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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



Nr  14  (1109)  2016 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 21

(54) Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych
(57) Sposób wytwarzania wyrobów ogniotrwałych, w którym 

z masy, zawierającej klinkier magnezjowy, substancję węglonośną, 

a także żywicę, formuje się wyroby, charakteryzuje się tym, że masę 

sporządza się z następujących składników: klinkieru magnezjowe-

go spiekanego i/lub topionego o ziarnistości max. 6 mm w ilości 

50 - 95% masowych, klinkieru perowskitowego topionego i/lub 

spiekanego o uziarnieniu max. 3 mm, zawierający ewentualnie 

przeciwutleniacz w postaci węglika cyrkonu, w ilości do 15% ma-

sowych, żywicy syntetycznej w ilości 2 - 5%, substancji węglono-

śnej w ilości 3 - 50%, przy czym mieszaninę składników miesza się 

na gorąco, po czym z tak przygotowanej masy formuje się wyroby, 

suszy i poddaje jednostopniowej obróbce termicznej w tempera-

turze do 600°C.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 410852 (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; LIS JERZY; 

GRABOWY MAREK; WIŚNIEWSKA KLAUDIA; 

ŚNIEŻEK EDYTA

(54) Sposób wytwarzania masy ogniotrwałej na wyroby 
ceramiczne

(57) Sposób wytwarzania masy ogniotrwałej na wyroby ceramicz-

ne polegający na termicznej obróbce surowców charakteryzuje się 

tym, że kamień wapienny miesza się przez wspólny przemiał z tlen-

kiem cyrkonu wprowadzanym w ilości zapewniającej pełne przere-

agowanie tlenku wapnia na cyrkonian wapnia. Następnie z mlewa 

formuje się brykiety lub kształtki, które poddaje się dwustopnio-

wej obróbce termicznej, przy czym pierwszy etap obróbki polega 

na kalcynacji w temperaturze 900 - 1200°C, a drugi na wypalaniu 

w temperaturze 1500 - 1700°C lub topieniu w temperaturze powy-

żej 2345°C. Powstały półprodukt poddaje się wstępnemu rozdrob-

nieniu do uziarnienia poniżej 2 mm, następnie mieleniu na mokro, 

a uzyskaną zawiesinę proszku suszy się i granuluje, po czym for-

muje się kształtki stosując prasowanie jednoosiowe z ewentual-

nym dogęszczaniem izostatycznym, a uzyskane wyroby wypala się 

w temperaturze 1600 - 1800°C.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 410863 (22) 2014 12 31

(51) C04B 35/48 (2006.01)

 C22C 29/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

ODDZIAŁ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH, Gliwice; 

INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice; 

CERTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wilamowice; 

POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) CZECHOWSKA KINGA; CZECHOWSKI JERZY; 

WITEK JERZY; PYKA MARIA; HEISE ŁUKASZ; 

PSIUK BRONISŁAW; WALA TERESA; PODWÓRNY JACEK; 

WRONA ADRIANA; LIS MARCIN; CZEPELAK MARIAN; 

OSADNIK MAŁGORZATA; KAMIŃSKA MAŁGORZATA; 

BILEWSKA KATARZYNA; TOMCZYK PIOTR; 

WIĘCŁAW GRZEGORZ; MOSKAL GRZEGORZ; 

NIEMIEC DAWID; MOŚCICKI ADRIAN

(54) Cermetaliczny kompozyt ogniotrwały
(57) Cermetaliczny materiał ogniotrwały zbudowany jest na ba-

zie niestabilizowanego tlenku cyrkonu i fazy wysokotemperaturo-

wego metalu, takiego jak molibden lub stop molibden/ren, przy 

czym dodatkowo cermetal zawiera co najmniej jedną fazę cera-

miczną z wybranej grupy: tlenek glinu, tlenek krzemu, krzemian 

cyrkonu, mullit, spinel MgO-Al2O3 oraz krzemki molibdenu, węgliki 

molibdenu, w którym zawartość fazy metalicznej w osnowie ce-

ramicznej wynosi od 5 do 40% wagowych. Składnik metaliczny 

występuje w postaci proszku o średniej wielkości ziarna nie więk-

szej niż 10 μm i czystości powyżej 99,9%. Głównym składnikiem 

tworzywa jest niestabilizowany tlenek cyrkonu, pozostałą część 

w ilości od 0,1 do 10% wag., stanowią dodatki ceramiczne - tlenko-

we, np. tlenek glinu, tlenek krzemu itp. lub ich mieszaniny, dodatki 

ceramiczne wprowadzane są do mieszaniny wyjściowej w postaci 

proszków o uziarnieniu poniżej 1 μm, korzystnie w różnych posta-

ciach pod względem krystalografi cznym.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 410717 (22) 2014 12 22

(51) C06B 25/24 (2006.01)

(71) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa

(72) WOLSZAKIEWICZ TOMASZ; GAWOR TOMASZ; 

FLORCZAK BOGDAN; MYŚLIWIEC ROBERT; 

SŁABIK PIOTR; SYPIEŃ JANUSZ

(54) Stałe, homogeniczne paliwo rakietowe
(57) Stałe, homogeniczne paliwo rakietowe, zawierające nitroce-

lulozę, nitroglicerynę, dinitrotoluen, stabilizator stałości chemicz-

nej - N,N-dietylo,N,N’- difenylomocznik oraz dodatki modyfi kujące 

szybkość jego spalania, zawierające miedź i ołów, charakteryzu-

je się tym, że składa się z 53 - 55 części wagowych nitrocelulozy 

o zawartości azotu stanowiącego 12 - 12,5% masy nitrocelulozy, 

32,5 - 33,5 części wagowych nitrogliceryny, 3,5 - 4,5 części wago-

wych N,N’-dietylo,N,N’- difenylomocznika, 6 - 8 części wagowych 

dinitrotoluenu, 9 - 12 części wagowych γ-polioksymetylenu (po-

lioksymetyleno-dimetyloeteru), 1 - 2,2 części wagowych stearynia-

nu ołowiu oraz 1 - 1,5 części wagowych stearynianu miedzi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 410767 (22) 2014 12 23

(51) C07C 41/03 (2006.01)

 C07C 43/02 (2006.01)

 B01J 31/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 

BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle; 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Łódź

(72) KOSNO JACEK; LUKOSEK MAREK; FISZER RENATA; 

ZGODA MARIAN MIKOŁAJ; NACHAJSKI MICHAŁ; 

KOŁODZIEJCZYK MICHAŁ

(54) Sposób oksyetylenowania tłuszczów
(57) Sposób oksyetylenowania tłuszczów polega na tym, że re-

akcję bezpośredniego oksyetylenowania tłuszczów prowadzi się 

w temperaturze 160 - 190°C, pod ciśnieniem 0.3 - 0.5 MPa, w obec-

ności 0,3 - 1% katalizatora zawierającego sól wapniową niskoczą-

steczkowego kwasu mono- i/lub di- karboksylowego, kwas siarko-

wy lub inny kwas nieorganiczny, alkohol niskocząsteczkowy C1-C4 

oraz siarczan aminy tłuszczowej o długości łańcucha węglowo-

dorowego C10-C22, przy czym tlenek etylenu dozuje się porcjami 

w takiej ilości, aby uzyskać stopień oksyetylacji N z zakresu 38 - 70, 

zapewniający rozpuszczalność produktu w wodzie.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 410768 (22) 2014 12 23

(51) C07C 41/03 (2006.01)

 C07C 43/02 (2006.01)

 B01J 31/00 (2006.01)


