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T e m a t: 3629/BT/2008
CZECHOWSKI JERZY, PAWE£EK ALICJA, JEDYNAK LES£AW, CZECHOWSKA KINGA, PODWÓRNY JACEK, WALA TERESA, ZAWADA
JUSTYNA
Badania nad kompozytami spinelowymi i magnezjowymi z osnow¹ sialonow¹
(64 s., 14 tab., 52 rys.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
Zbadano mo¿liwoœci otrzymywania kompozytów magnezjowo-sialonowych
i spinelowo-sialonowych do zastosowañ wysokotemperaturowych na drodze reakcyjnego spiekania w atmosferze azotu. W pierwszej czêœci skoncentrowano
siê na badaniach wp³ywu sk³adu wyjœciowego i warunków wypalania na sk³ad
fazowy spieków po³o¿onych w pobli¿u odcinka Al O!-Si!N" w uk³adzie pseuWyró¿niono
piêæ
obszarów
dotrójsk³adowym
MgO-Al O!-Si!-N".
wspó³trwa³oœci i wykazano, ¿e podniesienie temperatury do 1600°C przy
przep³ywie azotu powoduje przesuniêcie sk³adu produktów syntezy w kierunku
faz ubo¿szych w krzem w efekcie utleniania aktywnego.
Wykazano, ¿e zawartoœæ Fe O! w klinkierze istotnie wp³ywa na sk³ad i w³asnoœci kompozytów magnezjowo-sialonowych. Otrzymane kompozyty magnezjowo-sialonowe i spinelowo-sialonowe charakteryzowa³y siê wysok¹ ogniotrwa³oœci¹ pod obci¹¿eniem (o.p.o.) w atmosferze redukcyjnej (pow. 1700#C),
a zró¿nicowan¹ o.p.o. w atmosferze utleniaj¹cej, przy czym stosunkowo wysok¹ (pow. 1620#C) w przypadku kompozytów spinelowo-sialonowych. Stwierdzono paraboliczny przebieg utleniania kompozytów spinelowo-sialonowych
oraz wy¿sz¹ ich odpornoœæ na wstrz¹sy cieplne w porównaniu z kompozytami
magnezjowo-sialonowymi. Uzyskano bardzo dobr¹ korelacjê pomiêdzy odpornoœci¹ na wstrz¹sy termiczne (o.w.t.) mierzon¹ iloœci¹ cykli i wyliczonymi wartoœciami wspó³czynnika R$%, okreœlanego jako wspó³czynnik stabilizacji pêkniêæ.
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T e m a t: 3607/BT/2008
CZECHOWSKI JERZY, LIPOWSKA BARBARA, WITEK JERZY, PAWE£EK ALICJA, JEDYNAK LES£AW, ŒLIWA ANDRZEJ, CZECHOWSKA KINGA, STEC KATARZYNA, SUWAK RENATA, WALA TERESA,
PODWÓRNY JACEK
Ceramika do zastosowania w procesie pró¿niowego odlewania elementów
ze stopów o specjalnych wymaganiach odnoœnie do czystoœci metalurgicznej
(82 s., 30 tab., 37 rys.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
Przedstawiono czynniki determinuj¹ce jakoœæ wyrobów ceramicznych stosowanych w procesie pró¿niowego odlewania elementów o specjalnych wymaganiach w zakresie czystoœci metalurgicznej. Przeprowadzono badania nad otrzymywaniem nastêpuj¹cych elementów ceramicznych stosowanych w tym procesie: tygli do topienia indukcyjnego, mis zalewowych, pokryw i innych elementów pomocniczych oraz rdzeni ceramicznych do precyzyjnego odlewania wnêk
obni¿aj¹cych masê odlewów precyzyjnych. Omówiono w³asnoœci wytypowanych surowców i przedstawiono opracowane zestawy surowcowe. Wykonano
badania laboratoryjne opracowanych sk³adów. Przedstawiono wyniki badañ dotycz¹ce wp³ywu sk³adu zestawów oraz parametrów procesu wytwarzania na
mikrostrukturê i w³asnoœci próbnych tworzyw. Okreœlono optymalne parametry
wytwarzania elementów ceramicznych (tygle do topienia metali i stopów, misy
zalewowe i przykrywki, rdzenie ceramiczne) oraz wykonano formy do ich wytwarzania. Przedstawiono wyniki badañ w³asnoœci fizykochemicznych próbnych partii tych wyrobów. Przeprowadzono próby stosowania nowo opracowanych elementów ceramicznych w warunkach przemys³owych. Opracowano
za³o¿enia technologiczne produkcji elementów ceramicznych stosowanych
w procesie pró¿niowego odlewania.
*
T e m a t: 3618/BL/2008
STEC KATARZYNA, BURDYL MIROS£AW
Opracowanie procedur oznaczania sk³adu chemicznego azotkowanego SiC
(13 s., 1 rys.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
Opracowano metodykê pomiarow¹ pe³nej analizy chemicznej azotkowanych
SiC. Procedury analityczne zastosowane do oznaczania pe³nego sk³adu chemicznego zawieraj¹ w sobie elementy analizy chemicznej drog¹ mokr¹ i drog¹ instrumentaln¹. Po³¹czenie tych dwóch technik pozwoli³o na oznaczenie wielu
pierwiastków zwanych potocznie pe³nym sk³adem chemicznym.
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T e m a t: 3598/BT/2008
WOJSA JÓZEF
Badania wp³ywu wybranych inhibitorów na hydratacjê MgO i klinkierów
zasadowych pod k¹tem zastosowania w technologiach materia³ów zasadowych
(32 s., 10 tab., 4 rys.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
Przedstawiono skuteczne inhibitory oraz metody badania hydratacji. Scharakteryzowano reakcjê MgO i CaO z wod¹ oraz przytoczono dane kinetyczne.
Przedstawiono technologiczne skutki hydratacji oraz sposoby przeciwdzia³ania
hydratacji dla materia³ów magnezjowych typu CaO-MgO.
Wykonano porównawcze badania hydratacji MgO, spineli i klinkierów uk³adu
CaO-MgO, okreœlono wp³yw wybranych dodatków organicznych, zale¿nie od
sposobu ich wprowadzania oraz wp³yw pH roztworu wodnego. Zbadano reaktywnoœæ materia³u Mg SnO!-MgO w œrodowisku wodnym, uzyskuj¹c niepodwa¿alny dowód na mechanizm reakcji syntezy ortocynianu magnezowego.
Omówiono zalety i wady dostêpnych metod badania hydratacji oraz okreœlono
obszary technologii, w których wyniki pracy mog¹ byæ u¿yteczne. Wytypowano najbardziej skuteczne inhibitory hydratacji oraz wskazano sposoby przyspieszania reakcji w sytuacjach uzasadnionych technologicznie.
*
T e m a t: 3620/BT/2008
CZECHOWSKA KINGA, WALA TERESA
Materia³y ogniotrwa³e do zastosowañ w piecach szklarskich
(34 s., 11 tab., 34 rys.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
Prowadzono badania zmierzaj¹ce do opracowania kompozytu ogniotrwa³ego,
ceramiczno-metalicznego z uk³adu: Al O"-ZrO -SiO -Molibden, otrzymywanego drog¹ spiekania, charakteryzuj¹cego siê wysok¹ zwartoœci¹ tekstury i wysok¹ odpornoœci¹ korozyjn¹ w kontakcie z ciek³ym szk³em.
Próby syntezy kompozytów przeprowadzono w procesie spiekania swobodnego
w atmosferze argonu oraz w procesie spiekania pod ciœnieniem. Dla wykonanych próbek spiekanych kompozytów wykonano pomiary gêstoœci i porowatoœci otwartej, analizê sk³adu fazowego oraz badania zwil¿alnoœci tworzyw przez
szk³o sodowo-wapniowe w mikroskopie wysokotemperaturowym w atmosferze
argonu.
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Stwierdzono du¿y wp³yw metody spiekania na porowatoœæ uzyskanych kompozytów. W przypadku materia³ów wytwarzanych metod¹ spiekania pod ciœnieniem otrzymano materia³y o porowatoœci otwartej poni¿ej 1%, natomiast dla
materia³ów spiekanych swobodnie, porowatoœæ by³a kilkanaœcie razy wiêksza.
Analiza sk³adu fazowego kompozytów po spieczeniu, wykaza³a istnienie krzemków molibdenu typu Mo Si!, Mo!Si. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji w mikroskopie wysokotemperaturowym, okreœlono temperatury zwil¿ania próbek kompozytów przez szk³o. Temperatury te by³y wy¿sze ni¿ dla próbki referencyjnej (handlowe tworzywo topione typu AZS) i wynosi³y w granicach 1030–1230°C, a dla próbki referencyjnej 1020°C.
*
T e m a t: 3608/BT/2008
JEDYNAK LES£AW
Monolityczna ceramika ogniotrwa³a o podwy¿szonej odpornoœci na wstrz¹sy
termiczne do zastosowania w przemyœle metali nie¿elaznych
(19 s., 10 tab., 2 rys.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
Prowadzono badania w³asnoœci hydraulicznie wi¹zanych materia³ów ogniotrwa³ych na bazie tytanianu glinu (TiAl"O ) w celu uzyskania tworzyw charakteryzuj¹cych siê nisk¹ rozszerzalnoœci¹ ciepln¹, zapewniaj¹c¹ wysok¹ odpornoœæ na wstrz¹sy cieplne. Opracowano receptury modyfikowanych dodatkami
betonów ogniotrwa³ych na bazie syntetycznego tytanianiu glinu. Scharakteryzowano podstawowe w³asnoœci otrzymanych tworzyw po wygrzewaniu w ró¿nych
temperaturach w zakresie do 1200°C. Dla wybranych materia³ów przeprowadzono badania rozszerzalnoœci cieplnej w zakresie do 1000°C oraz porównawcze badania odpornoœci na wstrz¹sy cieplne. Z uwagi na mo¿liwoœæ rozk³adu
termicznego g³ównego sk³adnika opracowanych tworzyw, przeprowadzono dodatkowe badania stabilnoœci termicznej TiAl"O oraz scharakteryzowano zmiany sk³adu fazowego wybranych tworzyw podczas d³ugotrwa³ego wypalania w
krytycznej temperaturze 1000°C.
Opracowano podstawy technologii ogniotrwa³ych betonów tialitowych o zadowalaj¹cych w³asnoœciach fizycznych, bardzo niskiej rozszerzalnoœci cieplnej
i wysokiej stabilnoœci termicznej.
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