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(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) FRANUS MAŁGORZATA; PANEK RAFAŁ; 

FRANUS WOJCIECH; MADEJ JAROSŁAW

(54) Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego i kruszywo 
lekkie

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania kru-
szywa lekkiego z popiołów lotnych i gliny polegający na tym, 
że do mieszaniny powstałej z popiołów lotnych w ilości od 75% 
do 95% masowych suchej mieszaniny i gliny w ilości od 5% 
do 25% masowych suchej mieszaniny dodaje się roztwór po-
reakcyjny po syntezie zeolitów w postaci wodnego roztworu 
NaOH, w ilości od 80 do 110% masowych suchej mieszaniny. 
Całość miesza się do uzyskania plastycznej konsystencji i tworzy 
granule o średnicy od 8 do 16 mm, które suszy się w tempera-
turze pokojowej przez okres od 1 h do 1,5 h, następnie granule 
poddaje się działaniu mikrofal o minimalnej mocy 1000 W przez 
okres od 3 do 5 min, wskutek czego wytwarza się granule z po-
piołów lotnych, gliny i mieszaniny w postaci glinokrzemianu 
o strukturze nefelinu. Przedmiotem zgłoszenia jest również kru-
szywo lekkie, które składa się z popiołów lotnych w ilości od 45,73 
do 49,95% masowych suchej mieszaniny, gliny w ilości od 2,63 
do 15,24% masowych suchej mieszaniny oraz mieszaniny w po-
staci glinokrzemianu o strukturze nefelinu w ilości od 39,03 
do 47,42% masowych suchej mieszaniny powstałego po odparo-
waniu przez suszenie i działanie mikrofal poreakcyjnego roztworu 
wodnego NaOH po syntezie zeolitów.

(2 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 06 12

A1 (21) 424324 (22) 2018 01 22

(51) C04B 18/30 (2006.01)
 C04B 18/10 (2006.01)
 C04B 28/00 (2006.01)
 B09B 3/00 (2006.01)

(71) MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Niecew; AKADEMIA 
GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA 
W KRAKOWIE, Kraków

(72) KOTWICA ŁUKASZ; DEJA JAN; PICHÓR WALDEMAR; 
RÓŻYCKA AGNIESZKA; GOŁEK ŁUKASZ; 
MOKRZYCKI JÓZEF; MOKRZYCKA-NOWAK ANNA

(54) Spoiwo mineralne oraz sposób przygotowywania 
zaczynu albo zaprawy albo betonu na bazie spoiwa 
mineralnego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest spoiwo mineralne w postaci 
mieszaniny następujących odpadów wymienionych w Rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923): - odpadu o kodzie 
19 01 14 w postaci popiołu z termicznego przetworzenia osa-
dów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, w po-
staci pylistej, oraz - jako aktywator - pylistego odpadu o kodzie 
19 01 07* powstającego w trakcie oczyszczania za pomocą 
mleka wapiennego gazów odlotowych w instalacjach termicz-
nego przetwarzania odpadów, w ilości od 1 do 75% masy 
pierwszego składnika spoiwa, to jest odpadu o kodzie 19 01 14. 
Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób przygotowywa-
nia zaczynu albo zaprawy albo betonu na bazie spoiwa mine-
ralnego polegający na tym, że do standardowo stosowanych 
podstawowych składników zaczynu albo zaprawy albo be-
tonu, to jest do wody - w przypadku zaczynu, albo do mie-
szaniny wody z drobnym materiałem zestalanym o średnicy 
do 4 mm, na przykład z piaskiem lub żużlami ze spalarni - w przy-
padku zaprawy, albo do mieszaniny wody z grubym materiałem 
zestalanym o średnicy powyżej 4 mm, na przykład z kruszywem 
lub odpadami ze spalarni - w przypadku betonu, dodaje się 
w/w spoiwo mineralne, przy czym składniki spoiwa dodaje się 
każdy z osobna albo razem, to jest w postaci wcześniej przygo-
towanej mieszaniny, następnie wszystkie składniki miesza się 
do momentu uzyskania mieszaniny homogenicznej, przy czym 
w zależności od rodzaju tych składników stosuje się ilość wody 

w proporcji od 0,2 : 1 do 2 : 1 w stosunku do użytych składników 
spoiwa, natomiast na jedną część spoiwa stosuje się do 20 części 
materiału zestalanego.

(7 zastrzeżeń)
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(51) C04B 18/30 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) FRANUS MAŁGORZATA; BARNAT-HUNEK DANUTA; 

WOSZUK AGNIESZKA

(54) Sposób wytwarzania kruszywa lekkiego z osadów 
ściekowych i kruszywo lekkie

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania kruszywa 
lekkiego z osadów ściekowych i gliny polegający na tym, że do mie-
szaniny powstałej z gliny w ilości od 75% do 95% masowych suchej 
mieszaniny i osadów ściekowych w ilości od 5% do 25% maso-
wych suchej mieszaniny dodaje się roztwór poreakcyjny po syn-
tezie zeolitów w postaci wodnego roztworu NaOH, w ilości od 80 
do 110% masowych suchej mieszaniny. Całość miesza się do uzy-
skania plastycznej konsystencji i tworzy granule o średnicy od 8 
do 16 mm, które suszy się w temperaturze pokojowej przez okres 
od 1 h do 1,5 h, następnie granule poddaje się działaniu mikrofal 
o minimalnej mocy 1000 W przez okres od 3 do 5 min, wskutek 
czego wytwarza się granule z gliny, osadów ściekowych i mie-
szaniny w postaci glinokrzemianu o strukturze nefelinu. Przed-
miotem zgłoszenia jest również kruszywo lekkie, które składa się 
z gliny w ilości od 45,37 do 49,95% masowych suchej mieszaniny, 
osadów ściekowych w ilości od 2,63 do 15,24% masowych suchej 
mieszaniny oraz mieszaniny w postaci glinokrzemianu o struktu-
rze nefelinu w ilości od 39,03 do 47,42% masowych suchej mie-
szaniny powstałego po odparowaniu przez suszenie i działanie 
mikrofal poreakcyjnego roztworu wodnego NaOH po syntezie 
zeolitów.

(2 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 06 12

A1 (21) 429005 (22) 2019 02 21

(51) C04B 28/02 (2006.01)
 C04B 14/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PANEK RAFAŁ; SZELĄG MACIEJ; FRANUS WOJCIECH

(54) Sposób wytwarzania zaczynów cementowych 
o zmniejszonym skurczu i zaczyn cementowy 
o zmniejszonym skurczu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania zaczy-
nów cementowych o zmniejszonym skurczu i zaczyn cementowy 
o zmniejszonym skurczu. Sposób ten polega na tym, że cement 
mieli się, z materiałem krzemionkowym MCM-41, którego ilość 
wynosi od 1 do 2% w stosunku do całkowitej masy cementu, 
czyli na każdy kilogram cementu przypada 0,01 - 0,02 kg mate-
riału krzemionkowego MCM-41. Następnie do powstałej suchej 
mieszaniny cementu i materiału krzemionkowego MCM-41 do-
daje się wodę zarobową (wodociągową) w takiej ilości, że stosu-
nek masowy wody zarobowej do cementu (w/c) wynosi od 0,4 
do 0,5 - korzystnie 0,5, czyli na każdy kilogram cementu przypada 
0,4 - 0,5 kg wody - korzystnie 0,5 kg; następnie miesza się i za-
gęszcza zaczyn cementowy. Zaczyn cementowy zawiera cement 
zmielony z materiałem krzemionkowym MCM-41 w ilości od 1% 
do 2% w stosunku do masy cementu w zaczynie cementowym, 
czyli na każdy kilogram cementu przypada 0,01 - 0,02 kg materiału 
krzemionkowego MCM-41, oraz wodę zarobową (wodociągową) 
w takiej ilości, że stosunek masowy wody zarobowej do cementu 
(w/c) wynosi od 0,4 do 0,5 - korzystnie 0,5, czyli na każdy kilogram 
cementu przypada 0,4 - 0,5 kg wody - korzystnie 0,5 kg.

(2 zastrzeżenia)


