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T e m a t: 06/I/001/08
OZIÊB£O ARTUR, TYMOWICZ-GRZYB PAULINA, JAKUBIUK TADEUSZ,
£OSIEWICZ ANDRZEJ
Analiza mikrostruktury i w³aœciwoœci nowego tworzywa ceramicznego odpornego na szoki termiczne
(29 s., 3 tabl., 37 rys., bibl. poz. 6): ISCMOiB, Warszawa
Celem projektu by³o zbadanie mikrostruktury tworzywa ceramicznego na bazie
tlenku glinu (Al O!), charakteryzuj¹cego siê podwy¿szon¹ wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹ i odpornoœci¹ na szok termiczny, która wynika z modyfikacji osnowy
korundowej krzemianem cyrkonu. Analizowano zmiany mikrostruktury w zale¿noœci od temperatury cyklu szokowego. Zbadano wytrzyma³oœæ na zginanie
tworzywa w stanie pocz¹tkowym oraz po testach odpornoœci na szok termiczny.
Prze³amy próbek po testach wytrzyma³oœciowych pos³u¿y³y do oceny mikrostruktury z zastosowaniem techniki skaningowej mikroskopii elektronowej.
Przeprowadzone badania wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e wprowadzenie do osnowy
korundowej modyfikatorów w postaci tlenku krzemu, tlenku cyrkonu oraz tlenku magnezu skutkuje zwiêkszeniem odpornoœci na szok termiczny tworzywa
korundowego.
*
T e m a t: 06/I/002/08
DZIUBAK CECYLIA, TYMOWICZ-GRZYB PAULINA
Badanie w³aœciwoœci fizykochemicznych spinelu glinowo-magnezowego
w zale¿noœci od warunków wytwarzania
(45 s., 8 tabl., 31 rys., bibl. poz. 10): ISCMOiB, Warszawa
Spinel glinowo-magnezowy jest minera³em, który w wyniku izomorficznych
podstawieñ daje szerokie spektrum zwi¹zków. Zastosowanie ich dotyczy
w³aœciwoœci mechanicznych i barwnych, zmieniaj¹cych siê monotonicznie w
zale¿noœci od charakterystyki podstawianego jonu. Wysoka temperatura syntezy spinelu mo¿e byæ obni¿ana przez u¿ycie mineralizatorów, jednak¿e bywa to
ograniczane ze wzglêdu na obecnoœæ w nich pierwiastków alkalicznych, które
ujemnie oddzia³uj¹ na w³aœciwoœci ceramiki stosowanej na os³ony balistyczne.
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Opracowano warunki otrzymywania spinelu glinowo-magnezowego bez stosowania mineralizatorów przez sterowanie jedynie w³aœciwoœciami substratów.
W zale¿noœci od iloœciowo-jakoœciowego sk³adu surowców strukturotwórczych
ca³kowita reakcja spinelu zachodzi³a w zakresie temperatur 1500–1600°C. Spinel i substraty zosta³y wykorzystane do modyfikacji sk³adu surowcowego masy
korundowej przeznaczonej na os³ony balistyczne. Przeprowadzono badania wytrzyma³oœciowe oraz sk³adu fazowego i mikrostruktury z wykorzystaniem metod rentgenograficznych, SEM oraz EDS, tworzywa korundowego.
Wyniki badañ mikroskopowych wykaza³y ró¿nice w mikrostrukturze badanych
tworzyw. Ze wzrostem udzia³u masowego dodatków tworzywo korundowe staje siê bardziej drobnoziarniste; dodatek MgO wzmacnia to dzia³anie i powoduje
wzrost wytrzyma³oœci mechanicznej tworzywa. Procesy towarzysz¹ce syntezie
spinelu z dodawanego MgO i tlenku glinu z matrycy inhibituj¹ krystalizacje
i rozrost ziaren korundu.
*
T e m a t: 06/I/003/08
OSUCHOWSKI MARCIN
Wybrane zwi¹zki tlenkowe do zastosowania w ogniwach paliwowych, cz. 2
(30 s., 5 tabl., 25 rys., bibl. poz. 10): ISCMOiB, Warszawa
Celem pracy by³a synteza ceramicznych zwi¹zków tlenkowych do zastosowania
w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych. Praca jest kontynuacj¹
badañ dotycz¹cych elektrolitu, obejmuje badania elektrod ogniwa paliwowego.
Zakres prac zawiera³: zbadanie sk³adu fazowego tlenku tytanu; zbadanie dyspersji rozmiaru cz¹stek tlenku tytanu oraz pomiar dyspersji rozmiaru cz¹stek
dodatków modyfikuj¹cych, takich jak: tlenek wanadu, tlenek wolframu oraz
tlenek manganu; ustalenie czasu rozdrabniania tlenku tytanu oraz wymienionych dodatków modyfikuj¹cych; zbadanie podstawowych parametrów fizycznych, takich jak: gêstoœæ pozorna, porowatoœæ, nasi¹kliwoœæ, skurczliwoœæ
otrzymanego tworzywa tytanowego wraz z dodatkami, a tak¿e zbadanie w³aœciwoœci elektrycznych tworzywa tytanowego wypalonego z ró¿nymi dodatkami
modyfikuj¹cymi.
Wyniki przeprowadzonych prac jednoznacznie wykaza³y, ¿e zwi¹zki, takie jak:
V O!, WO" oraz MnO generuj¹ noœniki ³adunku w tlenku tytanu. Najwy¿sze
wartoœci przewodnoœci uzyskano dla 10% stê¿enia dodatków modyfikuj¹cych.
Substancj¹, która wywo³ywa³a najwy¿szy wzrost przewodnoœci w próbce jest
V O!.
*
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T e m a t: 06/I/004/08
£OSIEWICZ ANDRZEJ, KOSTECKI ANDRZEJ
Opracowanie warunków plastyfikacji katalitycznego proszku cerowego do
formowania metod¹ ekstruzji
(17 s., 7 tabl., 8 rys.): ISCMOiB, Warszawa
W trakcie pracy przygotowano proszek katalizatora, okreœlono podstawowe
w³aœciwoœci wp³ywaj¹ce na jego plastyfikacjê. Wytypowano substancje organiczne, które jako kleje i plastyfikatory zastosowano do prób wytworzenia masy
plastycznej z proszku katalizatora. Zbadano i porównano w³aœciwoœci tworzywa otrzymanego metod¹ klasyczn¹ – prasowania i metod¹ ekstruzji. Wybrano
najlepszy zestaw, który po drobnych korektach pos³u¿y³ do wytworzenia metod¹ ekstruzji kszta³tek o strukturze plastra miodu.
*
T e m a t: 06/I/005/08
£UKASIK WOJCIECH, TYMOWICZ-GRZYB PAULINA
Proszki tlenku glinu o uziarnieniu 150–600 nm
(23 s., 19 rys.): ISCMOiB, Warszawa
W pracy zastosowano trzy metody otrzymania tlenku glinu o uziarnieniu zawieraj¹cym siê w przedziale 150–600 nm. W pierwszej metodzie sprawdzono mo¿liwoœæ wykorzystania dostêpnych komercyjnych odmian tlenku oraz wodorotlenku glinu i zastosowanie d³ugotrwa³ego mielenia w atrytorze. W drugiej metodzie wodorotlenek glinu poddawano dwuetapowej kalcynacji, po czym ka¿dorazowo mielono produkt kalcynacji. Zbadano równie¿ wp³yw na koñcowe rozdrobnienie szokowego ch³odzenia produktu kalcynacji przez wsypywanie tlenku
glinu o temperaturze 1000°C do wody. Trzecia metoda polega³a na wytr¹ceniu
wodorotlenku glinowego z roztworu azotanu glinu za pomoc¹ wodorotlenku
amonowego, a nastêpnie wypra¿eniu próbki w temperaturze 1000 C.
Uziarnienie d!" finalnego produktu – tlenku glinu – otrzymanego w metodzie
pierwszej i drugiej wynosi³o: d!" = 1040–1150 nm. Uziarnienie tlenku glinu
otrzymanego w trzeciej metodzie (str¹canie wodorotlenku glinu) wynosi³o: d!" =
150–600 nm. Uziarnienie Al#O$ uzyskane w tej metodzie jest zgodne z zamierzonym.
*
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T e m a t: 03/I/001/08
SYNOWIEC BARBARA
Ustalenie sk³adu topnika bezo³owiowego stanowi¹cego bazê farb naszkliwnych do zdobienia porcelany
(31 s., 14 tabl., 5 rys., bibl. poz. 6): ISCMOiB, Warszawa
Celem pracy by³o okreœlenie wymagañ w stosunku do topnika stanowi¹cego
bazê farb naszkliwnych do zdobienia porcelany. Wymagania te dotycz¹ nastêpuj¹cych parametrów: przebiegu procesu topliwoœci topnika, wspó³czynnika
rozszerzalnoœci cieplnej i odpornoœci chemicznej. Zaprojektowano i wytopiono seriê topników niezawieraj¹cych zwi¹zków o³owiu, okreœlono warunki ich wytopu.
Wykonano badania uziarnienia, parametrów przebiegu procesu topliwoœci topnika, WRC, odpornoœci chemicznej, po³ysku badanych topników, oceniano wizualnie jakoœæ powierzchni nadrukowanego i wypalonego topnika.
Na podstawie przeprowadzonych badañ wytypowano topniki: SG3, SG5, SG6,
SG7, które spe³niaj¹ za³o¿one wymagania. Analizowano wp³yw dodatku tlenków, takich jak: tlenek wolframu, bizmutu, antymonu, wanadu i baru na badane parametry topników. Na bazie wytypowanych topników wykonano farby naszkliwne w kolorach ¿ó³tym, niebieskozielonym i br¹zowym. Badano parametry farb naszkliwnych, takie jak: uziarnienie, parametry przebiegu procesu topliwoœci, po³ysku. Wizualnie oceniano jakoœæ powierzchni nadrukowanych farb
na powierzchni porcelanowej. Na podstawie wyników badañ ustalono, ¿e topnik SG7 niezawieraj¹cy zwi¹zków o³owiu zostanie zastosowany jako baza farb
naszkliwnych do dekoracji porcelany.
*
T e m a t: 03/I/002/08
MARECKA MA£GORZATA
Badania nad syntez¹ chemicznie odpornych bezo³owiowych szkie³ niskotopliwych
(23 s., 10 tabl., 3 rys.): ISCMOiB, Warszawa
Celem pracy by³o opracowanie szkie³ niezawieraj¹cych zwi¹zków o³owiu i stanowi¹cych bazê dla farb szklarskich wypalanych w zakresie temperatur
580–650 C, charakteryzuj¹cych siê odpornoœci¹ chemiczn¹, umo¿liwiaj¹c¹ ich
stosowanie w farbach do zdobienia ró¿nego rodzaju powierzchni szklanych.
W ramach realizacji tematu zaprojektowano, wytopiono i poddano badaniom fizykochemicznym seriê bezo³owiowych niskotopliwych szkie³, zawieraj¹cych
m.in. tlenki podwy¿szaj¹ce chemoodpornoœæ.
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W wyniku przeprowadzonych badañ w³aœciwoœci fizykochemicznych szkie³
oraz badañ aplikacyjnych farb z ich udzia³em ustalono, ¿e szk³a o symbolach
MS15 i MS30 stanowiæ bêd¹ bazy do farb szklarskich. Uzyskane wyniki badañ
chemoodpornoœci (klasa C) opracowanych niskotopliwych bezo³owiowych szkie³
umo¿liwiaj¹ ich zastosowanie w farbach do zdobienia szk³a oœwietleniowego.
*
T e m a t: 03/I/004/08
BIERNAT MONIKA
Badanie mo¿liwoœci wprowadzenia do procesu wytwarzania kalki ceramicznej zaprawiacza reaguj¹cego na promieniowanie UV, w celu podwy¿szenia
efektywnoœci tego procesu
(22 s., 14 tabl., 10 rys.): ISCMOiB, Warszawa
Praca stanowi³a kontynuacjê tematu z 2007 r. i dotyczy³a podwy¿szenia efektywnoœci procesu wytwarzania kalki ceramicznej na etapie po lakowaniu za pomoc¹
wprowadzenia medium reaguj¹cego na promieniowanie UV.
Zakres pracy obejmowa³: opracowanie sk³adów fotoutwardzalnych laków
b³onotwórczych, badania czasu ich utwardzania i wspó³dzia³ania wytworzonych
laków z pow³okami farbowymi sporz¹dzonymi na bazie zaprawiaczy z dodatkiem oraz bez dodatku mediów fotoutwardzalnych, a tak¿e analiza wp³ywu procesu wypalania na jakoœæ powierzchni farbowych po wypaleniu. Przeprowadzono ponadto badania dotycz¹ce mo¿liwoœci wykorzystania mediów reaguj¹cych
na œwiat³o UV do jednoetapowego procesu druku kalki ceramicznej.
W wyniku przeprowadzonych badañ ustalono, ¿e: mo¿liwe jest podwy¿szenie
efektywnoœci procesu wytwarzania kalki ceramicznej przez wykorzystanie mediów fotoutwardzalnych do jednoetapowego procesu druku kalki ceramicznej,
niemo¿liwe jest natomiast podwy¿szenie efektywnoœci procesu wytwarzania kalki
ceramicznej na etapie lakowania przez zastosowanie dodatku mediów UV do
laku b³onotwórczego, w przypadku gdy przed lakowaniem pow³oka farbowa
ulega³a fotoutwardzeniu lub suszeniu na powietrzu.
*
T e m a t: 02/I/001/08
KARAŒ JOANNA
Badania wp³ywu sposobu przygotowania stomatologicznych cementów
szk³o-jonomerowych na ich w³aœciwoœci fizyczne
(15 s., 5 tabl., bibl. poz. 3): ISCMOiB, Warszawa
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Materia³y stosowane do odbudowy ubytków w stomatologii odtwórczej powinny charakteryzowaæ siê d³ugoterminow¹ trwa³oœci¹ w œrodowisku jamy ustnej.
Dlatego dla tych biomateria³ów celowe jest wykonywanie badañ d³ugoterminowych, gdy¿ na tej podstawie mo¿na prognozowaæ o ich zachowaniu w warunkach klinicznych.
Badaniom poddano nastêpuj¹ce cementy szk³o-jonomerowe przeznaczone do
wype³niania ubytków w twardych tkankach zêbowych w stomatologii odtwórczej:
– cement sz-j GJW. Chemadent bêd¹cy od 2000 r. produktem handlowym,
– cement sz-j GJS2/W zarabiany wod¹,
– cement sz-j SJZ zarabiany p³ynem dwufunkcyjnym.
Przeprowadzono badania maj¹ce na celu ocenê wp³ywu sposobu przygotowania
cementów szk³o-jonomerowych i ich inkubacji do 28 dni w ró¿nych warunkach
œrodowiskowych na takie w³aœciwoœci fizyczne, jak: mikrotwardoœæ i wytrzyma³oœæ na œciskanie czy morfologiê powierzchni. Ponadto, przeprowadzono
ocenê stabilnoœci hydrolitycznej poprzez pomiary przewodnoœci wyci¹gów
wodnych uzyskanych po inkubacji do 7 dni opracowanych cementów szk³o-jonomerowych w wodzie redestylowanej z codzienn¹ jej wymian¹. Oznaczono tak¿e zawartoœci poszczególnych jonów w wyci¹gach wodnych po inkubacji cementów szk³o-jonomerowych w wodzie redestylowanej po 1, 3 i 7 dniach metod¹ emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-OES),
jak i wykorzystuj¹c elektrodê jonoselektywn¹ dla oznaczania jonów fluorkowych.
W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e wszystkie cementy wykazuj¹ wzrost mikrotwardoœci i wytrzyma³oœci na œciskanie w funkcji czasu, niezale¿nie od warunków œrodowiskowych, ale z ró¿n¹ dynamik¹. Badania SEM
potwierdzi³y erozyjne dzia³anie wody, co jest szczególnie widoczne w odniesieniu do cementu GJS2/W. Badania przewodnoœci jonowej, jak i oznaczenia zawartoœci poszczególnych jonów w wyci¹gach po inkubacji cementów w wodzie
redestylowanej wykazuj¹ spadek iloœci uwalnianych jonów w funkcji czasu.
*
T e m a t: 02/II/002/08
CIO£EK LIDIA, JAEGERMANN ZBIGNIEW
Ocena mo¿liwoœci uzyskania metod¹ zol-¿el bioaktywnych szkie³ o w³aœciwoœciach bakteriostatycznych odpowiednich do nak³adania warstw na
materia³y inertne
(12 s., 6 tabl., 3 rys., bibl. poz. 4): ISCMOiB, Warszawa
Opracowano i wytworzono cztery bioszk³a metod¹ zol-¿el w uk³adzie SiO -CaO-P O!
z dodatkiem jonów srebra. Prowadzone syntezy zol-¿el obejmowa³y proces
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przygotowania roztworów, fazê ¿elowania i fazê suszenia, a nastêpnie wygrzewanie w temperaturze 400 C.
W efekcie otrzymano bioszk³a w postaci proszków, które nastêpnie na³o¿ono na
p³ytki korundowe i wypalono w 1400 C. Potem zbadano morfologiê p³ytek
z naniesionymi warstwami przy u¿yciu mikroskopu skaningowego. Po przetrzymywaniu p³ytek z warstwami w p³ynie symuluj¹cym osocze (SBF), oceniono zmiany morfologii na podstawie badañ SEM, oraz zmiany sk³adu chemicznego przy u¿yciu EDS.
Badania wykaza³y, ¿e wytworzone metod¹ chemiczn¹ syntezy zol-¿el bioszk³a
z dodatkiem srebra s¹ odpowiednie do nak³adania warstw na materia³y korundowe. Jednak na podstawie otrzymanych wyników nie mo¿na potwierdziæ obecnoœci hydroksyapatytu lub wollastonitu w badanych próbkach. Badania powinny byæ kontynuowane w celu okreœlenia rodzaju faz krystalicznych oraz dla
oceny w³aœciwoœci antybakteryjnych wytworzonych warstw.
*
T e m a t: 02/I/003/2008
JAEGERMANN ZBIGNIEW
Rozpoznanie mo¿liwoœci opracowania tworzywa konstrukcyjnego na protezy koron zêbowych
(19 s., 7 tab., 6 rys., 8 za³.): ISCMOiB, Warszawa
Celem prowadzonych badañ by³o opracowanie metody formowania i obróbki termicznej kszta³tek cyrkonowych, które s³u¿¹ do wytwarzania ceramicznych koron zêbowych metod¹ CAD/CAM, oraz próba otrzymania ceramicznego tworzywa cyrkonowego, charakteryzuj¹cego siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹ na zginanie (powy¿ej 1000 MPa) i wysok¹ odpornoœci¹ na kruche pêkanie (K!" powy¿ej 9 MPam#$%).
Zakres pracy obejmowa³ próby formowania poprzez prasowanie osiowe i izostatyczne komercyjnego granulatu cyrkonowego oraz próby wstêpnego wypalania wyprasek. Zbadano w³aœciwoœci fizyczne wyprasek, wstêpnie wypalonych
kszta³tek oraz w³aœciwoœci wytrzyma³oœciowe i mikrostrukturalne gotowych
tworzyw. W³aœciwoœci otrzymanych materia³ów porównywano do komercyjnie
oferowanych kszta³tek cyrkonowych.
Wyniki badañ procesu zagêszczania wstêpnego potwierdzi³y, ¿e sposób formowania w najwiêkszym stopniu wp³ywa na gêstoœæ wyprasek, natomiast po wypaleniu ró¿nice w gêstoœci tworzyw ulegaj¹ zmniejszeniu. Badania wykaza³y
ponadto, ¿e wielkoœæ form do prasowania izostatycznego nie ma istotnego
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wp³ywu ani na stopieñ wstêpnego zagêszczenia, ani na gêstoœci pozorne po wypaleniu wstêpnym i zasadniczym.
W wyniku przeprowadzonych prób otrzymano ceramiczne tworzywo cyrkonowe, charakteryzuj¹ce siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹ mechaniczn¹ (na zginanie
w granicach 1010–1040 MPa) i wysok¹ odpornoœci¹ na kruche pêkanie (K ! –
9,1–9,4 MPam"#$). Tworzywo to wypalone wstêpnie uzyska³o pozytywn¹ ocenê przy formowaniu koron ceramicznych metod¹ skrawania (CAD/CAM).
Uzyskane wyniki daj¹ podstawy – po uzupe³niaj¹cych badaniach technologicznych – do komercyjnego wytwarzania materia³ów cyrkonowych na konstrukcyjne elementy koron zêbowych. Porównawcze badania w³aœciwoœci tworzyw
uzyskanych w trakcie realizacji prezentowanej pracy i tworzywa handlowego
wykaza³y du¿e ró¿nice zarówno w³aœciwoœci mechanicznych, jak i strukturalnych, na korzyœæ otrzymanych tworzyw.
*
T e m a t: 08/I/001/2008
REGAD URSZULA, DUCKA AGNIESZKA, GIECKO AGNIESZKA, LEWICKA JOANNA
Badanie wp³ywu œrodków myj¹cych na odpornoœæ dekoracji naszkliwnych
naczyñ sto³owych poddawanych zmywaniu w zmywarkach elektrycznych
(33 s., 8 tabl., 16 rys., bibl. poz. 1): ISCMOiB, Warszawa
Jakoœæ farb ceramicznych charakteryzowana jest nie tylko przez okreœlenie
cech, takich jak: odpornoœæ termiczna i chemiczna, barwa i po³ysk, ale równie¿
przez oznaczenie odpornoœci na mechaniczne zmywanie.
Realizuj¹c temat zbadano wp³yw œrodków myj¹cych na odpornoœæ dekoracji
wykonanych farbami naszkliwnymi wyprodukowanymi w Zak³adzie Œrodków
Zdobniczych Instytutu Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych w Warszawie. Badanie wykonano przy zastosowaniu zmywarki elektrycznej z u¿yciem dwóch œrodków myj¹cych o ró¿nym sk³adzie chemicznym, a co
za tym idzie o zró¿nicowanych w³aœciwoœciach.
Wyniki badañ pozwoli³y na okreœlenie odpornoœci na zmywanie farb w zale¿noœci od ich rodzaju i gruboœci oraz zastosowanego œrodka myj¹cego.
*
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T e m a t: T-30 503
SINDUT RAFA£
Spiekane porowate materia³y szk³o-ceramiczne. Etap I: Próby otrzymywania porowatych szk³o-ceramicznych materia³ów
(17 s., 7 rys., bibl. poz. 13): ISCMOiB, Oddzia³ Szk³a, Kraków
Przewidziane harmonogramem prace obejmowa³y przygotowanie stanowiska
pracy oraz wstêpne próby otrzymywania porowatych materia³ów szk³o-ceramicznych.
W ramach przygotowania stanowiska badawczego dokonano adaptacji pomieszczenia przystosowanego do pracy z odczynnikami chemicznymi i wyposa¿onego w digestorium, zakupiono meble, sprzêt laboratoryjny (m.in.: m³yn kulowy
Retach 100, ch³odziarkê, piec laboratoryjny, suszarkê) oraz inne niezbêdne
sprzêty i odczynniki laboratoryjne.
Próby otrzymywania porowatych szk³o-ceramicznych materia³ów z uk³adu
trójsk³adnikowego SiO -CaO-P O! przeprowadzono bazuj¹c na wczeœniejszych
badaniach oraz w oparciu o analizê obszernej literatury. Wybór sk³adu chemicznego podyktowany by³ tym, ¿e materia³y te jest ³atwo uzyskaæ metod¹ zol¿el, stosuj¹c dostêpne odczynniki i mog¹ byæ one stosowane w medycynie, ze
wzglêdu na mo¿liwoœæ pozytywnej „wspó³pracy” z organizmem ¿ywym
(biozgodnoœæ i bioaktywnoœæ). Prowadzone prace mia³y na celu wytworzenie
materia³ów porowatych poprzez spienienie zolu oraz spiekanie szklanych proszków z dodatkami porotwórczymi metod¹ wypalania pod³o¿a organicznego.
Opracowano metodê spieniania zolu i zyskano wysoce porowate ¿ele. Nie uda³o
siê dopracowaæ metody obróbki termicznej tych ¿eli.
Druga z opracowywanych metod przynios³a oczekiwane efekty. Metoda osadzania ceramicznej masy lejnej na pod³o¿u organicznym, a nastêpnie jej wypalanie i spiekanie, pozwala otrzymywaæ trwa³e materia³y o kontrolowanej porowatoœci oraz wielkoœci porów. Otrzymane ¿ele suszono i poddawano obróbce
termicznej, a potem mielono do uziarnienia poni¿ej 2 ìm. Z otrzymanego proszku przygotowywano masy lejne na bazie wody i ró¿nych dodatków, jak: dekstryna, metyceluloza, czy skrobia. Nastêpnie otrzyman¹ masê lejn¹ o okreœlonej konsystencji nanoszono na piankê poliuretanow¹ o okreœlonej œrednicy porów. Po wysuszeniu poddawano je obróbce termicznej. Uzyskano porowate
spieki o okreœlonych kszta³tach nadanych przez pod³o¿e.
Materia³y tego typu mog¹ w przysz³oœci znaleŸæ szerokie zastosowanie. Szczególnie istotne mo¿e byæ ich wykorzystanie w medycynie, jako implanty kostne,
ze wzglêdu na specyfikê materia³ów ¿elowych i ich pozytywne oddzia³ywanie
na ¿yw¹ tkank¹, s¹ to bowiem tworzywa okreœlane mianem „biomateria³ów no-
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wej generacji” z powodu wysokiej bioaktywnoœci, rozumianej jako tworzenie
dobrego po³¹czenia z tkank¹ kostn¹ w bardzo krótkim czasie.
*
T e m a t: T-30 502
¯ELAZOWSKA EL¯BIETA
Organiczno-nieorganiczne materia³y hybrydowe o w³aœciwoœciach optoelektronicznych. Etap II: Domieszkowanie tlenkami ziem rzadkich – badania
i optymalizacja w³aœciwoœci
(51 s., 5 tab., 23 rys., bibl. poz. 46): ISCMOiB, Oddzia³ Szk³a, Kraków
Przedmiotem prac w ramach realizowanego w 2008 r. II etapu tematu by³y materia³y hybrydowe organiczno-nieorganiczne, otrzymywane metod¹ zol-¿el na
bazie ortokrzemianu etylu (TEOS) i dodatków w postaci ró¿nych zwi¹zków organicznych i nieorganicznych w celu modyfikacji w³aœciwoœci strukturalnych
i u¿ytkowych pod k¹tem uzyskania w³aœciwoœci luminescencyjnych przydatnych do zastosowañ optoelektronicznych.
W oparciu o podstawy teoretyczne i przeprowadzone rozeznanie literaturowe
opracowano receptury i warunki syntezy hybrydowych organiczno-nieorganicznych materia³ów domieszkowanych solami metali ziem rzadkich, takich jak:
lantan, cer, samar, europ, neodym, prazeodym, dysproz i gadolin. Jako dodatki
modyfikuj¹ce strukturê stosowano te¿ zwi¹zki tytanu, cyrkonu, glinu, wolframu i domieszki nadchloranu litu. W charakterze prekursorów organicznych stosowano m.in. zblokowany glikol polietylenu, polipropylenu, poli(metakrylan
metylu) (PMMA, M = 120,000), acetylooctan etylu, wêglan propylenu (PC),
akrylan butylu, metakrylan etylu, metakrylan butylu, metakrylan glikolu etylowego, tlenek propylenu (PO). Jako rozpuszczalniki stosowane by³y m.in.: dwuchlorometan, NN-dwumetyloformamid, etanol i butanol. Otrzymane ¿ele po
kresie starzenia w warunkach otoczenia, by³y przez 3 h poddawane obróbce termicznej w temperaturze ok. 105°C.
Morfologiê, sk³ad chemiczny, pierwiastkowy oraz fazowy wytworzonych materia³ów hybrydowych badano metod¹ skaningowej mikroskopii elektronowej,
sprzê¿onej ze spektroskopi¹ rentgenowsk¹ promieniowania rozproszonego
(SEM/EDS), i metod¹ dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD). Do
badania w³aœciwoœci strukturalnych stosowano Fourierowsk¹ spektroskopiê
w podczerwieni (FTIR). W³aœciwoœci luminescencyjne badano na spektrometrze fluorescencyjnym w zakresie 200–800 nm dla widm wzbudzenia i 200–900
nm dla widm emisyjnych.
Otrzymane materia³y w wiêkszoœci maj¹ charakter luminescencyjny. Absorbuj¹
g³ównie w zakresie UV i wykazuj¹ emisje promieniowania w wyniku przejœæ
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elektronowych z orbitali f. Jony ziem rzadkich s³u¿¹ jako aktywatory luminescencji (niewype³niona pow³oka 4f pozwala na istnienie nisko le¿¹cych stanów
wzbudzonych). Zakresy widmowe emisji zale¿¹ od rodzajów domieszek w postaci soli metali ziem rzadkich, natomiast intensywnoœæ emisji w przypadku
otrzymanych materia³ów okaza³a siê byæ silnie zale¿na od sk³adu i w³aœciwoœci
morfologicznych matryc hybrydowych organiczno-nieorganicznych. Stwierdzono korzystny wp³yw dodatku niewielkich iloœci soli litu (LiClO ). Opracowane sk³ady i procedury otrzymywania bêd¹ poddane dalszej optymalizacji i
badaniom specjalistycznym w celu okreœlenia korelacji pomiêdzy w³aœciwoœciami luminescencyjnymi a mikrostruktur¹. Badania takie oraz próby oceny zdolnoœci aplikacyjnej w urz¹dzeniach optoelektronicznych zaplanowano do przeprowadzenia w III etapie pracy.
*
T e m a t: T-30 504
WENCEL ANDRZEJ
Opracowanie nowych proekologicznych pó³produktów maj¹cych zastosowanie w produkcji wyrobów ceramicznych
(31 s., 11 tab., 4 rys., 1 wykr.): ISCMOiB, Oddzia³ Szk³a, Kraków
Zakres prac obejmowa³ opracowanie nowych typów proekologicznych fryt
i szkliw ceramicznych przeznaczonych g³ównie dla kaflarstwa, które w ostatnim czasie przechodzi renesans, zwi¹zany z poszukiwaniem alternatywnych, tañszych od dotychczasowych metod ogrzewania, stosowanych g³ównie w budownictwie jednorodzinnym.
W trakcie przeprowadzonych badañ wykonano liczne próby w skali laboratoryjnej, których celem by³o uzyskanie optymalnej barwy materia³ów o okreœlonym
odcieniu, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów jakoœciowych. Zdecydowano siê na komponowanie szkliw w tonacjach bia³ych, zielonych i br¹zowych
z powodu ich du¿ej popularnoœci na rynku kafli. Barwy jednolite otrzymano
przy u¿yciu pigmentów ceramicznych, natomiast barwy cieniowane przy u¿yciu tlenków metali. Próbki najlepszych szkliw przes³ano do zainteresowanych
firm, w celu wykonania testów w warunkach produkcyjnych tych zak³adów.
Ponadto, opracowano now¹ frytê kaflarsk¹ o obni¿onej zawartoœci tlenku
o³owiu, przeprowadzaj¹c dwie serie wytopów laboratoryjnych. Wytopione próbki fryt przes³ano do oceny w firmie kaflarskiej i po akceptacji oraz uzyskaniu
zamówieñ rozpoczêto wdro¿enie produkcji w Zak³adzie Doœwiadczalno-Produkcyjnym Oddzia³u Szk³a w Krakowie. W ramach wdro¿enia uruchomiono produkcjê szkliw dla kaflarstwa na bazie istniej¹cych fryt bezo³owiowych oraz produkcjê nowej fryty kaflarskiej z obni¿on¹ zawartoœci¹ PbO, w której tlenek o³owiu
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wbudowany jest w strukturê szk³a, przez co zdecydowanie zmniejszona jest
szkodliwoœæ w zakresie emisji do atmosfery.
Realizacja prac badawczych doprowadzi³a do zwiêkszenia oferty handlowej
Zak³adu Doœwiadczalno-Produkcyjnego Oddzia³u Szk³a w Krakowie. Wykonawcy pracy opracowali pe³ny zestaw dokumentacji technicznej i technologicznej
pozwalaj¹cej prowadziæ seryjn¹ produkcjê tych wyrobów.
*
T e m a t: T-30 506
ZAWI£A JÓZEF
Odzysk o³owiu z odpadów po obróbce wyrobów ze szk³a kryszta³owego.
Etap II: Optymalizacja procesu odzysku i materia³u z odzysku – badania
oraz wytyczne stosowania
(38 s., 5 tab., 23 rys., bibl. poz. 9): ISCMOiB, Oddzia³ Szk³a, Kraków
Dynamiczny rozwój przemys³u szklarskiego przyczynia siê do tworzenia du¿ej
iloœci ró¿nego rodzaju odpadów zawieraj¹cych substancje niebezpieczne i toksyczne. Wymaga to opracowywania nowych koncepcji neutralizacji tych odpadów
lub ponownego wykorzystania wartoœciowych sk³adników w nich zawartych,
g³ównie poprzez rozwój technologii recyklingu. Przepisy Unii Europejskiej zawarte w dyrektywach unijnych i zharmonizowane z nimi polskie rozporz¹dzenia nak³adaj¹ na producentów szkie³ kryszta³owych ostre wymagania dotycz¹ce
emisji zwi¹zków o³owiu do atmosfery oraz do wód. Wymagañ tych nie
spe³niaj¹ stosowane w Polsce standardowe technologie produkcji o³owiowych
szkie³ kryszta³owych.
Od wielu lat prowadzone s¹ w œwiecie intensywne dzia³ania na rzecz ograniczenia zagro¿eñ zwi¹zanych ze szkodliwymi dla zdrowia i œrodowiska naturalnego
odpadami generowanymi w procesie produkcji szkie³ kryszta³owych, tj. py³ów
kominowych, szlamów i œcieków z chemicznego polerowania wyrobów. Odpady powstaj¹ce w procesie chemicznego polerowania wyrobów ze szk³a kryszta³owego zawieraj¹ substancje wysoce toksyczne, w postaci zwi¹zków o³owiu
oraz fluoru i klasyfikowane s¹ w zwi¹zku z tym jako odpady niebezpieczne, za
sk³adowanie których pobierane s¹ od producentów wysokie op³aty. Podstawowym celem pracy by³o opracowanie metody i warunków odzysku o³owiu zawartego w osadzie potrawiennym pochodz¹cym z procesu chemicznego polerowania wyrobów ze szk³a kryszta³owego.
Do badañ i prób u¿yto odpad potrawienny pochodz¹cy z HSK „Violetta”.
W trakcie realizacji pracy przeprowadzono wiele prób konwersji zawartego
w szlamie siarczanu o³owiu do wêglanu o³owiu, u¿ywaj¹c do tego celu kilku ró¿nych zwi¹zków i stosuj¹c ró¿ne parametry procesu. Przeprowadzono te¿ wiele
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analiz sk³adu fazowego uzyskiwanych produktów i iloœciowych analiz chemicznych najwa¿niejszych sk³adników w nich zawartych, wykonano równie¿ próby
dalszego przekszta³cenia uzyskanego wêglanu o³owiu do tlenku o³owiu, przeprowadzono próby topienia szkie³ kryszta³owych wed³ug syntezy na tradycyjne
szk³o kryszta³owe (o zawartoœci 25% mas. PbO) z zestawów zawieraj¹cych ró¿ne iloœci odzyskanego o³owiu w formie wêglanu. W oparciu o uzyskane wyniki opracowano wstêpne wytyczne technologiczne dla procesu odzysku o³owiu
ze szlamu potrawiennego.
*
T e m a t: Zl.58 050
¯ELAZOWSKA EL¯BIETA
Szk³a z pow³okami – analiza stanu techniki i strategia rozwoju w zakresie
warstw na szkle – projekt partnerstwa na rzecz rozwoju WKP_1/1.4.5./
/2/2006/23/26/604 o akronimie ForeMat „Scenariusze rozwoju technologii
nowoczesnych materia³ów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych”
(58 s., 6 tab., 7 rys., 1 wykr., bibl. poz. 10): ISCMOiB, Oddzia³ Szk³a, Kraków
G³ównym celem projektu jest opracowanie scenariuszy rozwoju technologii
materia³ów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych w Polsce, przy zastosowaniu najnowszych osi¹gniêæ w metodologii Foresight, oraz korzystaj¹c
z konsultacji wysokiej klasy specjalistów z Polski z zagranicy. Projekt finansowany by³ przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego UE w ramach
dzia³ania 1.4 SPO-WKP „Wzmocnienie wspó³pracy miêdzy sfer¹ badawczo-rozwojow¹ a gospodark¹” – podzia³anie 1.4.5: Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozy rozwoju technologii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego, a tak¿e z funduszy w³asnych jednostek uczestnicz¹cych w projekcie.
Czêœæ projektu wykonywana w ISCMOiB, Oddzia³ Szk³a w Krakowie dotyczy³a w szerokim zakresie analizy stanu i perspektyw rozwojowych przemys³u
szklarskiego na najbli¿sze dwudziestolecie, ze szczególnym uwzglêdnieniem
stanu techniki i strategii rozwoju w zakresie warstw na szkle.
Z dokonanej analizy wynika potrzeba prowadzenia w³asnych badañ, zw³aszcza
w zakresie nowoczesnych zastosowañ i technologii dotycz¹cych szkie³ z pow³okami, np. dla celów urz¹dzeñ optoelektronicznych, energooszczêdnych Ÿróde³ œwiat³a
i z zastosowaniem nanotechnologii. Nale¿y opracowaæ programy badañ, powo³aæ
interdyscyplinarne zespo³y skupiaj¹ce odpowiednich specjalistów i posiadaj¹ce
wsparcie teoretyczne w zakresie nauk podstawowych oraz odpowiedni¹ aparaturê
i warunki finansowania badañ. Zespo³om takim nale¿y stworzyæ dogodne mo¿liwoœci szerokiej wspó³pracy naukowej z jednostkami krajowymi i zagranicznymi.
* * *

