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Nr 202145 „Sposób selektywnego prowadzenia eksploatacji z³ó¿”
Twórca: Iwona Kosk, Jan Szymañski, Ryszard Kozula
Uprawniony: Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowalnych, Oddzia³ Mineralnych Materia³ów Budowlanych w Krakowie
Opis patentu
Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz program komputerowy do selektywnego prowadzenia odkrywkowej eksploatacji z³ó¿ zbudowanych z ró¿nych jakoœciowo kopalin.
Sposób selektywnego prowadzenia eksploatacji z³ó¿ polega na tworzeniu
i nak³adaniu na siebie przestrzennych modeli charakteryzuj¹cych rozk³ad wymaganych technologicznie parametrów jakoœciowych w z³o¿u. Wed³ug wynalazku sposób ten polega na dok³adnym rozpoznaniu jakoœci kopaliny w eksploatowanych z³o¿ach, jakoœci surowców w z³o¿ach antropogenicznych, jak i jakoœci
surowców zgromadzonych na ha³dach odpadowych. W pierwszym etapie prac
do programu wprowadza siê dane z otworów wiertniczych rdzeniowych lub
bezrdzeniowych wykonanych w regularnej siatce.
Na podstawie wyników uzyskanych m.in. z: analiz chemicznych, analiz sk³adu
ziarnowego, wyników iloœciowej analizy mikroskopowej, przy pomocy programu komputerowego wykonuje siê mapy zmiennoœci i rozk³adu w z³o¿u ró¿nych
parametrów, takich jak: sk³ad chemiczny, sk³ad ziarnowy lub mineralny kopaliny w eksploatowanym z³o¿u, po czym dokonuje siê przeliczenia proporcji iloœciowych surowca tak, aby po jego wymieszaniu z kilku pól eksploatacyjnych
kopalni uzyskaæ odpowiedni sk³ad surowca, np. o za³o¿onych parametrach chemicznych.
Sposób selektywnego prowadzenia eksploatacji z³ó¿ jest szczególnie przydatny
w zak³adach nieposiadaj¹cych tzw. sk³adów uœredniaj¹cych i umo¿liwia
wstêpn¹ homogenizacjê odmian surowców w kopalni, przed wprowadzeniem
ich do systemu przeróbki mechanicznej.
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Nr 202379 „Sposób wytwarzania szczelnego betonu”
Twórcy: Marzena Zdaniewicz, Stanis³aw Peukert
Uprawniony: Instytut Szk³a, Ceramiki, Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych, Oddzia³ Mineralnych Materia³ów Budowlanych w Krakowie
Opis patentu
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania szczelnego betonu o poprawionych w³aœciwoœciach zarobowych mieszanki betonowej, o obni¿onej porowatoœci oraz o zwiêkszonej odpornoœci na agresjê siarczanow¹ po stwardnieniu.
Sposób wytwarzania szczelnego betonu wed³ug wynalazku polega na dodaniu
do procesu mieszania sk³adników mieszanki betonowej, wraz z wod¹ zarobow¹,
ma³ocz¹steczkowego czterometoksysilanu w iloœci 0,05% do 10% wagowych
w stosunku do iloœci u¿ytego do zaprawy betonowej cementu.

