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A1 (21) 378445 (22) 2005 12 15

(51) B01J 20/30 (2006.01)
 C02F 1/28 (2006.01)

(71) Politechnika Koszalińska, Koszalin
(72) Anielak Anna Maria

(54) Sposób modyfikacji złoża zeolitowego 
do doczyszczania wody

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikacji zeolitu sto-
sowanego w procesie uzdatniania wody podziemnej, powierzch-
niowej i kąpieliskowej. Zeolit o zawartości klinoptylolitu korzyst-
nie od 55% do 70% i dobranym uziarnieniu poddaje się prażeniu, 
korzystnie w temperaturze do 200°C, a następnie po poddaniu 
działaniu kwasu solnego, którego nadmiar usuwa się w wyparce 
próżniowej, i po potraktowaniu roztworem chlorku manganu (ll), 
usuwanego w dalszej kolejności w wyparce próżniowej przy pod-
wyższonej temperaturze, zeolit jeszcze ciepły zalewa się roztwo-
rem KMnO

4
 i pozostawia na około 2 doby, a następnie dekantuje 

się i nadmiar roztworu usuwa w wyparce próżniowej przy pod-
wyższonej temperaturze. Modyfikację zeolitu powtarza się co naj-
mniej 2 razy.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 378480 (22) 2005 12 19

(51) B01J 23/745 (2006.01)
 B01J 37/03 (2006.01)

(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
(72) Wilk Marcin, Kruk Janusz, Gołębiowski Andrzej, 

Prokop Urszula, Spiewak Zygmunt, Saran Halina

(54) Sposób wytwarzania katalizatora 
do rozkładu podtlenku azotu, 
zwłaszcza w gazach 
z instalacji kwasu azotowego

(57) Sposób wytwarzania katalizatora do rozkładu podtlenku azo-
tu, zwłaszcza w gazach z instalacji kwasu azotowego, znamienny 
tym, że roztwór rozpuszczalnej soli żelaza o stężeniu 20÷95 g Fe/dm3

i alkaliczny roztwór glinianu sodu o stężeniu 8÷25 g Al/dm3 inten-
sywnie miesza się, ewentualnie w układzie cyrkulacyjnym przy 
burzliwym przepływie, w temperaturze od 50°C do 100°C, przy 
zapewnieniu takiej proporcji mieszanych roztworów, aby pH mie-
szaniny było zawarte między 9 a 13, przy czym następuje wytrąca-
nie osadu, otrzymaną zawiesinę prekursora miesza się w reaktorze 
w temperaturze od 50°C do 100°C przez okres co najmniej 1 go-
dziny, a następnie usuwa się rozpuszczalne sole przez kilkukrotne 
wymieszanie z wodą i dekantację lub filtrowanie i przemywanie 
placka filtracyjnego wodą, po czym odmyty prekursor odfiltro-
wuje się, suszy, rozdrabnia i po ewentualnym dodaniu grafitu lub 
innego środka poślizgowego, formuje się w pastylki lub pierścienie 
lub inne pożądane kształtki katalizatora, a następnie kalcynuje się 
w temperaturze od 500°C do 1200°C, otrzymując gotowy produkt, 
który ewentualnie rozdrabnia się i formuje się ponownie w pastylki 
lub pierścienie o pożądanym kształcie i ewentualnie kalcynuje się 
w temperaturze od 700°C do 1200°C.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 378481 (22) 2005 12 19

(51) B01J 23/745 (2006.01)

(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
(72) Wilk Marcin, Kruk Janusz, Gołębiowski Andrzej

(54) Katalizator do rozkładu podtlenku azotu, 
zwłaszcza w gazach z instalacji kwasu azotowego

(57) Katalizator do rozkładu podtlenku azotu, zwłaszcza w gazach 
z instalacji kwasu azotowego, pracujący w temperaturze powyżej 
800°C, charakteryzuje się tym, że składa się z tlenku żelaza jako za-
sadniczego składnika aktywnego w ilości od 50% do 85%, tlenków 
ceru i/lub lantanu i/lub chromu i/lub miedzi jako składników zwięk-
szających aktywność katalizatora w ilości od 0,1% do 5% i tlenku

glinu jako czynnika strukturotwórczego i wiążącego w ilości 
od 14,9% do 45%.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 378512 (22) 2005 12 22

(51) B22C 1/20 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Grabowska Beata, Holtzer Mariusz

(54) Masa formierska lub rdzeniowa
i sposób jej utwardzania

(57) Masa formierska lub rdzeniowa, składająca się ze 100 czę-
ści wagowych ogniotrwałej osnowy oraz z 1-5 części wagowych 
spoiwa, charakteryzuje się tym, że jako spoiwo zawiera poliakrylan, 
otrzymany w wyniku reakcji zobojętniania polimeru poli(kwasu 
akrylowego) 20-60% wodnym roztworem zasady potasowej lub 
sodowej, ustalając wartość pH na 6-10, a ponadto zawiera doda-
tek fotoinicjatora w ilości 0-1% wagowych w stosunku do ilości 
spoiwa. Jako fotoinicjator stosuje się pochodne fenoli lub ketonów. 
Sposób utwardzania masy formierskiej lub rdzeniowej, polegający 
na umieszczeniu form lub rdzeni w polu oddziaływania fal elektro-
magnetycznych, charakteryzuje się tym, że formy lub rdzenie for-
muje się z masy o wyżej wymienionym składzie i poddaje się reakcji 
sieciowania spoiwa przy pomocy mikrofal lub promieniowania ul-
trafioletowego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 378526 (22) 2005 12 23

(51) B23C 3/12 (2006.01)

(71) PROMOTECH Sp. z o. o., Białystok
(72) Dobrogowski Mirosław Julian, Gołąbiewski Zbigniew, 

Alfut Eugeniusz Wiesław

(54) Frezarka do krawędzi z posuwem mechanicznym

(57) Frezarka do krawędzi z posuwem mechanicznym, zawiera-
jąca silnik z frezem osadzonym na końcówce jego osi, połączoną, 
z kołnierzem silnika obudową freza, osadzoną na równoległych 
prowadnicach tarczy mocującej i umocowany do silnika kabłąkowy 
uchwyt, znamienna tym, że obudowa (4) freza połączona jest z su-
portem (7), poprzez prowadnicę (5), a suport (7) ułożony jest za po-
średnictwem elementów tocznych (8) na uzębionej prowadnicy (9) 
umocowanej uchwytami (10 i 11) do materiału obrabianego (12), 
przy czym suport (7) ma skrzynię posuwu z silnikiem elektrycznym, 
połączoną na wyjściu poprzez koło zębate, z uzębieniem prowad-
nicy (9), ponadto na suporcie (7) umocowany jest elektroniczny 
układ, sterujący skrzynią posuwu, przy czym w czasie przesuwania 
prowadnicy (9) względem materiału obrabianego (12) suport (7) 
mocowany jest do materiału obrabianego (12) co najmniej jednym 
uchwytem.

(3 zastrzeżenia)
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