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(54) Przezroczyste podłoże z powłoką 
przeciwodblaskową

 (57) Przezroczyste podłoże (6) zawierające na co najmniej jed-
nej ze swoich powierzchni powłokę przeciwodblaskową, zwłasz-
cza przy normalnym kącie padania wykonaną jako układ war-
stwowy (A) z cienkich warstw, charakteryzujące się tym, że układ 
warstwowy zawiera kolejno: pierwszą warstwę (1) o współczyn-
niku załamania n1 zawartym pomiędzy 1,8 i 2,2 i o grubości geo-
metrycznej e1 zawartej pomiędzy 5 i 50 nm, drugą warstwę (2) 
o współczynniku załamania n2 zawartym pomiędzy 1,35 i 1,65 
i o grubości geometrycznej e2 zawartej pomiędzy 5 i 50 nm, trze-
cią warstwę (3) o współczynniku załamania n3 zawartym pomię-
dzy 1,8 i 2,2 i o grubości geometrycznej e3 zawartej pomiędzy 
50 i 150 nm, czwarta warstwę (4) o współczynniku załamania n2 
zawartym pomiędzy 1,35 i 1,65 i o grubości geometrycznej e4 
zawartej pomiędzy 40 i 150 nm.
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(54) Masa ceramiczna i sposób wytwarzania 
kształtek kominowych z masy ceramicznej

 (57) Masa ceramiczna do wytwarzania kształtek kominowych, 
składająca się z surowców plastycznych w ilości 70 - 80% wago-
wych, surowców schudzających w ilości 20 - 30% wagowych oraz 
ewentualnie innych surowców ułatwiających homogenizację 
masy i zwiększenie jej ognioodporności, charakteryzuje się tym, 
że zawiera 30 - 40% wagowych substancji ilastych, 5 - 15% wago-
wych skalenia, 25 - 40% wagowych kwarcu, 5 - 10% wagowych 
złomu szamotowego o uziarnieniu do 2 mm, 5 - 15% złomu sza-
motowego o uziarnieniu od 2 do 3 mm, 5 - 10% wagowych ognio-
trwałej gliny palonej o uziarnieniu do 2 mm oraz glinokrzemian 
litu i/lub maltodekstrynę w ilości 0 - 5% wagowych w stosunku 
do masy pozostałych składników. Sposób wytwarzania kształtek 
kominowych z masy ceramicznej, polegający na wymieszaniu 
i ujednorodnieniu składników masy, z której w znany sposób 
formuje się kształtki, poddaje je suszeniu i wypalaniu w tempe-
raturze do 1230°C, charakteryzuje się tym, że ujednorodnioną 
mieszaninę surowcową leżakuje się przez okres co najmniej 60 go-
dzin w temperaturze od 10 do 20°C przy wilgotności powietrza 
60 - 80%. Następnie z masy formuje się kształtki, które suszy się 
prze okres od 240 do 480 godzin w temperaturze 15 - 25°C przy 
wilgotności powietrza 55 - 70%, po czym poddaje się je wypa-
laniu.
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(54) Sposób i urządzenie do rozdrabniania 
nawozów organicznych, zwłaszcza nawozów 
pochodzenia zwierzęcego

 (57) Sposób charakteryzuje się tym, że mieszaninę nawozu 
z wodą poddaje się ruchowi wirowemu i prowadzi go równocze-

śnie w trzech kierunkach, korzystnie, równolegle do osi pionowej 
zbiornika oraz po osiach zbiornika określających jego parametry 
konstrukcyjne w płaszczyźnie poziomej do chwili uzyskania jed-
norodnej mieszaniny o gęstości śmietany. Ruch wirowy miesza-
niny w płaszczyźnie poziomej zbiornika prowadzi się, korzystnie, 
po obwodzie zbiornika oraz po promieniu lub wzdłuż jego sze-
rokości i długości. Urządzenie charakteryzuje się tym, że w dnie 
centralnej części zbiornika (1) jest umieszczony słup osadczy (3) 
i na nim osadzony jest obrotowo jeden koniec poziomego ra-
mienia (4) a drugi koniec tego ramienia (4) jest przytwierdzony 
do wózka jezdnego (5) osadzonego na krawędzi ściany zbior-
nika (1) zaopatrzonego w silnik (6). Na poziomym ramieniu (4) 
osadzone jest suwadło (7) zaopatrzone w silnik (9), do którego 
przymocowane są pionowe wały (8), korzystnie dwa, z osadzo-
nymi na nich co najmniej dwoma łopatkami mieszającymi (10) 
o przeciwnych skrętach, które to wały (8) zaopatrzone są w silni-
ki (11) je napędzające, przy czym dno zbiornika (1) ma kilkustop-
niowy spadek i w najniższym miejscu dna zbiornika (1)wykona-
ny jest wylot (2) zawartości zbiornika na zewnątrz. Ściana boczna 
zbiornika (1) jest korzystnie w kształcie cylindra, a łopatki (10) 
osadzone są na pionowych wałach (8) z zachowaniem płynnej 
regulacji wysokości ich osadzenia.
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(54) Sposób wytwarzania izobutenu 
z technicznego eteru metylo-tert-butylowego

 (57) Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania izobutenu 
o wysokiej czystości z technicznego eteru metylo-tert-butylowe-
go (MTBE), jak również przemysłowego zastosowania strumieni 
bocznych.
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