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o średnicy od 1 do 50 mikrometrów a następnie za pośrednictwem 
rurociągu (11) przepompowywana jest na zespół membran fi ltra-
cyjnych (2).

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 424085 (22) 2017 12 27

(51) C04B 26/06 (2006.01)
 C04B 26/08 (2006.01)
 C04B 14/22 (2006.01)
 C08K 13/02 (2006.01)

(71) TASARZ MARCIN P.P.H.U. TRAWERTYN TECHNIKA 
WYKOŃCZEŃ BUDOWLANYCH TASARZ, Łobodno

(72) TASARZ MARCIN

(54) Masa dekoracyjna

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest masa dekoracyjna, która skła-
da się z 10% wagowych wody, 30,8% wagowych winkaru dwa 
50 supeakrylowo - winylowego, 0,23% wagowych polisacharydu, 
0,24% wagowych glikolu propylenowego, 0,11% wagowych metola-
tu 514, 58,31% wagowych kulek szklanych refl eksyjnych o wielkości 
0,8 mm do 1,5 mm, 0,18% wagowych brokatu o wielkości 0,07% mm 
oraz 0,22% wagowych mergalu, przy czym lepkość masy mierzona 
lepkościomierzem Brookfi eld HA DVIII Ultra wynosi 16,950 mPa * s.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 423929 (22) 2017 12 18

(51) C04B 28/24 (2006.01)
 C04B 28/02 (2006.01)
 C04B 111/27 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków; 
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GEOLOGICZNO-
-WIERTNICZYCH GRAŻYNA JANIK, ROMAN KUŚ 
SPÓŁKA JAWNA, Sławków

(72) IZAK PIOTR; WÓJCIK ŁUKASZ; GAJEK MARCIN; 
MASTALSKA-POPŁAWSKA JOANNA; 
STEMPKOWSKA AGATA; LITWINEK EWA; KUŚ ROMAN; 
JANIK GRAŻYNA; KUŚ MATEUSZ

(54) Spoiwo iłowo-cementowe o podwyższonej 
odporności na przesuszanie

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest spoiwo iłowo-cementowe 
o podwyższonej odporności na przesuszanie, przeznaczone zwłasz-
cza do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych i składowisk od-
padów. Spoiwo zawierające skały ilaste, cement w ilości 5 - 20% oraz 
wodę jako uzupełnienie do 100% wagowych, charakteryzuje się tym, 
że zawiera skały ilaste w ilości 35 - 60% wagowych, składające się 
z 30 - 60% wagowych kwarcu oraz 40 - 70% wagowych minera-
łów ilastych wybranych z grupy obejmującej 5 – 15% wagowych 
illitu, 10 - 20% wagowych skalenia, 5 - 15% wagowych kaolinitu, 
20 - 40% wagowych smektytu i 1 - 5% wagowych kalcytu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 424072 (22) 2017 12 30

(51) C04B 41/45 (2006.01)
 C09D 5/08 (2006.01)
 B01F 3/12 (2006.01)

(71) CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE GLOKOR 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gliwice

(72) JUSZCZYŃSKI JAN; KURASZ EWELINA; 
BELYAVSKIY VADIM

(54) Sposób wytwarzania powłok kompozytowych 
oraz modułowa instalacja do wytwarzania powłok 
kompozytowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania powłok 
kompozytowych oraz modułowa instalacja do wytwarzania po-
włok kompozytowych. Sposób wytwarzania powłok kompozy-
towych, schematycznie przedstawiony na rysunku, charakteryzu-
je się tym, że aktywny materiał powłokowy wytwarza się ze spoiwa 
wytworzonego in-situ w postaci podwójnej emulsji polimerowej, 
którą wytwarza się in-situ z aktywnej mieszanki proszków mine-
ralnych, które następnie łączy się w procesie dyspersji. Modułowa 
instalacja do wytwarzania powłok kompozytowych charaktery-
zuje się tym, że zawiera niezależne moduły: moduł wytwarzania 
spoiwa, moduł mieszania proszków oraz moduł mieszania płynów 
i proszków.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 424062 (22) 2017 12 27

(51) C05D 3/02 (2006.01)
 C05F 5/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) OLEJNIK TOMASZ; OBRANIAK ANDRZEJ; 

BRZEZIŃSKI STANISŁAW; SOBIECKA ELŻBIETA; 
BARYGA ANDRZEJ

(54) Sposób wytwarzania granulowanego nawozu 
wapniowo-magnezowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania granu-
lowanego nawozu wapniowo-magnezowego, z materiału syp-
kiego, w postaci błota posaturacyjnego i mączki dolomitowej, 
na drodze granulacji, z użyciem wody do nawilżania podczas gra-
nulacji, polegający na tym, że jako materiał sypki stosuje się bło-
to posaturacyjne o wilgotności do 0,5 i o uziarnieniu do 2,5 mm 
oraz mączkę dolomitową o wilgotności do 0,05 i uziarnieniu 
do 0,5 mm, a granulację prowadzi się w granulatorze bębno-
wym o pracy ciągłej pochylonym do poziomu pod kątem 1 - 6°, 
przy czym do bębna granulatora obracającego się z prędkością 
obrotową 10 - 30 obr/min wprowadza się, przez otwór czołowy, 
ze stałą wydajnością błoto posaturacyjne, a granulujące się i prze-
mieszczające się w sposób stały w bębnie w kierunku otworu wy-
lotowego złoże błota posaturacyjnego nawilża się wodą o tem-
peraturze 10 - 25°C, wprowadzaną pod ciśnieniem 10 - 30 kPa 
za pomocą zestawu dysz, którego początek znajduje się w od-
ległości 0,05 - 0,15 długości bębna mierzonej od otworu czoło-
wego, a koniec w odległości 0,3 - 0,4 długości bębna od otworu 
czołowego, przy czym wydajność przepływu cieczy nawilżającej 
wynosi 0,15 - 0,35 wydajności dostarczanego przez otwór czoło-
wy błota, z kolei w odległości równej 0,05 - 0,3 długości bębna 
od otworu wylotowego bębna na przesypujące się i przemiesz-
czające się w kierunku otworu wylotowego wilgotne i zgranulo-
wane złoże nanosi się mączkę dolomitową ze stałą wydajnością 
wynoszącą 0,15 - 0,55 wydajności przemieszczającego się w bęb-
nie złoża, a otrzymane granulki wysypuje się z bębna przez otwór 
wylotowy.

(6 zastrzeżeń)


