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(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; STOCH PAWEŁ; 

PROROK RYSZARD

(54) Sposób wytwarzania wysokoogniotrwałego 
tworzywa

(57) Sposób wytwarzania wysokoogniotrwałego tworzywa 

polega na tym, że uprzednio otrzymane półprodukty w postaci 

brykietów z cyrkonianu wapnia w ilości 5 - 95% masowych oraz 

stabilizowanego jonami magnezu tlenku cyrkonu w ilości 5 - 95% 

masowych poddaje się wstępnemu rozdrobnieniu do uziarnienia 

poniżej 2 mm, następnie mieleniu na mokro. Uzyskaną zawiesinę 

proszku poddaje się suszeniu i granulacji, po czym formuje się 

kształtki z otworem przelotowym stosując prasowanie jednoosio-

we z ewentualnym dogęszczaniem izostatycznym, a uzyskany wy-

rób wypala się w temperaturze 1600 - 1800°C. Cyrkonian wapnia 

w postaci kształtek otrzymuje się na drodze wspólnego przemiału 

kamienia wapiennego z tlenkiem cyrkonu, wprowadzanym w ilości 

zapewniającej pełne przereagowanie tlenku wapnia na cyrkonian 

wapnia, po czym z mlewa formuje się kształtki, które poddaje się 

dwustopniowej obróbce termicznej. Pierwszy etap obróbki polega 

na kalcynacji w temperaturze 1000 - 1200°C, a drugi na wypalaniu 

w temperaturze 1650 - 1800°C lub topieniu w temperaturze powy-

żej 2345°C. Natomiast stabilizowany jonami magnezu tlenek cyrko-

nu otrzymuje się poprzez poddanie mieszaniny tlenków cyrkonu 

i magnezu wypaleniu w temperaturze powyżej 1700°C lub topieniu 

w temperaturze powyżej 2700°C, przy czym MgO wprowadza się 

w ilości 10 - 15% molowych w stosunku do masy ZrO2.
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ropczyce

(72) SZCZERBA JACEK; MADEJ DOMINIKA; 

PĘDZICH ZBIGNIEW; GRABOWY MAREK; 

BRADECKI ARTUR; WIŚNIEWSKA KLAUDIA

(54) Sposób wytwarzania zwartego 
wysokoogniotrwałego tworzywa z masy 
perowskitowo-peryklazowej

(57) Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego two-

rzywa z masy perowskitowo-peryklazowej charakteryzuje się tym, 

że dolomit o łącznej zawartości domieszek poniżej 0,2% masowych 

i techniczny tlenek cyrkonu, odważone są w ilości zapewniającej 

pełne przereagowanie tlenku wapnia na cyrkonian wapnia i otrzy-

manie tworzywa o stosunku molowym tlenków MgO:CaO:ZrO2 

wynoszącym odpowiednio 1:1:1 - 1,01. Miesza się je przez wspól-

ny przemiał, po czym z mlewa formuje się kształtki, które podda-

je się dwustopniowej obróbce termicznej. W pierwszym etapie 

obróbki kształtki poddaje się kalcynacji w zakresie temperatur 

1000 - 1200°C, a w drugim kalcynat dolomitowo-cyrkonowy pod-

daje się wypalaniu w temperaturze od 1600°C do 1700°C lub to-

pieniu w elektrycznym piecu łukowym w temperaturze powyżej 

2050°C. Otrzymany półprodukt w postaci masy perowskitowo-pe-

ryklazowej wstępnie rozdrabnia się do uziarnienia poniżej 2 mm, 

a następnie miele na mokro, a uzyskaną zawiesinę proszku, suszy 

i granuluje. Z granulatu formuje się na drodze prasowania jedno-

osiowego i ewentualnie dogęszczania izostatycznego elementy 

z otworem przelotowym, które wypala się jednostopniowo w tem-

peraturze 1600 - 1700°C.
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SPÓŁKA 

AKCYJNA, Ropczyce

(72) SZCZERBA JACEK; MADEJ DOMINIKA; 

BUĆKO MIROSŁAW; GRABOWY MAREK; 

BRADECKI ARTUR; JASTRZĘBSKA ILONA

(54) Sposób wytwarzania zwartego 
wysokoogniotrwałego tworzywa

(57) Sposób wytwarzania zwartego wysokoogniotrwałego two-

rzywa polega na tym, że dolomit o łącznej zawartości domieszek 

poniżej 0,2% masowych miesza się przez wspólny przemiał z tech-

nicznym tlenkiem cyrkonu wprowadzanym w ilości zapewniającej 

całkowite przereagowanie tlenku wapnia, pochodzącego z rozkła-

du dolomitu, na cyrkonian wapnia oraz uzyskanie w tworzywie 

tlenku cyrkonu, który jest stabilizowany tlenkiem magnezu w ilo-

ści 10 - 15% molowych, a także wolnego tlenku magnezu w ilości 

15 - 45% masowych. Następnie z mlewa formuje się brykiety, które 

poddaje się dwustopniowej obróbce termicznej. W pierwszym 

etapie obróbki brykiety poddaje się kalcynacji w zakresie tempe-

ratur 1000 - 1200°C. W drugim kalcynat dolomitowo-cyrkonowy 

poddaje się wypalaniu w temperaturze od 1650°C do 1800°C lub 

topieniu w temperaturze powyżej 2100°C. Otrzymany półprodukt 

wstępnie rozdrabnia się do uziarnienia poniżej 2 mm, a następnie 

miele na mokro. Uzyskaną w ten sposób zawiesinę proszku suszy 

się i granuluje, po czym z granulatu formuje się na drodze praso-

wania jednoosiowego i ewentualnie dogęszczania izostatycznego 

kształtki z otworem przelotowym, które wypala się jednostopnio-

wo w temperaturze 1600 - 1800°C.
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(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) WIŚNIEWSKI PAWEŁ; MAŁEK MARCIN; 

MIZERA JAROSŁAW; KURZYDŁOWSKI KRZYSZTOF JAN

(54) Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw 
ceramicznych form odlewniczych

(57) Lejna mieszanina formierska do produkcji warstw ceramicz-

nych form odlewniczych charakteryzuje się tym, że składa się 

z osnowy w postaci proszków Al2O3 o dwóch wielkościach czą-

stek: 030mesh i 200mesh albo 030mesh i 325mesh albo 200mesh 

i 325mesh dodawanych w proporcjach odpowiednio 50% - 50% 

wagowych albo 35% - 65% wagowych albo 65% - 35% wagowych, 

spoiwa głównego w postaci wodnego nanokompozytu zawierają-

cego koloidalny Al2O3 o średniej wielkości cząstek 5 nm - 100 nm 

i zawartości Al2O3 40% wagowych, jednego spoiwa dodatko-

wego wybranego z grupy: wodorozpuszczalny poli(alkohol wi-

nylowy) albo glikol poli(etylenowy) albo metyloceluloza o lep-

kości 20 - 5000 mPa • s albo karboksymetyloceluloza o lepkości 

20 - 3000 mPa • s albo dekstryna o lepkości 20 - 4000 mPa • s albo wo-

dorozcieńczalna dyspersja polimerowa poli(akrylowa) albo dyspersja 

polimerowa poli(winylowa) albo dyspersja poli(uretanowa) w ilości 

6% - 15% objętościowo w stosunku do ilości spoiwa głównego, środ-

ka przeciwpiennego w ilości 0,010 - 0,075% objętościowo w stosunku 

do ilości dwóch spoiw, środka zwilżającego w ilości 0,010  - 0,075% 

objętościowo w stosunku do ilości dwóch spoiw, przy czym udział 

fazy stałej wynosi 60 - 80% wagowych a udział mieszaniny prosz-

ków o różnej wielkości cząstek Al2O3 wylicza się ze wzoru, gdzie: 

mp - masa mieszaniny proszków o różnej wielkości cząstek Al2O3 

stanowiących osnowę, mr - masa wodnego nanokompozytu zawie-

rającego koloidalny Al2O3 stanowiącego spoiwo główne oraz spoiwa 

dodatkowego, FL - udział % mieszaniny proszków o różnej wielkości 

cząstek Al2O3 stanowiących osnowę, przy czym do obliczeń zakłada 


