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o innej zawartości MgO i C, przy czym pierwszą masę przeznaczo-

ną do zainstalowania w urządzeniu cieplnym od strony przestrzeni 

roboczej przygotowuje się z mieszanki zawierającej 40 - 93% wa-

gowych MgO oraz 7 - 60% wagowych C, a każdą kolejną warstwę 

z mieszanki zawierającej MgO w ilości większej o 1 - 5% wagowych 

w stosunku do ilości w mieszance poprzedniej, a jednocześnie pro-

porcjonalnie mniejszej ilości C, aż do ostatniej masy sporządzonej 

z mieszanki zawierającej 70 - 93% wagowych MgO oraz 7 - 30% 

wagowych C. Masy układa się w formie prostopadle lub równole-

gle do jej osi warstwami o grubości co najmniej 3 mm, a następnie 

podaje je obróbce termicznej w temperaturze 300 - 600°C, two-

rząc strukturę z gradientowym rozkładem składu surowcowego 

na przekroju kształtki.
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(54) Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego 
wyłożenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych, 
zawierającego poniżej 7% C

(57) Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego wyło-

żenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych, zawierającego poni-

że 7% C, polega na sporządzeniu mieszanki betonowej z surow-

ców zawierających jako główne tlenki MgO i/lub Al2O3, spoiwa 

i ewentualnie dodatków modyfi kujących oraz wody. Przygotowu-

je się od 3 do 20 mas, każdą z mieszanki o innej zawartości MgO 

i Al2O3, przy czym pierwszą masę przeznaczoną do zainstalowania 

w urządzeniu cieplnym od strony przestrzeni roboczej przygoto-

wuje się z mieszanki zawierającej 28 - 60% wagowych MgO oraz 

40 - 72% wagowych Al2O2, a każdą kolejną warstwę z mieszanki za-

wierającej MgO w ilości większej o 1 - 5% wagowych w stosunku 

do ilości w mieszance poprzedniej, a jednocześnie proporcjonalnie 

mniejszej ilości Al2O3, aż do ostatniej masy sporządzonej z mie-

szanki zawierającej 28 - 100% wagowych MgO oraz 0 - 72% wa-

gowych Al2O3. Masy układa się warstwami o grubości co najmniej 

20 mm w formie lub w szalunek wewnątrz urządzenia tworząc 

strukturę z gradientowym rozkładem składu surowcowego na jego 

przekroju i poddaje procesowi dojrzewania przez 1 - 10 dni, w wa-

runkach wilgotności 50 - 90% w temperaturze 10 - 90°C. W końco-

wym etapie poddaje urządzenie rozruchowi.
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(54) Sposób wytwarzania monolitycznego 
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urządzeń cieplnych

(57) Sposób wytwarzania monolitycznego glinokrzemianowe-

go wyłożenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych polega na tym, 

że przygotowuje się od 3 do 20 mas, każdą z mieszanki o innej 

zawartości Al2O3 i/lub SiO2. Pierwszą masę przeznaczoną do zain-

stalowania w urządzeniu cieplnym od strony przestrzeni roboczej 

przygotowuje się z mieszanki zawierającej 45 - 100% wagowych 

Al2O3 oraz 0 - 55% wagowych SiO2, a każdą kolejną warstwę z mie-

szanki zawierającej Al2O3 w ilości mniejszej o 1 - 10% wagowych 

w stosunku do ilości w mieszance poprzedniej, a jednocześnie pro-

porcjonalnie większej ilości SiO2. Ostatnia masa sporządzona jest 

z mieszanki zawierającej 0 - 85% wagowych Al2O3 oraz 15 - 100% 

wagowych SiO2. Masy układa się w formie lub w szalunek wewnątrz 

urządzenia cieplnego warstwami o grubości co najmniej 20 mm, 

zagęszcza się wibracyjnie i poddaje procesowi dojrzewania przez 

1 - 10 dni w warunkach wilgotności 50 - 90%, w temperaturze 

10 - 90°C oraz suszeniu, tworząc strukturę z gradientowym rozkła-

dem składu surowcowego na przekroju wyłożenia. W końcowym 

etapie urządzenie poddaje się rozruchowi.
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(54) Sposób wytwarzania kształtek glinokrzemianowych 
na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych

(57) Sposób wytwarzania kształtek glinokrzemianowych 

na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych polega na tym, 

że przygotowuje się od 3 do 20 mas, każdą z mieszanki surow-

ców o innej zawartości Al2O3 i/lub SiO2, przy czym pierwszą masę 

przeznaczoną do zainstalowania w urządzeniu cieplnym od stro-

ny przestrzeni roboczej przygotowuje się z mieszanki zawierającej

45 - 100% wagowych Al2O3 oraz 0 - 55% wagowych SiO2, a każ-

dą kolejną z mieszanki zawierającej Al2O3 w ilości mniejszej 

o 1 - 10% wagowych w stosunku do ilości w mieszance po-

przedniej i jednocześnie proporcjonalnie większej ilości SiO2, 

aż do ostatniej masy, sporządzonej z mieszanki zawierającej 

0 - 60% wagowych  Al2O3 oraz 40 - 100% wagowych SiO2. Masy 

układa się w formie prostopadle lub równolegle do jej osi war-

stwami o grubości co najmniej 3 mm, a następnie formuje kształt-

ki o strukturze z gradientowym rozkładem składu surowcowego 

na przekroju kształtki i suszy w temperaturze 105 - 110°C, zaś w koń-

cowym etapie wypala w temperaturze 900 - 1700°C.
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(54) Szczepionka biologiczna na płynnym nośniku 
na bazie pofermentu, sposób wytwarzania 
szczepionki biologicznej, zastosowanie ciekłej 
frakcji pofermentu do wytwarzania nośnika dla 
szczepionek biologicznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest szczepionka biologiczna 

na płynnym nośniku na bazie pofermentu. Szczepionka ma postać 

zawiesiny biologicznie aktywnego szczepu lub szczepów bakte-

rii, grzybów, drożdży w sterylnej płynnej frakcji pofermentu, przy 

czym stężenie biologicznie aktywnego szczepu w zawiesinie wy-

nosi 103 – 109 jtk/ml. Ujawniono także sposób wytwarzania szcze-

pionki biologicznej oraz zastosowanie ciekłej frakcji pofermentu 

do wytwarzania nośnika dla szczepionek biologicznych.
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