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II GT: MATERIA£Y OGNIOTRWA£E
(PG: Refractory Materials)

T e m a t: 3637/BT/2009
PAWE£EK ALICJA, LIPOWSKA BARBARA, CZECHOWSKA KINGA,
BARAÑSKI JÓZEF, STEC KATARZYNA
Betony ogniotrwa³e zawieraj¹ce grafit
(85 s., 19 tab., 14 rys.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
W zrealizowanym projekcie przedstawiono wyniki badañ nad metodami wprowadzenia grafitu do sk³adu mieszanki betonowej, co mia³o na celu wykorzystanie charakterystycznych cech grafitu i wyeliminowanie jego podatnoœci na utlenianie podczas obróbki cieplnej betonu. W ramach prac wykonano badania
w³asnoœci surowców wyjœciowych, antyutleniaczy i substancji wi¹¿¹cych zarówno pod k¹tem przygotowania granulatów grafitowych, jak i mieszanek betonowych. Wykonano badania w³asnoœci fizycznych i ceramicznych granulatów
w zale¿noœci od sk³adu, temperatury obróbki cieplnej i sposobu rozdrobnienia.
Wykonano badania laboratoryjne opracowanych sk³adów mieszanek betonowych w charakterystycznych temperaturach obróbki termicznej w zakresie
110–1500°C, obejmuj¹cych zarówno proces wygrzewania betonu, jak i jego
eksploatacjê w warunkach pracy rynien i koryt wielkopiecowych. Przeprowadzono laboratoryjne testy odpornoœci na dzia³ania surówki i ¿u¿la wielkopiecowego ³¹cznie z analiz¹ mikrostrukturaln¹ powierzchni kontaktu. Okreœlono optymalne parametry wytwarzania:
– granulatu grafitowego,
– betonu niskocementowego zawieraj¹cego grafit.
Przygotowano partie betonu do testowania w warunkach przemys³owych. Opracowano wstêpne za³o¿enia technologiczne produkcji betonu ogniotrwa³ego niskocementowego zawieraj¹cego grafit do wy³o¿enia koryt i rynien spustowych
wielkich pieców.
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T e m a t: 3636/BT/2009
BARAÑSKI JÓZEF, WITEK JERZY, CZECHOWSKI JERZY, SO£TYS
PIOTR, WOJSA JÓZEF, PODWÓRNY JACEK, WALA TERESA, STEC
KATARZYNA
Opracowanie i wdro¿enie technologii wytwarzania i stosowania betonów ogniotrwa³ych o du¿ej odpornoœci na wstrz¹sy cieplne
(79 s., 12 tab., 10 rys.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
Przedstawiono wyniki badañ zwi¹zanych z opracowaniem technologii i uruchomieniem produkcji nowych, zmodyfikowanych wyrobów ogniotrwa³ych na
wi¹zaniu hydraulicznym o ma³ej rozszerzalnoœci cieplnej i du¿ej odpornoœci na
wstrz¹sy termiczne.
Przedmiotowe wyroby przeznaczone s¹ do stosowania w obmurzu urz¹dzeñ cieplnych nara¿onych w czasie eksploatacji na czêste i du¿e szoki termiczne, a wiêc
g³ównie do wymurówki drzwi komór koksowniczych oraz w obmurzu stref wysadowych ró¿nego typu pieców grzewczych i do obróbki termicznej, eksploatowanych w hutnictwie ¿elaza i stali, a tak¿e w przemyœle odlewniczym.
W ramach projektu celowego opracowano i wdro¿ono technologiê wytwarzania
modyfikowanych niskocementowych betonów ogniotrwa³ych w zakresie nowych piêciu asortymentów wyrobów o ró¿nych sk³adach surowcowych i ziarnowych. Opracowano równie¿ warunki formowania oraz obróbki cieplnej tych
wyrobów.
Wszystkie wymienione asortymenty charakteryzuj¹ siê stosunkowo wysokimi
parametrami termomechanicznymi oraz nisk¹ rozszerzalnoœci¹ ciepln¹ i du¿¹
odpornoœci¹ na szoki termiczne, a wiêc spe³niaj¹ przemys³owe warunki pracy
urz¹dzeñ cieplnych, dla których zosta³y opracowane.
Próby aplikacyjne wy¿ej wymienionych wyrobów wykaza³y, ¿e ich przemys³owe stosowanie w urz¹dzeniach cieplnych, nara¿onych na czêste i du¿e
wstrz¹sy termiczne, pozwol¹ uzyskaæ licz¹ce siê efekty techniczno-ekonomiczne, zwi¹zane z obni¿eniem kosztów remontów ceramicznych tych urz¹dzeñ.
*
T e m a t: 3564/BT/2009
LIPOWSKA BARBARA, ŒLIWA ANDRZEJ, CZECHOWSKI JERZY,
WALA TERESA
Badania dotycz¹ce mo¿liwoœci opracowania pow³ok ognioochronnych. Przeciwpo¿arowe pow³oki pêczniej¹ce na bazie grafitu ekspanduj¹cego
(17 s., 9 tab., 3 rys.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
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Kontynuowano badania nad wype³niaczem do ognioochronnych pow³ok malarskich, którego specyficzn¹ w³asnoœci¹ jest topienie siê w stosunkowo niskiej
(ok. 450–500°C) temperaturze, a nastêpnie w temperaturze 700–800°C jego
krystalizacja, uniemo¿liwiaj¹ca czasowo (do momentu wzrostu temperatury otoczenia powy¿ej 900°C) sp³yniêcie warstwy ochronnej z zabezpieczonej powierzchni. Na podstawie badañ przeprowadzonych metod¹ mikroanalizy EDS
i WDS okreœlono przybli¿one sk³ady wyjœciowe dwóch fryt, bêd¹cych sk³adnikami istniej¹cego na rynku produktu handlowego.
Podjêto próbê otrzymania zestawu surowcowego, bêd¹cego sk³adnikiem pow³ok
malarskich stosowanych do ochrony przeciwpo¿arowej konstrukcji stalowych.
Opracowano zestawy dwóch mieszanek surowcowych charakteryzuj¹cych siê
zdolnoœci¹ do pêcznienia podczas ich ogrzewania, ró¿ni¹cych siê temperatur¹
pocz¹tku procesu pêcznienia: 400°C i 700°C. W ich sk³ad wchodzi fryta szklana o niskiej temperaturze topnienia, grafit ekspanduj¹cy oraz surowce mineralne rozk³adaj¹ce siê pod wp³ywem wzrostu temperatury z wydzieleniem produktów gazowych. Jako spoiwo zastosowano m.in. etylokrzemian. Obecnoœæ niskotopliwego szkliwa w sk³adzie ka¿dego zestawu powoduje, ¿e spieniona na skutek ogrzewania warstwa zachowuje spoistoœæ i przyczepnoœæ do powierzchni
stalowej.
Technologia otrzymywania pow³ok ognioochronnych na bazie grafitu ekspandowanego oraz niskotopliwego szkliwa poszerza ofertê istniej¹cych na rynku
pow³ok malarskich.
*
T e m a t: 3494/BT/2009
CZECHOWSKI JERZY, JEDYNAK LES£AW
Badania nad opracowaniem podstaw technologii regeneracji urz¹dzeñ cieplnych metodami spawania ceramicznego. Etap: zwiêkszenie odpornoœci na
œcieranie powierzchni wybranych tworzyw
(15 s., 3 tab., 3 rys.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
Prowadzono badania maj¹ce na celu wykorzystanie reakcji egzotermicznych do
uzyskania warstw zawieraj¹cych SiC lub Al O! o podwy¿szonej odpornoœci na
œcieranie w stosunku do materia³u ogniotrwa³ego pod³o¿a.
Otrzymano warstwy charakteryzuj¹ce siê trzykrotnie wiêksz¹ odpornoœci¹ na
œcieranie w warunkach otoczenia w stosunku do stanowi¹cego pod³o¿e wyrobu
andaluzytowego i ponaddwukrotnie wiêksz¹ ni¿ wyrobu boksytowego. Charakter powierzchni po badaniach œcieralnoœci zgodnie z norm¹ PN-EN 993-20:2005
wskazuje, i¿ korzystniejsze w³asnoœci mia³y warstwy wykonane z mieszanek zawieraj¹cych SiC. Przewiduje siê prowadzenie dalszych badañ nad mo¿liwoœci¹
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nak³adania warstw na pó³produkty w celu uzyskania wzmocnienia powierzchni
roboczej wyrobów glinokrzemianowych w procesie wypalania oraz przedstawienie oferty producentom materia³ów ogniotrwa³ych.
*
T e m a t: 3529/BT/2009
LIPOWSKA BARBARA, ŒLIWA ANDRZEJ, CZECHOWSKI JERZY
Badania nad otrzymywaniem piankowych filtrów ceramicznych metod¹ powlekania. Optymalizacja w³asnoœci filtrów do ¿eliwa (na bazie SiC), staliwa
(na bazie ZrO ) oraz aluminium (na bazie Al O!)
(17 s., 9 tab.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
Nawi¹zano wspó³pracê z firm¹ „FerroTerm” w £odzi, jedynym krajowym producentem specjalnych filtrów piankowych dla odlewnictwa. Podjêto próbê poprawy w³asnoœci produkowanych w tym zak³adzie filtrów na bazie SiC i ZrO .
W przypadku filtrów na bazie SiC stosowanych w odlewaniu ¿eliwa przez modyfikacjê ich sk³adu (obni¿enie zawartoœci SiC, wprowadzenie tlenku glinu o ni¿szym uziarnieniu i dodatku odpowiedniego topnika) obni¿ono temperaturê wypalania. W efekcie obni¿ono jednostkowy koszt produkcji tego rodzaju filtrów,
nie pogarszaj¹c w³asnoœci u¿ytkowej wyrobu.
W przypadku filtrów na bazie ZrO (do staliwa) zmodyfikowano sk³ad zawiesiny przez zastosowanie nowego rodzaju spoiwa polimerowego oraz zast¹pienie
czêœci stosowanego tlenku cyrkonu ZrO stabilizowanym MgO. Dzia³ania te
mia³y na celu poprawê w³asnoœci reologicznych stosowanej zawiesiny oraz
zmniejszenie iloœci braków wynikaj¹cych z niestabilnoœci wymiarowej filtrów
po procesie wypalania.
Wykonano równie¿ wstêpne próby otrzymania filtrów ceramicznych korundowych na wi¹zaniu kordierytowym.
*
T e m a t: 3617/BT/2009
WOJSA JERZY, JEDYNAK LES£AW
Wyroby bezchromowe dla potrzeb przemys³u metali nie¿elaznych – chemicznie wi¹zane
(85 s., 19 tab., 14 rys.); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ MO, Gliwice
Wykonano badania materia³ów niewypalanych zasadowych z uk³adu MgO-Al O!-SnO , ukierunkowane na trzy rodzaje tworzyw: magnezjowo-cyniano-
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we, spinelowo-kasyterytowe i betony zasadowe, przy czym w obrêbie ka¿dej
z grup sprawdzono mo¿liwoœæ wzmacniania w³óknami metalicznymi.
Oznaczono podstawowe w³asnoœci teksturalne, wytrzyma³oœciowe i odpornoœciowe.
W grupie materia³ów magnezjowo-cynianowych dokonano wyboru tworzywa
do przemys³owych prób stosowania. W odniesieniu do materia³ów spinelowo-ka
syterytowych i betonów zasadowych wyznaczono obszar niezbêdny do wykonania badañ uzupe³niaj¹cych. Praca powiêksza obszar nowych materia³ów zasadowych niezawieraj¹cych Cr O!, przeznaczonych do zastosowañ w metalurgii.
W odniesieniu do materia³ów typu MgO-SnO mo¿liwe jest wykonanie partii
próbnej i ocena ich efektywnoœci w porównaniu z materia³ami chromitowo-magnezjowymi.
***

III GT: IN¯YNIERIA PROCESOWA I ŒRODOWISKA
(PG: Process and Environment Engineering)
T e m a t: 8/433/S
RAJCZYK KRYSTYNA
Opracowanie spoiwa zawieraj¹cego przetworzony termicznie odpad papierniczy wzbogacony metakaolinem do produkcji zapraw i tynków renowacyjnych
(50 s., 18 tabl., 36 rys., bibl. poz. 17); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ IMPiŒ,
Opole
Celem pracy by³o opracowanie na bazie waloryzowanego odpadu papierniczego
spoiwa mog¹cego znaleŸæ zastosowanie w produkcji zapraw i tynków renowacyjnych.
W poszukiwaniach bazy surowcowej dla otrzymania mineralnego, aktywnego
dodatku pucolanowego zwrócono uwagê na mo¿liwoœæ wykorzystania przetworzonych termicznie odpadów papierniczych, które po wypra¿eniu w odpowiedniej temperaturze wykazuj¹ w³aœciwoœci wi¹¿¹ce i pucolanowe.
Wed³ug uzyskanych wyników badañ, odpady papiernicze poddane procesowi
termicznej obróbki w okreœlonych warunkach, posiadaj¹ cechy spoiwa, którego
g³ównym sk³adnikiem jest aktywny tlenek wapniowy. Wzbogacenie takiego materia³u w metakaolin pozwala na zwiêkszenie trwa³oœci wi¹¿¹cego spoiwa
w œrodowisku wilgoci.
*

