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Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ wáaĞciwoĞci termo¿zycznych szkáa barowego borokrzemianowego z ukáadu SiO2-B2O3-BaO-MgO,
zaproponowanego jako potencjalne uszczelnienie szkliste dla ogniw IT-SOFC. Uszczelnienie szkliste wykazaáo niezadowalającą stabilnoĞü
termiczną ('T = 117 °C). Wyznaczone przewodnictwo temperaturowe wyniosáo a = 0,78 mm2/s, natomiast przewodnoĞü cieplna O = 1,8 W/(m·K).
Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej wyniósá 13,8·10-6 K-1. TopliwoĞü okreĞlono jako Tm = 805 °C. Materiaá szklisty cechowaáa bardzo
dobra zwilĪalnoĞü (ș = 27°). Stwierdzono, Īe wyznaczone parametry termo¿zyczne nieznacznie odbiegają od wymagaĔ stawianych
uszczelnieniom szklistym i moĪe byü poddane testom w modelowym ogniwie IT-SOFC.
Sáowa kluczowe: uszczelnienie szkliste, wáaĞciwoĞci termo¿zyczne, IT-SOFC

THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF BARIUM BOROSILICATE GLASS USED FOR SEALS IN IT-SOFC
This work presents the results of studies on thermophysical properties of barium borosilicate glass from the SiO2-B2O3-BaO-MgO system for application as a glass sealant for IT-SOFC fuel cells. The glass exhibited unsuitable thermal stability ('T = 117 °C). The thermal
conductivity was determined as a = 0,78 mm2/s, whereas the thermal conductance was Ȝ = 1,8 W/(m·K). The thermal expansion coef¿cient
was 13.8·10-6 K-1. The softening point was determined as Tm = 805 °C. The glass exhibited very good wettability (ș = 27°). The established
values of thermophysical parameters suggest that the glass is suitable for seals and further may be tested in IT-SOFC cells.
Keywords: Glass seal, Thermophysical properties, IT-SOFC

1. WstĊp

ratur pracy przez caáy okres jego uĪytkowania [2],
posiadaü staáą opornoĞü elektryczną czyli nie reagowaü
z chromem i Īelazem, powodując zwarcia elektryczne w
komórkach ogniwa paliwowego [3].
OdrĊbnym waĪnym kryterium wyboru odpowiedniego
uszczelnienia są jego wáaĞciwoĞci termo¿zyczne, w tym [4]:
– stabilnoĞü termiczna ('T = Tg - Tc)
– temperatura transformacji stanu szklistego (Tg),
– temperatura krystalizacji (Tc)
– temperatura miĊkniĊcia (TM)
– temperatura páyniĊcia (TP),
– wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej (CTE),
– przewodnictwo cieplne (O) i temperaturowe (a).
Wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej (CTE) szkáa tworzącego uszczelnienie, w celu zminimalizowania naprĊĪeĔ
termicznych, powinien byü porównywalny do wspóáczynników
pozostaáych materiaáów komórki SOFC takich jak elektrolit
(tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru - YSZ) oraz interkonektor (stal), zapewniający optymalne odprowadzenie
–

Rosnący popyt na przenoĞne ogniwa paliwowe typu IT-SOFC od wielu lat jest siáą napĊdową badaĔ prowadzonych
na Ğwiecie [1-5]. Rozwój nowych technologii, mających na
celu poprawĊ wydajnoĞci pracy tych urządzeĔ, dotyczy gáównie ich miniaturyzacji i redukcji temperatury pracy poprzez
zastosowanie coraz nowszych i udoskonalonych materiaáów
konstrukcyjnych (ceramika, interkonektor, uszczelnienie
szklane) [6].
W celu utrzymania stabilnoĞci takich konstrukcji i zminimalizowania degradacji stosuje siĊ uszczelnienie poszczególnych elementów wykonane z materiaáów szkáo-ceramicznych, tzw. szkieá, które są mieszaniną tlenków, w tym BaO,
CaO, Al2O3, SiO2, SrO, MgO, ZnO i innych [7].
Oprócz wáaĞciwoĞci izolacyjnych i gazoszczelnych
uszczelnienia szkliste powinny:
– wykazywaü maáą reaktywnoĞü w stosunku do materiaáu
áączonego elementu w zakresie zastosowanych tempe-
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áadunku elektrycznego. RolĊ i zastosowanie kryterium doboru
uszczelnienia z uwagi na parametry termo¿zyczne (Tg oraz
CTE) omówili Geassee i in. [8].
Innym równie waĪnym kryterium branym pod wagĊ
przy wyborze uszczelniania szklistego jest sáabe zwilĪanie
(ș ! 90°) w stosunku do materiaáów elementu ceramicznego
ogniwa (elektrolit, porowata katoda, anoda) [9] oraz bardzo
dobre zwilĪanie w stosunku do podáoĪa metalowego (interkonektor; 40°  ș  90°).
W pracy przedstawiono wyniki badaĔ oraz analizĊ
kompleksu wáaĞciwoĞci termo¿zycznych szkáa barowego
borokrzemianowego z ukáadu SiO2-B2O3-BaO-MgO pod
kątem potencjalnego zastosowania jako uszczelnienie
w ogniwach IT-SOFC.

2. Materiaáy i metodyka badaĔ
Do badaĔ zastosowano szkáo barowe borokrzemianowe
o nastĊpującym skáadzie chemicznym wyraĪonym w % mas.:
SiO2 – 27%, B2O3 – 9%, BaO – 55%, MgO – 9%, które zostaáo
wytworzone na Wydziale InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki
AGH w Katedrze Technologii Szkáa i Powáok Amor¿cznych.
Badane szkáo otrzymano drogą topienia mieszaniny
záoĪonej z tlenków o czystoĞci 99,9%. SiO2 wprowadzano
w postaci piasku szklarskiego o zawartoĞci 99,5% mas.
SiO2. OdwaĪone iloĞci skáadników mieszano i aktywowano
mechanicznie w máynku wibracyjnym. MieszaninĊ tlenków
topiono w piecu elektrycznym w temperaturze 1300 °C przez
2 godz. Tak otrzymany jednorodny stop wylewano na páytĊ
stalową w celu zeszklenia. Powstaáe páytki szklane odprĊĪano w temperaturze wyĪszej niĪ 610 °C.
Do badaĔ charakterystyki wáaĞciwoĞci termo¿zycznych
zastosowano nastĊpujące techniki pomiarowe:
1) RóĪnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) do pomiaru
ciepáa wáaĞciwego za pomocą kalorymetru skaningowego
Netzsch DSC 404 C/3/G Pegasus. Badania wykonano
w ochronnej atmosferze argonu w zakresie temperatury
od 25 °C do 1050 °C z szybkoĞcią nagrzewania wynoszącą 5 °C/min.
2) Dylatometria (DIL) do badania zmian rozszerzalnoĞci
cieplnej przy zastosowaniu dylatometru wysokotemperaturowego Netzsch DIL 402C/4/G. Badania prowadzono w
ochronnej atmosferze argonu w zakresie temperatury od
25 °C do 900 °C z szybkoĞcią nagrzewania wynoszącą
5 °C/min.
3) Laserowa analiza impulsowa (LFA) do pomiarów
wspóáczynnika przewodnictwa temperaturowego przy
zastosowaniu zestawu aparaturowego Netzsch LFA 427.
Badania przeprowadzono w próĪni rzĊdu 10-4 mbar w
zakresie temperatury od 25 °C do 900 °C. PrzewodnoĞü
cieplną wyznaczono z uwzglĊdnieniem strat radiacyjnych
w oparciu o nieliniową regresjĊ i model Cape-Lehmana
[10].
4) Klasyczna metoda kropli leĪącej SD (ang. sessile drop)
do badaĔ oddziaáywania ciekáych metali i stopów oraz
ich stabilnoĞci i reaktywnoĞci chemicznej w kontakcie
z innymi materiaáami w aparaturze autorskiej konstrukcji szczegóáowo opisanej w pracy [11]. Metoda polega
na rejestracji obrazu badanego obiektu - kropli szkáa,
umieszczonego na gáadkim podáoĪu. Zarejestrowane
obrazy sáuĪą zarówno do oceny wielkoĞci kąta zwilĪa-
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nia, jak równieĪ do pomiarów innych geometrycznych
parametrów kropli takich jak wysokoĞü i Ğrednica kropli,
które wykorzystano do badaĔ kinetyki rozpáywania siĊ
kropli szkáa. Badania wykonano wedáug procedury wspólnego nagrzewania (CH – ang. contact heating) w próĪni
wynoszącej od 1,99·10-6 hPa do 1,85·10-6 hPa. Badaną
parĊ materiaáów nagrzewano wspólnie przez 90 minut
z szybkoĞcią 5-7 °C/min, aĪ do osiągniĊcia temperatury
badaĔ 1225 °C. NastĊpnie utrzymywano tĊ temperaturĊ
przez 15 minut, po czym ukáad cháodzono do temperatury
pokojowej z szybkoĞcią 12 °C/min.
Do badaĔ wspóáczynnika przewodnictwa temperaturowego, z páyty badanego szkáa wyciĊto szeĞciany o wymiarach 10 mm × 10 mm przy uĪyciu przecinarki precyzyjnej
ACCUTOM-50. Do wykonania badaĔ dylatometrycznych
wycinano fragmenty o dáugoĞci 25 mm, natomiast analizie
DSC poddano lite próbki o Ğredniej masie 50 mg i wielkoĞci
2 mm × 2 mm ×10 mm.
Do badania kinetyki zwilĪania, jako podáoĪe, zastosowano nie polerowaną, komercyjną blachĊ stalową Crofer22APU
(ThyssenKrupp-Niemcy) o gruboĞci 1,5 mm i nastĊpującym
skáadzie chemicznym wyraĪonym w % mas.: Cr - 22,3%; Mn
- 0,53%; Ti - 0,055%; La - 0,10%; Al - 0,0056%; Si - 0,10%;
Cu - 0,0046%; Ce - 0,0009%; Fe - reszta. BezpoĞrednio
przed badaniami z blachy wycinano próbki o wymiarach
10 mm × 10 mm.
Przed badaniami powierzchnie wszystkich próbek
oczyszczano mechanicznie i odtáuszczono w acetonie
w páuczce ultradĨwiĊkowej.
Po badaniach zwilĪalnoĞci, wytworzoną parĊ materiaáów
szkáo/Crofer22APU poddano badaniom mikrostruktury, które
wykonano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej
(SEM) z lokalną analizą skáadu chemicznego (EDS) przy
zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego
TM3000 ¿rmy Hitachi.

3. Wyniki badaĔ i dyskusja wyników
Na podstawie krzywej DSC (Rys. 1) i zmian ciepáa molowego (cp) wywoáanych przebudową struktury wewnĊtrznej
szkáa, towarzyszącej tej przemianie, okreĞlono temperaturĊ
transformacji Tg, która wynosiáa 598 °C, temperaturĊ początku krystalizacji Tc1 = 715 °C oraz temperaturĊ koĔca
krystalizacji Tc2 = 800 °C. StabilnoĞü termiczna ('T = Tc - Tg)
wyniosáa 117 °C. Wykorzystując otrzymane dane kalorymetryczne okreĞlono wartoĞü 'cp, która wyniosáa 0,115 kJ/g.

Rys. 1. Krzywa DSC szkáa barowego borokrzemianowego ze wskazanymi temperaturami transformacji Tg, początku krystalizacji Tc1 i
koĔca krystalizacji Tc2.
Fig. 1. DSC curve of barium borosilicate glass with indicated temperatures of transformation Tg, crystallization origin Tc1 and crystallization end Tc2.
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Rys. 2. Temperaturowe zaleĪnoĞci 'L/L0, wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplnej Į(Alpha) oraz Ğredniego wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplnej Įm (T. Alpha) dla szkáa krzemianowo-barowego.
Fig. 2. Temperature dependence of 'L/L0, thermal expansion coef¿cient Į (Alpha) and average thermal expansion coef¿cient Įm
(T. Alpha).

Rys. 3. Temperaturowa zaleĪnoĞü przewodnictwa temperaturowego
a i przewodnoĞci cieplnej O dla szkáa barowego borokrzemianowego.
Fig. 3. Temperature dependence of thermal conductivity a and
thermal conductance O for barium borosilicate glass.

Tstolik = 18 °C - start eksperymentu

Tstolik = 805 °C

Tstolik = 920 °C

Tstolik = 1173 °C

Tstolik = 1225 °C

Tstolik = 1227 °C

Tstolik = 1230 °C

Tstolik = 1236 °C

Tstolik = 1256 °C – początek testu,
warunki: Tpróbki = 1255 °C,

Tstolik = 1257 °C – koniec testu, warunki: Tpróbki = 1255 °C, czas 15min
Rys. 4. Obrazy zarejestrowane kamerą cyfrową podczas ogrzewania ukáadu uszczelnienie szkliste /stal Crofer 22APU do temperatury
miĊkniĊcia 805 °C i podczas testu zwilĪalnoĞci zakoĔczonego wygrzaniem w temperaturze 1256 °C w czasie 15 minut.
Fig. 4. Images of the glass sealant /Crofer 22APU system during heating to a softening temperature of 805 °C), and during the wettability
test ended at 1256 °C for 15 min.
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Krzywą dylatometryczną 'L/L0 = f(T) oraz krzywe temperaturowych zaleĪnoĞci wspóáczynnika liniowej rozszerzalnoĞci cieplnej Į i Ğredniego wspóáczynnika rozszerzalnoĞci
liniowej Įm zaprezentowano na Rys. 2.
Z analizy przebiegu krzywych dylatometrycznych moĪna
stwierdziü, Īe w caáym badanym zakresie temperatury otrzymane wartoĞci 'L/L0, Į i Įm rosáy wraz ze wzrostem temperatury. PowyĪej temperatury 620 °C zaobserwowano zjawisko
wydáuĪenia siĊ badanej próbki szkáa. Wyznaczony na podstawie analizy dylatometrycznej wspóáczynnik rozszerzalnoĞci liniowej w temperaturze 700 °C wyniósá 13,8·10-6 K-1,
podczas gdy w przypadku uszczelnienia szklistego zakáada
siĊ go na poziomie od 10·10-6 K-1do 14·10-6 K-1 [12]. W przypadku stali Crofer22APU wartoĞü wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplnej w temperaturze 700 °C wynosi 11,6·10-6 K-1
[13]. MoĪna zatem stwierdziü, Īe otrzymany wspóáczynnik dla
badanego materiaáu szklistego mieĞci siĊ w poĪądanym zakresie. Dalszego obniĪenia jego wartoĞci moĪna spodziewaü
siĊ poprzez mody¿kacjĊ skáadu chemicznego szkáa uĪytego
do wykonania uszczelnienia.
Wykresy zaleĪnoĞci wspóáczynnika przewodnictwa temperaturowego a oraz przewodnoĞci cieplnej Ȝ od temperatury
prezentuje Rys. 3. Do obliczenia przewodnoĞci cieplnej Ȝ
zastosowano wartoĞci ciepáa molowego wyznaczone na
podstawie badaĔ kalorymetrycznych.
Na podstawie wykonanych pomiarów stwierdzono, Īe
w caáym badanym zakresie temperatury przewodnictwo
temperaturowe, jak równieĪ obliczona na ich podstawie
przewodnoĞü cieplna badanego uszczelnienia szklistego
roĞnie wraz z temperaturą, osiągając w temperaturze
600 °C (temperatura pracy ogniwa) wartoĞci a = 0,78 mm2/s
i Ȝ = 1,8 W/(m·K). WartoĞci te mieszczą siĊ w granicach
stawianych materiaáom szklistym do zastosowaĔ w IT-SOFC
(a > 0,9 mm2/s [12]).
Wyniki badaĔ topliwoĞci badanego szkáa barowego borokrzemianowego i kinetykĊ zwilĪania podáoĪa stali Crofer
22APU zaprezentowano na Rys. 4-5.
Obserwując zmiany wyglądu próbki badanego szkáa
barowego borokrzemianowego zaprezentowane na Rys. 4

moĪna okreĞliü temperatury TM, TT i TP. Temperatura stolika,
w której zaczyna miĊknąü próbka wynosi 805 °C, zatem jest
ona temperaturą TM. W miarĊ wzrostu temperatury nastĊpuje zmiana ksztaátu próbki szkáa. Formuje siĊ sferyczna
kropla charakterystyczna dla stanu ciekáego TT = 920 °C.
Podczas dalszego nagrzewania do temperatury páyniĊcia
(TP) 1256 °C kropla szkáa zwilĪa powierzchniĊ podáoĪa
stalowego i rozpáywa siĊ po nim, osiągając po 15 minutach
koĔcowy kąt zwilĪania ș= 30°. Badania kinetyki zwilĪania
przedstawiono na Rys. 5.
Jak wynika z Rys. 5 w badanym ukáadzie szkáo/stal
w początkowym etapie (po utworzeniu kropli z próbki
badanego szkáa) wartoĞü kąta zwilĪania wynosi ș = 142°.
W miarĊ wydáuĪania siĊ czasu kontaktu kropla rozpáywa
siĊ po podáoĪu, a ukáad z niezwilĪalnego staje siĊ zwilĪalny
(ș  90°). Dalsze wytrzymanie ukáadu prowadzi do osiągniĊcia stanu równowagi termodynamicznej, charakteryzującego
sie koĔcową wartoĞcią kąta zwilĪania șf =30°.
WartoĞü kąta zwilĪania ș w ukáadzie szkáo /stal Crofer
22APU w przypadku temperatury zgrzewania ogniwa oraz
jego pracy w gotowym ukáadzie wynosi poniĪej 40°, zatem
materiaá ten speánia wymagania stawiane uszczelnieniom
szklistym.
Mimo, Īe nie jest znana wartoĞü napiĊcia miĊdzyfazowego w przypadku badanego szkáa barowego borokrzemianowego, to opierając siĊ na wartoĞciach zmierzonych dla szkieá
o zbliĪonym skáadzie chemicznym (Tabela 1 [13]) moĪna
obliczyü pracĊ adhezji (Wa) w oparciu o wzór Younga-Dupré:
Wa = ȖLV (1+cos ș)

gdzie ș jest zmierzonym kątem zwilĪania, ȖLV napiĊciem
miĊdzyfazowym na granicy ciekáe szkáo /stal Crofer 22APU
obliczone zgodnie z równaniem:
ȖLV = ȈȖLvi . gi
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(2)

gdzie ȖLvi jest napiĊciem miĊdzyfazowym ciekáy tlenek /stal
Crofer22 APU, zaĞ gi oznacza udziaá masowy tlenku. Posáugując siĊ danymi zawartymi w pracy [13] wzór (2) moĪna
zapisaü w postaci:

Rys. 5. Kinetyka zwilĪania stali Crofer 22APU przez szkáo barowe borokrzemianowe.
Fig. 5. Wetting kinetics of Crofer 22APU steel with barium borosilicate glass.
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Tabela 1. NapiĊcie miĊdzyfazowe, koĔcowy kąt zwilĪania, praca adhezji szkieá barowych borokrzemianowych na stali Crofer 22APU po
badaniach zwilĪalnoĞci.
Table 1. Interfacial tension, ¿nal wetting angle and tenacity work of barium silicate glasses on Crofer 22APU steel after the wettability test.

Szkáo [% mas.]

PodáoĪe

Warunki testu
(T, atmosfera., t)

ȖLV [J/m2]

Ĭ
[°]

Wa [J/
m2]

SiO2-27,0; B2O3-9,0; BaO-55,0; MgO-9,0

Crofer 22APU

1526 °C, Ar, 15 min

0,362-0,372

30

0,6750,694

Crofer 22APU

920 °C, Ar/4%H2, 20
min

0,362

30

0,677

[13]

Crofer 22APU

920 °C, Ar/4%H2, 20
min

0,364

45

0,621

[13]

Crofer 22APU

920 °C, Ar/4%H2, 20
min

0,365

66

0,514

[13]

Crofer 22APU

920 °C, Ar/4%H2, 20
min

0,372

54

0,591

[13]

Ukáad

SiO2-31,3; B2O3-5,7; BaO-49,4; CaO-11,1;
Al2O3-2,6
SiO2-37,7; B2O3-5,2; BaO-41,7; CaO-12,9;
Al2O3-2,5
SiO2-42,6; B2O3-5,2; BaO-34,5; CaO-15,1;
Al2O3-2,7
SiO2-37,4; B2O3-5,2; BaO-34,8; CaO-20,0;
Al2O3-2,7

a)

Literatura

b)

Rys. 6. Obrazy SEM próbki poáączenia szkáo /stal Crofer 22APU po badaniach zwilĪalnoĞci: a) widok z góry zakrzepáej kropli szkáa, b)
widok powierzchni stali pod kroplą, która odpadáa.
Fig. 6. SEM images of microstructure of a glass/Crofer 22APU sample after wettability measurements: a) top view of solidi¿ed glass droplet,
b) fracture surface of steel when the droplet fallen away.

stali Crofer 22APU (Rys. 6b).
ȖLV = 3,4gSiO2 + 3,7gBaO + 4,8gCaO + 6,2gAl2O3 +
0,08gB2O3 [mJ/m2].

4. Wnioski
(3)

Z analizy wyników zawartych w Tabeli 1 wskazuje, Īe
badane szkáo wykazuje pracĊ adhezji Wa porównywalną
z innymi szkáami barowymi borokrzemianowymi, przy czym
jest zaleĪna od zawartoĞci SiO2 oraz CaO.
Obrazy SEM próbki szkáo /stal Crofer22APU po badaniach zwilĪalnoĞci zaprezentowano na Rys. 6. Na podstawie
tych obserwacji moĪna stwierdziü, Īe powierzchnia kropli
szkáa jest niejednorodna. Obserwowane są w niej regularne
wydzielenia przypominające krysztaáy oraz puste przestrzenie. Sugeruje to, Īe badane szkáo ulegáo rekrystalizacji
w trakcie badaĔ zwilĪalnoĞci z utworzeniem materiaáu szkáo-ceramicznego o zmienionym wspóáczynniku rozszerzalnoĞci
cieplnej w stosunku do wyjĞciowej matrycy szklistej.
Badana para materiaáów nie utworzyáa trwaáego poáączenia. ĝwiadczy o tym fakt, Īe w trakcie próby wykonania
zgáadu poprzecznego kropla szkáa odpadáa od powierzchni

Na podstawie przeprowadzonych metodami skaningowej
mikroskopii elektronowej badaĔ strukturalnych oraz wykonanych pomiarów wáaĞciwoĞci termo¿zycznych metodami DSC,
DIL, LFA oraz metody kropli leĪącej moĪna stwierdziü, Īe:
– wspóáczynnik rozszerzalnoĞci cieplnej uĪytego szkáa
barowego borokrzemianowego (Į = 13,8·10-6 K-1) speánia
wymagania stawiane uszczelnieniom w postaci szklistej
pracującym w parze ze stalą Crofer 22APU,
– uzyskane wartoĞci przewodnictwa temperaturowego
(a = 0,78 mm 2/s) oraz przewodnoĞci cieplnej (O =
1,8 W/(m·K)) uĪytego szkáa w temperaturze 600 °C
mieszczą siĊ w granicach stawianych materiaáom szklistym tym zastosowaniu,
– badane szkáo barowego borokrzemianowe speánia równieĪ wymagania dotyczące zwilĪalnoĞci (ș = 27°),
– proponowane szkáo nie speánia wymagaĔ stawianych
uszczelnieniom szklistym do zastosowania w ogniwie
paliwowym w odniesieniu do stabilnoĞci termicznej, która

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 66, 3, (2014)

257

M. HOMA, N. SOBCZAK, B. KORPAàA, G. BRUZDA, M. CIECIēSKA, M. KRAUZ, A. GAZDA, M. STYGAR, T. BRYLEWSKI, M. RĉKAS

–

wyniosáa 'T = 117 °C,
badane uszczelnienie szkliste moĪe byü poddane testom w modelowym ogniwie IT-SOFC, chociaĪ wymaga
mody¿kacji skáadu chemicznego uĪytego szkáa przez
optymalizacjĊ doboru skáadników celem obniĪenia
wspóáczynnika rozszerzalnoĞci cieplnej i podniesienia
stabilnoĞci termicznej.

PodziĊkowania
Badania wykonano w ramach dziaáalnoĞci statutowej
Instytutu Odlewnictwa (project nr 3005/00) ¿nansowanej
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego z wykorzystaniem zarówno aparatury badawczej, jak i materiaáów
testowych zakupionych w ramach projektu strukturalnego Nr
POIG.02.02.00-00-012/08, pt. „DoposaĪenie infrastruktury
badawczej Maáopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiaáów” [http://sowa.iod.krakow.pl/mcitim].
Prace badawcze wspóáfinansowano i zrealizowano
ze Ğrodków Maáopolskiego Funduszu Stypendialnego dla
doktorantów – Doctus na podstawie umowy stypendialnej
nr ZS.4112-196/12].
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