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III GT: IN¯YNIERIA PROCESOWA I ŒRODOWISKA
(PG: Process and Environment Engineering)

T e m a t: 7/413/S
RAJCZYK KRYSTYNA, W£ODARCZYK MICHA£
Beton natryskowy na bazie uszlachetnionych popio³ów lotnych
(29 s., 8 tab., 28 rys., bibl. 3 poz.) maszyn.: Oddzia³ IMPiŒ Opole
Przeprowadzane badania nad zastosowaniem odpadów papierniczych do produkcji betonu wskaza³y te¿ na mo¿liwoœæ wykorzystanie do produkcji betonu natryskowego uszlachetnionych popio³ów lotnych. Dotychczasowe wstêpne badania
skupi³y siê przede wszystkim na dobraniu odpowiedniego popio³u, sposobie
jego uszlachetniania oraz okreœleniu wp³ywu stosowania popio³u uszlachetnionego na proces narastania wytrzyma³oœci twardniej¹cego torkretu.
Celem dalszego etapu pracy jest optymalizacja sk³adu mieszaniny torkretowej,
zawieraj¹cej popió³ uszlachetniony, oraz weryfikacja w³aœciwoœci roboczych
betonu natryskowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyczepnoœæ do
pod³o¿a, ³atwoœæ podawania mieszanki przez urz¹dzenie do natryskiwania,
sk³onnoœæ do segregacji i tworzenia siê tzw. odprysków.
*
T e m a t: 7/414/S
W£ODARCZYK MICHA£, SZOTA MAREK
Adaptacja nowoczesnych metod komputerowych ustalania sk³adu mieszanki betonowej
(33 s., 2 tabl., 26 rys., bibliogr. 3 poz.); maszyn.: Oddzia³ IMPiŒ Opole
Postêp w technologii betonu wymaga równie¿ nowoczesnego projektowania
mieszanek betonowych. PN-EN 206-1:2003 wprowadzi³a szereg nowych sk³adników, takich jak: dodatki mineralne, domieszki, elementy wzmacniaj¹ce,
zwracaj¹c jednoczeœnie uwagê na coraz wiêksz¹ iloœæ z³o¿onych w³aœciwoœci
betonu, w tym szczególnie na ca³y cykl ¿ycia betonu. Pojawi³y siê równie¿
nowe generacje betonu, takie jak: betony wysokowartoœciowe czy samozagêszczalne. Dlatego te¿ stosowanie tradycyjnych metod obliczeniowych nale¿a³o
zast¹piæ metodami komputerowymi. Z tych wzglêdów podjêto dzia³ania
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maj¹ce wdro¿yæ w akredytowanym laboratorium badawczym Zak³adu In¿ynierii Materia³owej szybkie komputerowe metody ustalania sk³adu mieszanki betonowej opartej na podstawach naukowych.
W ramach realizacji pracy zanalizowano dostêpne na rynku programy komputerowe dotycz¹ce projektowania betonu i wirtualnego przewidywania jego
w³aœciwoœci. Wybrano i adaptowano odpowiedni program oparty na najnowszych osi¹gniêciach naukowych, uwzglêdniaj¹cy za³o¿enia norm europejskich, jak i trwa³oœæ podczas ca³ego cyklu ¿ycia betonu.
Program wdro¿ono w Laboratorium Akredytowanym Zak³adu In¿ynierii Materia³owej.
*
T e m a t: 7/283/S
NOLEPA ALFRED
Doskonalenie systemu zarz¹dzania i kompetencji technicznych Laboratorium Badañ Œrodowiska w Zak³adzie In¿ynierii Œrodowiska
(5 s., 6 za³.); maszyn.: Oddzia³ IMPIŒ Opole
W Zak³adzie In¿ynierii Œrodowiska w 2007 r. wprowadzono system jakoœci
zgodny z PN-EN ISO 17025:2005. Przeprowadzono audyt akredytacyjny. Ocenie merytorycznej poddana zosta³a sporz¹dzona dokumentacja oraz zagadnienia
techniczne dotycz¹ce laboratorium i wykonywanych badañ. W sierpniu 2007 r.
zak³ad otrzyma³ z PCA Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr
825. Dokument jest wa¿ny do 16 sierpnia 2011 r. Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 wrzeœnia 2007r. zosta³y po³¹czone w jedn¹ jednostkê organizacyjn¹ trzy Instytuty. Powsta³ nowy Instytut Szk³a, Ceramiki,
Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie. W zwi¹zku z tym
wyst¹pi³a koniecznoœæ dokonania zmian w dokumentacji dotycz¹cej systemu
zarz¹dzania – Ksiêdze Zarz¹dzania, Ksiêdze Kompetencji Technicznych uwzglêdniaj¹cych aktualny stan prawny i organizacyjny Instytutu. Zmiany te zosta³y
wprowadzone do dokumentacji. Przygotowano dwie metody badawcze do
zg³oszenia do akredytacji, tj. oznaczania HCL i HF w fazie emisji do powietrza ze Ÿróde³ przemys³owych. W roku 2007 przeprowadzono trzy szkolenia pracowników w zakresie kompetencji technicznych oraz utrzymania systemu
zarz¹dzania, w tym jedno zewnêtrzne i dwa wewnêtrzne.
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T e m a t: 7/748/S
WERSZLER ADAM, KOŒCIANOWSKI JAN
Akredytacja Zak³adu In¿ynierii Procesowej w zakresie laboratorium pomiarów przemys³owych
(11 s., 2 za³., 3 tabl., 4 rys.);. maszy.: Oddzia³ IMPiŒ Opole
Zak³ad In¿ynierii Procesowej uzyska³ w roku 2006 Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji AB 799 na prace wykonywane przez Laboratorium Badañ
Przemys³owych z zakresu pomiaru emisji py³owej, gazowej, poboru HCL, HF
i TOC. Celem wykonanych prac w 2007 r. by³o utrzymanie uzyskanej akredytacji oraz rozszerzenie jej zakresu o pomiary temperatury w laboratoryjnych
urz¹dzeniach termostatycznych, takich jak: piece, suszarki, cieplarki, ch³odziarki. Opracowany wniosek na poszerzenie zakresu akredytacji z³o¿ono w PCA.
*
T e m a t: 7/297/S
NOLEPA ALFRED
Ocena funkcjonowania systemu monitoringu gospodarki odpadami na
szczeblu regionu pod k¹tem wytwarzania paliw alternatywnych z odpadów
komunalnych
(17 s.); maszyn.: Oddzia³ IMPiŒ Opole
Podstawowym problemem w gospodarce odpadami sta³ymi jest zagospodarowanie odpadów komunalnych. Prowadzony monitoring iloœci wytwarzanych
odpadów oraz sposób ich zagospodarowania – z racji niedostatecznego wyposa¿enia wiêkszoœci sk³adowisk odpadów komunalnych w urz¹dzenia kontrolne –
ma jednak charakter przybli¿ony. W zwi¹zku z tym dane te s¹ orientacyjne.
W ramach realizacji tematu dokonano oceny Wojewódzkiego Systemu Odpadowego oraz opracowano na bazie dostêpnych materia³ów wykaz (katalog) jakoœciowy i iloœciowy odpadów posiadaj¹cych w³aœciwoœci energetyczne, które mo¿liwe s¹ do wykorzystania w procesie produkcji paliw alternatywnych. Katalog
ten bêdzie pomocny w procesie planowania w regionie produkcji paliw alternatywnych z odpadów komunalnych i lokalizacji takiej instalacji oraz jej zdolnoœci produkcyjnej. Wykorzystanie do tego celu frakcji palnych w odpadach komunalnych jest w regionie opolskim bardzo wa¿ne, poniewa¿ nie przewiduje siê
budowy profesjonalnej spalarni odpadów, a bez termicznego wykorzystania
tych frakcji niemo¿liwe bêdzie uzyskanie wymaganego stopnia redukcji masy
deponowanych odpadów na sk³adowiskach.

