wp³ywu impregnacji roztworami soli magnezu na w³asnoœci tworzywa magnezjowo-spinelowego
(26. s, 12 tab., 10 rys.); maszyn.: MO, Gliwice
Celem pracy by³o wyjaœnienie dzia³ania ochronnego zastosowanych impregnatów
wobec struktury ogniotrwa³ego tworzywa zasadowego. Zakres pracy obejmowa³:
analizê literaturow¹ dotycz¹c¹ mechanizmów korozyjnych wyrobów zasadowych
w procesie konwertorowym; badania przemian fazowych produktów rozk³adu termicznego prekursorów u¿ytych do impregnacji w funkcji temperatury; badania
zmian mikrostrukturalnych w tworzywie impregnowanym w funkcji temperatury; porównawcze badania mikrostrukturalne tworzyw nasycanych i nienasycanych, poddanych oddzia³ywaniu czynników korozyjnych w zmiennych warunkach temperaturowych. Realizacja pracy pozwoli³a na ustalenie wp³ywu temperatury na obecnoœæ produktów rozk³adu termicznego suchej pozosta³oœci po odparowaniu roztworów, tj. spinelu MgCr O! i peryklazu MgO, których obecnoœæ
stwierdza siê odpowiednio w temperaturach powy¿ej 600 i 1000"C. W wyniku
impregnacji tworzywa roztworem z prekursorem MgO dochodzi do efektywniejszej zmiany parametrów mikrostrukturalnych ni¿ w impregnacji roztworem
z prekursorem MgCr O!, o czym œwiadczy m.in. stosunek udzia³u porów o œrednicach 11÷30 µm do udzia³u porów o œrednicach 6÷11 µm. W przypadku tworzywa wypalonego w 1300"C, nasycanego pierwszym preparatem, jest on trzykrotnie ni¿szy ni¿ dla materia³u impregnowanego roztworem drugim. Efektywnoœæ zmian mikrostrukturalnych zachodz¹cych w tworzywach widoczna jest
w zwiêkszonej odpornoœci korozyjnej na dzia³anie ¿u¿li z konwertorów miedziowych, w zwi¹zku z czym tworzywo nasycane roztworem z prekursorem
MgO wykazuje znacznie wiêksz¹ odpornoœæ na infiltracjê tych mediów.
Rezultaty pracy bêd¹ wykorzystane przez producentów ceramiki ogniotrwa³ej
oraz u¿ytkowników w zak³adach metalurgicznych w wyniku zastosowania ulepszonych wyrobów.
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T e m a t: 3587/BT/2007
CZECHOWSKA KINGA
Preparatyka warstw zeolitowych o ma³ych porach, przeznaczonych do oddzielania cz¹steczek gazów
(30 s., 3 tab., 10 rys.)., maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
W toku pracy dokonano przegl¹du literaturowego dotycz¹cego preparatyki
warstw zeolitowych o ma³ych porach. Opisano sposoby preparatyki warstw zeolitowych typu A, SAPO, GIS oraz ich w³asnoœci permeacyjne dla gazów.
Przeprowadzono doœwiadczenia w nanoszeniu warstwy zeolitu typu GIS (gismondytu), o symbolu Na-P1, na p³askie noœniki ceramiczne (o wymiarach Ö =
50, h = 2 mm) z uk³adów kordieryt-SiO , Al O!, TiO -Al O!. Warstwy zeolitowe otrzymywano metod¹ syntezy insitu na drodze hydrotermalnej (w zakresie
temp. 100–160"C), poprzez reakcyjne oddzia³ywanie sk³adników noœnika ze
œrodowiskiem o odczynie alkalicznym (zolami).
Do badañ rozdzielania gazów CO /N wytypowano warstwy zeolitowe na pod³o¿ach
Al O!, TiO -Al O!. Badania te s¹ aktualnie realizowane.
Praca stanowi podstawowy materia³ w ramach zagadnienia preparatyki warstw
zeolitowych do separowania mieszanek gazów.
Wyniki pracy oraz zdobyte doœwiadczenie w preparatyce warstw zostan¹ wykorzystane do wykonania rurowych filtrów membranowych, aby przetestowaæ je
w laboratoryjnej instalacji do rozdzielania mieszanek gazów: CO /N , CO /CH#.
*
T e m a t: 3532/BT/2007
KLECAN ROMAN, WITEK JERZY
Izolacja termiczna wybranych elementów pojazdów wojskowych (bojowych) i ruroci¹gów parowych w elektrociep³owni
(17 s., 4 tab., 5 rys.):, maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Opracowana w 2001 r. w Instytucie Materia³ów Ogniotrwa³ych odnawialna technologia materia³ów termoizolacyjnych dla energetyki zosta³a w 2007 r. zastosowana do izolacji termicznej wybranych elementów bojowych pojazdów wojskowych oraz izolacji ruroci¹gów pary przegrzanej w elektrociep³owniach.
Opracowano i wykonano os³ony termoizolacyjne uk³adów wydechowych silnika
pojazdu bojowego odporne na temperatury 700°C i przekazano je do testowania. Natomiast na potrzeby energetyki (izolacja ruroci¹gu pary przegrzanej
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450°C) zast¹piono drog¹ tkaninê glinokrzemianow¹ znacznie tañsz¹, nowo
opracowan¹ tkanin¹ szklan¹, wytrzymuj¹c¹ temperaturê 600°C. Próbne elementy izolacji zainstalowano w elektrociep³owni Rafineria Nafty Trzebinia S.A.
Nowa technologia odnawialna izolacji czo³gów, turbin i ruroci¹gów pary przegrzanej zosta³a zaprezentowana na IX Konferencji „Projektowanie i innowacje
w remontach energetycznych – PIRE” w Ustroniu (listopad 2007 r.), gdzie
spotka³a siê z zainteresowaniem obecnych na niej energetyków.
Planowane jest uruchomienie produkcji nowych ognioodpornych materia³ów
termoizolacyjnych wielokrotnego u¿ycia dla przemys³u obronnego i energetyki.
*
T e m a t: 3566/BT/2007
ŒLIWA ANDRZEJ, TROCHIMOWICZ TERESA, WOJSA JÓZEF
Nowe odmiany materia³ów monolitycznych do metalurgii miedzi
(101 s., 35 tab., 103 rys.); maszyn.: Oddzia³ MO, Gliwice
Celem pracy by³o opracowanie sk³adów nowych materia³ów monolitycznych
przeznaczonych do urz¹dzeñ cieplnych i metalurgicznych, stosowanych w procesach wytwarzania miedzi. Zakres obejmowa³ opracowanie sk³adów nowych
ogniotrwa³ych tworzyw monolitycznych, badania w³asnoœci materia³owych tych
tworzyw ze szczególnym uwzglêdnieniem odpornoœci korozyjnej, odpornoœci
na wstrz¹sy cieplne, a tak¿e wytrzyma³oœci na œciskanie, gêstoœci pozornej oraz
porowatoœci otwartej. Dodatkowo przygotowano i przetestowano w warunkach
przemys³owych próbne partie nowo opracowanych wyrobów, a tak¿e rozpoznano warunki pracy w poszczególnych strefach pieców anodowych w Hucie Miedzi G³ogów I i II wraz z okreœleniem w kategoriach materia³owych wymagañ
dla nowych wyrobów.
W rezultacie opracowano receptury nowych tworzyw monolitycznych na bazie
surowców glinokrzemianowych z dodatkiem modyfikatorów oraz w³ókien stalowych, pozwalaj¹ce na uzyskanie korzystniejszych parametrów w zakresie odpornoœci na wstrz¹sy cieplne, w porównaniu do obecnie stosowanych. Wyniki
wykonanych prób przemys³owych wskazuj¹ na mo¿liwoœæ stosowania nowych
odmian wyrobów, m.in. w urz¹dzeniu dopalaj¹cym gazy z pieca elektrycznego
w HM G³ogów.
Wyniki pracy zostan¹ wykorzystane przez producentów ceramiki ogniotrwa³ej
oraz u¿ytkowników, tj. w zak³adach metalurgicznych, w których prowadzony
jest proces wytwarzania miedzi.
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