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A1 (21) 410811 (22) 2014 12 30

(51) C04B 11/26 (2006.01)

 C04B 11/02 (2006.01)

 C01F 11/46 (2006.01)

(71) BIELECKI MIROSŁAW, Niemce; 

PYTKO WŁODZIMIERZ JAN, Pacanów

(72) BIELECKI MIROSŁAW; PYTKO WŁODZIMIERZ JAN

(54) Reagips suchy i sposób wytwarzania reagipsu 
suchego

(57) Wynalazek dotyczy wytwarzania kompozycji spoiwa budow-

lanego o optymalnych parametrach wilgotności przy możliwości 

wyeliminowania konieczności stosowania drogich i energochłon-

nych urządzeń i instalacji. Reagips suchy, w postaci spoiwa budow-

lanego, charakteryzuje się tym, że zawiera gips syntetyczny o wil-

gotności nie większej niż 0,2% w ilości 81 - 89 części wagowych 

oraz wodorotlenek wapnia w ilości nie większej niż 11 - 19 części 

wagowych. Sposób wytwarzania reagipsu suchego w postaci spo-

iwa budowlanego, charakteryzuje się tym, że proces suszenia spo-

iwa budowlanego prowadzi się przy użyciu tlenku wapnia, którego 

reaktywność jest mniejsza niż 90 s, przy czym tlenek wapnia miesza 

się z reagipsem wilgotnym w proporcji od 11 - 19 części wagowych 

tlenku wapnia na 100 części wagowych reagipsu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 410867 (22) 2014 12 31

(51) C04B 18/08 (2006.01)

 C04B 7/26 (2006.01)

(71) TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(72) ŁĄCZNY MARIAN JACEK; GOGOLA KRZYSZTOF; 

IWASZENKO SEBASTIAN; JANOSZEK TOMASZ; 

BAJERSKI ANDRZEJ; CEMPA-BALEWICZ MAGDALENA; 

KLUPA AGNIESZKA; TOKARSKI STANISŁAW; 

JANAS JACEK; ZDEB JANUSZ; JAGODZIK SZYMON; 

TCHÓRZ JANUSZ; SMÓŁKA WOJCIECH

(54) Sposób przetwarzania popiołów lotnych 
z energetycznego wykorzystania paliw do produktu 
o kontrolowanej zawartości wolnego tlenku wapnia

(57) Sposób przetwarzania popiołów lotnych z energetyczne-

go wykorzystania paliw do produktu o kontrolowanej zawarto-

ści wolnego tlenku wapnia polega na tym, że w wyniku działania 

na popiół lotny fl uidalny dwutlenku węgla gazowego lub/i cie-

kłego w dowolnym urządzeniu pozwalającym na wywołanie re-

akcji pomiędzy wolnym CaO a dwutlenkiem węgla otrzymuje się 

produkt zawierający węglan wapnia w ilości stechiometrycznej 

do przereagowanego wolnego tlenku wapnia zawartego w tym 

popiele. W sposobie do fl uidalnego popiołu lotnego podaje się 

katalizator procesu w postaci wody o sile jonowej I od 0,01 do 0,5, 

której ilość powinna wynosić od 2 do 10% wagowych w stosunku 

do zawartości wolnego tlenku wapnia przy zawartości wolne-

go tlenku wapnia do 10% i wtłacza się gaz reakcyjny, w którym 

stężenie CO2 powinno zawierać się pomiędzy 20% a 100%, Tem-

peratura prowadzenia procesu nie powinna przekraczać 40°C, 

a proces prowadzi się przy ciśnieniu normalnym lub korzystnie 

przy utrzymywaniu nadciśnienia. W zależności od stosunku mo-

lowego (wagowego) węglanu wapnia otrzymanego w wyniku 

przereagowania w atmosferze dwutlenku węgla wolnego CaO 

do siarczanu wapnia utrzymuje się jego zawartość poniżej 50% 

zawartości siarczanu wapnia.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 410849 (22) 2014 12 31

(51) C04B 35/03 (2006.01)

 C04B 35/443 (2006.01)

 C04B 35/48 (2006.01)

 C04B 35/64 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ropczyce

(72) SZCZERBA JACEK; MADEJ DOMINIKA; LIS JERZY; 

BRADECKI ARTUR; STOCH PAWEŁ; ŚNIEŻEK EDYTA

(54) Sposób wytwarzania wyrobów formowanych 
peryklazowo-perowskitowo-spinelowych 
na wyłożenia ogniotrwałe

(57) Sposób wytwarzania wyrobów peryklazowo-perowskitowo-

spinelowych na wyłożenia ogniotrwałe charakteryzuje się tym, 

że klinkier magnezjowy spiekany i/lub topiony o zawartości MgO 

powyżej 95% masowych we frakcjach ziarnowych z przedziału 

od 0 do 6 mm w ilości 50 - 96% masowych miesza się z wcześniej 

syntetyzowanym drogą spiekania i/lub topienia cyrkonianem wap-

nia we frakcjach ziarnowych z przedziału od 0 do 5 mm w ilości 

1 - 30% masowych, ze spiekanym i/lub topionym syntetycznym 

spinelem, zawierającym jako główny składnik fazowy MgAl2O4, 

o uziarnieniu do 5 mm w ilości 1 - 20% masowych oraz ze środ-

kiem wiążącym wprowadzanym w ilości od 0 do 5% masowych, 

po czym z uzyskanej masy formuje się kształtki pod ciśnieniem 

80 - 200 MPa stosując trzykrotne odpowietrzenie, które suszy się, 

a następnie poddaje jednostopniowej obróbce cieplnej prowadzo-

nej w zakresie temperatur 1500 - 1700°C.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 410850 (22) 2014 12 31

(51) C04B 35/03 (2006.01)

 C04B 35/48 (2006.01)

 C04B 35/64 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ropczyce

(72) SZCZERBA JACEK; MADEJ DOMINIKA; 

PĘDZICH ZBIGNIEW; BRADECKI ARTUR; 

JASTRZĘBSKA ILONA; PROROK RYSZARD

(54) Sposób otrzymywania kruszywa ogniotrwałego
(57) Sposób polega na tym, że naturalny kamień wapienny miesza 

się przez wspólny przemiał z tlenkiem cyrkonu w ilości zapewniającej 

przereagowanie całej ilości tlenku wapnia, powstałego po dekarbo-

natyzacji CaCO3 z kamienia wapiennego do cyrkonianu wapnia oraz 

umożliwiającej utworzenie dodatkowo węglika cyrkonu, odpowia-

dającej ponad stechiometryczną wartość potrzebną do utworzenia 

CaZrO3. Następnie z mlewa formuje się brykiety, które poddaje się 

jednostopniowej obróbce cieplnej, wypalając je w temperaturze 

1100 - 1200°C. Powstały kalcynat miele się do uziemienia poniżej 

0,2 mm, następnie miesza z dodatkiem substancji węglonośnej 

dodawanej w ilości 5 - 30% masowych i topi w elektrycznym piecu 

łukowym w temperaturze przekraczającej 2345°C, otrzymując kru-

szywo zawierające cyrkonian wapnia w ilości 70 - 100% masowych, 

węglik cyrkonu w ilości 1 - 30% masowych oraz ewentualnie tlenek 

cyrkonu stabilizowany jonami wapnia w ilości 0,5 - 5% masowych.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 410851 (22) 2014 12 31

(51) C04B 35/03 (2006.01)

 C04B 35/48 (2006.01)

 C04B 35/52 (2006.01)

 C04B 35/64 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ropczyce

(72) SZCZERBAL ANDRZEJ; MADEJ DOMINIKA; 

BUĆKO MIROSŁAW; BRADECKI ARTUR; STOCH AGATA; 

STOCH PAWEŁ


