
w przykrywkê (5) o okreœlonej wstêpnie objêtoœci (Vi), zaopa-
trzon¹ w przynajmniej jeden otwór wlotowy (8) dla wody oraz
otwór odpowietrzaj¹cy (10). Przykrywka (5) jest szczelnie osa-
dzona na pojemniku (2). Miêdzy pojemnikiem (2) i przykrywk¹ (5)
jest umieszczona tekstylna siatka (12). Celem uniemo¿liwienia
wydostawania siê z filtra cz¹stek o wielkoœci oko³o 200 µm, rów-
nie¿ w warunkach ró¿nego stopnia zape³nienia pojemnika (2) ma-
teria³em filtruj¹cym (4), tekstylna siatka (12) jest zaopatrzona
w siêgaj¹c¹ do objêtoœci wewnêtrznej (Vi) przykrywki (5) czêœæ (3),
której najbardziej oddalony od pojemnika (2) górny obszar (14)
w przewa¿aj¹cym czasie eksploatacji filtra jest otoczony powie-
trzem.
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(54) Urz¹dzenie do kondycjonowania osadu
œciekowego metod¹ wymra¿ania

(57) Urz¹dzenie do kondycjonowania osadu poœciekowego
metod¹ wymra¿ania sk³ada siê z agregatu ch³odziarki (10 zawie-
raj¹cego w sobie sprê¿arkê (2), napêdu sprê¿arki (5), skraplacza,
parownika (4) oraz dwóch sztuk rewersyjnego wymiennika ciep³a
(6), przy czym ka¿dy z wymienników sk³ada siê z p³aszcza wy-
miennika (7), cylindrów (8) w iloœci od jednego do nieskoñczono-
œci, przy czym cylindry (8) ukszta³towane s¹ w ten sposób, ¿e
wewn¹trz znajduj¹ siê ¿ebra w iloœci zale¿nej od rodzaju me-
diów w cylindrze (8), przewodu doprowadzaj¹cego osad (9),
przewodu odprowadzaj¹cego osad (10), przewodu czynnika za-
mra¿aj¹cego, przewodu czynnika grzejnego (12), pomp obie-
gowych (13), zaworów steruj¹cych (14). Urz¹dzenie pracuje
w ruchu cyklicznym zamra¿anie – odmra¿anie, przy czym za-
mra¿anie odbywa siê w jednym z wymienników (6), podczas gdy
w drugim wymienniku (6) odbywa siê proces odmra¿ania. Osad
w celu zamro¿enia doprowadzany jest do cylindrów (8) jednego
z wymienników (6), przy czy, w cyklu zamra¿ania przez p³aszcz
wymiennika (7) przep³ywa czynnik zamra¿aj¹cy o temperaturze
najlepiej od -7°C do -15°C. �ród³em zimna dla czynnika zamra-
¿aj¹cego jest parownik (4). W celu odmro¿enia osadu przez
p³aszcz wymiennika (7) przep³ywa czynnik grzejny, dla którego
Ÿród³em energii cieplnej jest skraplacz. Osad po odmro¿eniu wy-
prowadzany jest przewodami (9) do dalszej obróbki, na przyk³ad
odwadniania mechanicznego na prasach lub wirówkach.
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(71) GLAVERBEL, Bruksela, BE
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(54) Oszklenie

(57) Szyba oszkleniowa zawiera w okreœlonej kolejnoœci co
najmniej: pod³o¿e szklane, podstawow¹ warstwê przeciwodbla-
skow¹ zawieraj¹c¹ co najmniej podstawow¹ doln¹ warstwê
przeciwodblaskow¹ oraz podstawow¹ górn¹ warstwê przeciw-
odblaskow¹, która ma inny sk³ad ni¿ podstawowa dolna war-
stwa przeciwodblaskowa, przy czym podstawowa górna war-
stwa przeciwodblaskowa zawiera mieszaniny tlenek Zn oraz co
najmniej jeden dodatkowy materia³ X, w której proporcja wagowa
X/Zn w podstawowej górnej warstwie przeciwodblaskowej mieœci
siê w przedziale od 0,02 do 0,5 i w której X stanowi jeden lub wiê-
cej materia³ów wybranych z grupy obejmuj¹cej Sn, Al., Ga, In, Zr,
Sb, Bi, Mg, Nb, Ta oraz Ti, pierwsz¹ warstwê odbijaj¹c¹ promie-
niowanie w podczerwieni, pierwsz¹ warstwê barierow¹, œrod-
kow¹ warstwê przeciwodblaskow¹ zawieraj¹c¹ co najmniej
œrodkow¹ warstwê doln¹ przeciwodblaskow¹ oraz œrodkow¹ wa-
rstwê górn¹ przeciwodblaskow¹, która ma inny sk³ad ni¿ œrodko-
wa warstwa dolna przeciwodblaskowa, przy czym œrodkowa
warstwa dolna przeciwodblaskowa znajduje siê w bezpoœred-
nim kontakcie z pierwsz¹ warstwa barierow¹ i œrodkow¹ warstwê
górn¹ przeciwodblaskow¹ zawieraj¹c¹ mieszany tlenek Zn oraz
co najmniej jeden dodatkowy materia³ Y, w której proporcja wago-
wa Y/Zn w podstawowej górnej warstwie przeciwodblaskowej
mieœci siê w przedziale od 0,02 do 0,5 i w której Y stanowi jeden
lub wiêcej materia³ów wybranych z grupy obejmuj¹cej Sn, Al, Ga,
In, Zr, Sb, Bi, Mg, Nb, Ta oraz Ti, drug¹ warstwê odbijaj¹c¹ pro-
mieniowanie w podczerwieni, drug¹ warstwê barierow¹ oraz
powierzchniow¹ warstwê przeciwodblaskow¹. Taki zespó³ po-
wlekaj¹cy szyby oszkleniowej mo¿e dostarczyæ szczególnie ko-
rzystnie poziomy stabilnoœci cieplnej w ten sposób u³atwiaj¹c
obróbkê ciepln¹ takiej szyby oszkleniowej.
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(54) Mineralny tynk renowacyjny

(57) Tynk renowacyjny rozwi¹zuje problem skutecznoœci
prac prowadzonych w zawodnionych i zasolonych murach. Tynk
sk³ada siê z cementu portlandzkiego lub hutniczego w iloœci
15-25% wagowych, mielonego, granulowanego ¿u¿la wielkopie-
cowego w iloœci 0-10% wagowych, wapna hydratyzowanego
w iloœci 0-10% wagowych, piasku o uziarnieniu do 2 mm w iloœci
40-80% wagowych, diatomitu o uziarnieniu 0,5-4 mm w iloœci
1-30% wagowych, dodatków modyfikuj¹cych w iloœci 0-2% wago-
wych oraz ewentualnie pigmentów naturalnych lub tlenkowych
w iloœci 0-4% wagowych.
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(71) Zak³ady Magnezytowe ROPCZYCE S.A.,
Ropczyce

(72) Zelik Wies³aw, Czapka Zbigniew, K³usek
S³awomir, Dar³ak Marian, Siwiec Józef,
G³odek Andrzej

(54) Zasadowa masa ogniotrwa³a oraz sposób
wytwarzania wyrobów ogniotrwa³ych
niewypalanych z tej masy

(57) Zasadowa masa ogniotrwa³a sk³ada siê z 78-94% wago-
wych czêœci magnezjowej, 4-15% wagowych czêœci wêglowej
i 2-7% wagowych lepiszcza, korzystnie pakowego o tempera-
turze miêkniêcia 60-90°C i liczbie koksowej minimum 35% lub
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