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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.
*
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T e m a t: 8/434/S
RAJCZYK KRYSTYNA
Badanie zawartoœci metali ciê¿kich i innych pierwiastków œladowych wystêpuj¹cych w odpadowych gipsach oraz okreœlenie ich wp³ywu na w³aœciwoœci
spoiw gipsowych
(52 s., 14 tabl., 48 rys., bibl. poz. 6); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ IMPiŒ,
Opole
Praca dotyczy³a zbadania mo¿liwoœci wymycia metali ciê¿kich i innych zanieczyszczeñ z odpadowego gipsu powstaj¹cego w procesie neutralizacji œcieków
kwaœnych przy produkcji miedzi.
Przeprowadzono fizykochemiczne badania identyfikacyjne gipsu po neutralizacji œcieków kwaœnych, obejmuj¹ce równie¿ analizy z zakresu ochrony œrodowiska.
Uzyskane wyniki badañ wykaza³y, ¿e gips po neutralizacji œcieków kwaœnych
powstaj¹cy przy produkcji miedzi w porównaniu do gipsu naturalnego i gipsu
syntetycznego charakteryzuje siê znaczn¹ iloœci¹ zanieczyszczeñ, przede wszystkim metali ciê¿kich, chlorków i ¿elaza. Metale ciê¿kie koncentruj¹ siê w drobnych ziarnach gipsu i s¹ trudno wymywane. W œwietle projektu normy europejskiej okreœlaj¹cej wymagania dla gipsu syntetycznego, gips po neutralizacji
œcieków kwaœnych móg³by ewentualnie zostaæ wykorzystany jako regulator czasu wi¹zania cementu. Konieczne jest jednak, w dalszym etapie pracy, okreœlenie wp³ywu zanieczyszczeñ na proces wi¹zania cementu oraz pozosta³e w³aœciwoœci cementu, w którym odpadowy gips zosta³ u¿yty jako regulator czasu
wi¹zania.
Praca bêdzie kontynuowana.
*
T e m a t: 8/435/S
RAJCZYK KRYSTYNA
Badanie procesu hydratacji spoiw zawieraj¹cych popio³y fluidalne
(66 s., 13 tabl., 47 rys., bibl. poz. 9); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ IMPiŒ,
Opole
Celem pracy by³o poszerzenie zakresu istniej¹cej wiedzy na temat procesu hydratacji spoiw zawieraj¹cych popió³ fluidalny. Omówiono rozwój techniki fluidalnego spalania wêgla w energetyce oraz w³aœciwoœci popio³ów lotnych z fluidalnego spalania w porównaniu do popio³ów konwencjonalnych. Przedstawiono
specyficzne elementy procesu hydratacji spoiw zawieraj¹cych popio³y fluidalne.
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Zebrano wyniki dotychczasowych badañ realizowanych w tym zakresie przez
autora pracy, jak równie¿ wyniki przeprowadzonych badañ uzupe³niaj¹cych.
Zwrócono szczególn¹ uwagê na obecnoœæ w popio³ach fluidalnych siarczanów
powoduj¹cych zmiany procesu hydratacji w obrêbie fazy ettryngitowej, która
mo¿e tworzyæ siê w póŸnych okresach twardnienia i narastania wytrzyma³oœci,
co mo¿e doprowadziæ do destrukcji wyrobu.
Do realizacji pracy wykorzystano metody analizy instrumentalnej, termicznej
analizy ró¿nicowej, analizy dyfraktometrycznej, mikroskopii elektronowej.
*
T e m a t: 8/214/S
JANETA JAROS£AW
Wp³yw oddzia³ywania na œrodowisko przemys³u mineralnego w œwietle wymagañ Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeñ –
PRTR
(138 s., 55 tabl., 8 rys., bibl. poz. 27); maszyn.: ISCMOiB, Oddzia³ IMPiŒ,
Opole
W realizowanej pracy ustalono wskaŸniki dla substancji uwalnianych i transferowanych z procesów technologicznych w: przemyœle cementowym, ceramicznym, szklarskim i materia³ów ogniotrwa³ych.
WskaŸniki uwalniania i transferu przydatne bêd¹ do ustalenia iloœci substancji
uwalnianych i transferowanych z materia³ów i wytworzonych odpadów wykorzystanych w procesie technologicznym. Znajomoœæ tych wskaŸników umo¿liwi
ocenê oddzia³ywania procesów technologicznych na œrodowisko, a w szczególnoœci okreœlenie, które z tych substancji maj¹ wp³yw znacz¹cy.
***

