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Urządzenie według wynalazku stanowi komora 
 podzielona na dwa kanały  przy 

 do kanału (2) doprowadzone są przewody (5), 
(S) doprowadzające odpady powęglowe i powietrze, 
a do kanału (10) doprowadzony jest przewód (9) z 
aparatu szlamowego i (15) z wymiennika cyklonowe-
go. Przy czym częściowo wypaloną mieszaninę su-
rowcową strumień gazów przenosi z przewodu (10) 
do wymiennika cyklonowego (12), który ma rurę wy-
lotową (11) wprowadzoną do górnego końca pieca 
(1). (14 zastrzeżeń) 

C04B P. 240525 09.02.1983 

Instytut Przemysłu Wiążących Materiałów Budo-
wlanych, Opole, Polska (Jerzy Duda, Bronisław We-
ryński, Stefan Pampuch, Franciszek Sładeczek). 

Sposób i urządzenie do częściowego wypalania 
mieszaniny surowcowej zwłaszcza w produkcji 

cementu 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest za-
stąpienie części wysokokalorycznego paliwa niezbęd-
nego w procesie produkcyjnym odpadami  węglo-
wymi. 

Sposób częściowego wypalania mieszaniny surow-
cowej w procesie produkcji cementu, przy czym mie-
szaninę surowcową stanowi sproszkowany surowiec 
mineralny zawierający wapno i sproszkowany suro-
wiec mineralny zawierający części palne, polega na roz-
dzieleniu w jednopasmowym systemie wymienników 
cyklonowych strumienia gazów odlotowych z pieca 
na dwa strumienie, jeden według znanego sposobu 
kieruje się na ostatni stopień wymiennika cyklono-
wego, drugi strumień gazów na stopień poprzedzają-
cy stopień ostatni, gdzie w przewodzie łączącym od-
bywa się częściowe wypalanie. 

Urządzenie według wynalazku stanowią dwa ka-
nały (1) i  które łączą się, przewód (1) z przed-
ostatnim stopniem wymiennika cyklonowego (3), a 
przewód (8) z wymiennikiem (9), przy czym do prze-
wodu (1) doprowadza się powietrze kanałem (4) i od-
pady węglowe kanałem (5), a do przewodu (8) dopro-
wadza się paliwo (15). (14 zastrzeżeń) 

C04B 15.02.1983 

Łódzkie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, 
Łódź, Polska (Ireneusz Kurkowski, Michał Owczarek). 

Sposób wytwarzania elementów budowlanych
-cementowych zwłaszcza cegły 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzystania 
pyłów dymnicowych elektrociepłownianych do pro-
dukcji elementów budowlanych, zwłaszcza cegły. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że pył 
miesza się z cementem i wodą w ilościach: 10-20% 
cementu, 6-8% wody, reszta pyłu, prasuje się mie-
szankę, po czym wprowadza  do autoklawów, 
gdzie odbywa się proces  przy zacho-
waniu iloczynu stałego ciśnienia oraz czasu autokla-
wizacji wynoszącego 60  Pa) x godz. 

(1 zastrzeżenie) 

C04B P.  T 19.09.1983 

Zakłady Dolomitowe "Szczakowa", Jaworzno, Pol-
ska (Andrzej Stachańczyk, Stefan Płatek, Bolesław 
Bolek, Justyn Stachurski, Zygmunt

Ogniotrwała masa dolomitowa do monolitycznego 
wyłożenia kadzi stalowniczych i sposób jej 

produkcji 

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
zwiększenie trwałości wyłożenia kadzi stalowniczych. 

Ogniotrwała masa dolomitowa o granulacji poni-
żej 15 mm zawiera w swym składzie 4-9%
i  a wytwarza się ją przez wymiesza-
nie: 

 dolomitu prażonego o zawartości MgO co 
najmniej 25%, zawartości  3-6% i za-
wartości  o granulacji poniżej 
15 mm w tym ziarna poniżej 1 mm najwy-
żej 20%, 

 polifosforanu sodu, ogniotrwałej gliny su-
rowej lub ich mieszaniny o granulacji po-
niżej 1 mm lub w postaci zawiesiny wod-
nej lub wodnego roztworu, 

 paku lub innego materiału o temperaturze 
topliwości poniżej  -

 7% zendry lub innego materiału żelazonośnego 
o granulacji poniżej 1 mm, a najlepiej po-
niżej  mm, 

przy czym do masy tej można dodać  oleju 
mineralnego lub innego materiału uplastyczniającego 
oraz  koksu lub innego materiału węglonoś-
nego o granulacji poniżej 2 mm. Pożądane jest przed 
ubiciem masy w obmurzu kadzi podgrzanie jej
wtórnym wymieszaniu do temperatury co najmniej 
60°C lub jej nawilżenie do wilgotności powyżej
oraz podgrzanie wykonanego z masy  kadzi 
przed spustem stali do temperatury co najmniej 

 zastrzeżenie) 

C04B P. 243892 T 23.09.1983 

Akademia  im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Piotr  Rudolf
Marian Kordek). 

Masa ceramiczna 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ta-
niej masy ceramicznej nadającej się do produkcji wy-
robów sanitarnych. 

Masa ceramiczna charakteryzuje się tym, że zawie-
ra do 40 części wagowych granulowanego żużla wiel-
kopiecowego w stosunku do ilości masy podstawowej 
składającej się z surowców ilastych, schudzających 
oraz skaleni. (1 zastrzeżenie) 

C04B  T 28.09.1983 

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskie-
go, Radom, Polska (Leonard Kowalczyk). 

Mieszanka ceramiczna na bazie krzemianów 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania 
z mieszanek ceramicznych na bazie krzemianów lek-


