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DZIAŁ  C

CHEMIA  I  METALURGIA

A3 (21) 383479 (22) 2007 10 10

(51) C01B 31/20 (2006.01)

(61) 308152

(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
(72) Cwalina Janusz, Możeński Cezary, Możeńska Bożena

(54) Sposób otrzymywania dwutlenku węgla 
o dużej czystości z cyklicznych procesów 
oczyszczania gazów syntezowych

(57) Sposób otrzymywania dwutlenku węgla o dużej czystości 
z cyklicznych procesów oczyszczania gazów syntezowych charak-
teryzuje się tym, że strumień gazów inertnych, zawierający miesza-
ninę wodoru, azotu, metanu i argonu wydzieloną z nasyconego roz-
tworu chemisorbenta i część zdesorbowanego dwutlenku węgla 
oraz uwolniony z roztworu gazowy metanol, kontaktuje się kolej-
no: ze strumieniem czystej wody lub odgazowanego kondensatu, 
użytego korzystnie w ilości 5-15 m3/m2.h o temperaturze korzystnie 
w granicach 10-90°C, przy pomocy którego ze strumienia gazów 
inertnych odmywa się gazowy metanol, z niewielką częścią zrege-
nerowanego roztworu chemisorbenta, korzystnie użytego w ilości 
3-10% całego strumienia roztworu zregenerowanego podawane-
go do górnej części absorbera, przy pomocy którego ze strumie-
nia gazów inertnych odmywa się nadmiar dwutlenku węgla oraz 
z niewielką częścią strumienia czystego kondensatu procesowego, 
korzystnie użytego w ilości 5-15% kondensatu podawanego do re-
generatora, przy pomocy którego ze strumienia gazów inertnych 
odmywa się mgłę i porwane krople chemisorbenta.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 383508 (22) 2007 10 10

(51) C04B 33/02 (2006.01)
 C04B 20/04 (2006.01)
 C04B 14/36 (2006.01)

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

(72) Małolepszy Jan, Stolecki Józef, Taras Mirosław, 
Szabat Leszek, Stachowicz Marek

(54) Sposób wytwarzania masy do produkcji 
budowlanej cegły klinkierowej

(57) Sposób pozwala na uzyskanie lepszej jakości wyrobów klin-
kierowych o wyższej wytrzymałości na ściskanie, mniejszej nasią-
kliwości i porowatości, wyższej odporności na niskie temperatury 
oraz wyeliminowanie wytopów na czerepie wyrobów oraz rdzenia 
redukcyjnego wewnątrz tworzywa. Sposób polega na tym, że suro-
wy łupek karboński miele się do uziarnienia poniżej 3 mm, korzyst-
nie poniżej 1 mm, po czym poddaje się procesowi prażenia w tem-
peraturze nie przekraczającej 600°C przez okres nie przekraczający 
5 godzin, następnie do tak przygotowanego łupku w ilości 50-97% 
wagowych dodaje się plastyfikatory w postaci glin o właściwo-
ściach termicznych zbliżonych do właściwości łupka prażonego 
w ilości 3-50% wagowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383468 (22) 2007 10 02

(51) C05D 11/00 (2006.01)
 C05D 3/00 (2006.01)

(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
(72) Borowik Mieczysław, Biskupski Andrzej, Kowalski 

Zygmunt, Sas Józef, Strachota Waldemar, Turczyn 
August, Serafińska Maria, Rusek Piotr, Borowik Krzysztof

(54) Płynny nawóz wapniowy z mikroskładnikami 
z niską zawartością azotu i chlorków

(57) Płynny nawóz wapniowy charakteryzuje się tym, że zawiera 
w roztworze wodnym sole wapniowe kwasów organicznych w po-
staci octanu wapnia i mrówczanu wapnia i sole wapniowe kwasów 
nieorganicznych w postaci chlorku wapnia, ewentualnie azotanu 
wapnia oraz mikroskładniki: bor w ilości do 0,10% B i/lub miedź 
w ilości do 0,10% Cu i/lub mangan w ilości do 0,15% Mn i/lub cynk 
w ilości do 0,10% Zn i środki powierzchniowo czynne w ilości do 1%. 
W przeliczeniu na bezwodne sole wapniowe w nawozie zawartość 
octanu wapnia wynosi od 9,0 do 10,5%, mrówczanu wapnia od 5,0 
do 5,5%, chlorku wapnia od 9,0 do 12,6% i azotanu wapnia do 4,8%, 
z tym że całkowita zawartość wapnia w nawozie wynosi 7,1-10,0% 
masowych.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 383483 (22) 2007 10 04

(51) C07C 35/28 (2006.01)

(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
(72) Krzemiński Marek

(54) Sposób wytwarzania nowego (1S,3S,4R,6R)-(+)-4-
-amino-3,7,7-trimetylobicyklo[4.1.0]heptan-3-olu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowego 
cis-1,2-aminoalkoholu (1S,3S,4R,6R)-(+)-4-amino-3,7,7-trimetylobi-
cyklo[4.1.0]heptan-3-olu, przeznaczonego do syntezy chiralnych 
katalizatorów lub stosowanego jako optycznie czynny ligand, 
a także jako pomocnik chiralny w wielu asymetrycznych reakcjach, 
jak redukcji, addycji, kondensacji. Sposób wytwarzania nowe-
go (1S,3S,4R,6R)-(+)-4-amino-3,7,7-trimetylobicyklo-[4.1.0]heptan-3-
-olu polega na tym, że (+)-3-karen poddaje się reakcji dihydroksy-
lacji tetratlenkiem osmu w obecności N-tlenków trzeciorzędowych 
amin w uwodnionym rozpuszczalniku organicznym, korzystnie 
acetonie, poniżej jego temperatury wrzenia. (+)-3-Karen jest związ-
kiem naturalnym, występującym w enancjomerycznie czystej 
formie w polskiej terpentynie otrzymywanej z żywicy sosny Pinus 

silvestris. Związek ten oddziela się od innych składników terpentyny 
przez destylację frakcyjną. Wytworzony (1S,3S,4R,6R)-3,7,7-trimety-
lobicyklo[4.1.0]heptano-3,4-diol utlenia się dimetylosulfotlenkiem 
w dichlorometanie wobec aktywatora. Wydzielony (1R,4S,6S)-4-hy-
droksy-4,7,7-trimetylobicyklo[4.1.0]heptan-3-on poddaje się reakcji 
z chlorowodorkiem hydroksyloaminy wobec zasady organicznej 
w rozpuszczalniku alkoholowym, otrzymując (1R,4S,6S)-4-hydrok-
sy-3-(N-hydroksy-imino)-4,7,7-trimetylobicyklo[4.1.0]heptan, który 
poddaje się redukcji tetrahydroglinianem litu w rozpuszczalniku 
eterowym, poniżej jego temperatury wrzenia, po czym hydrolizuje 
się i wydziela w znany sposób.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 383497 (22) 2007 10 08

(51) C07C 211/62 (2006.01)
 B27K 3/34 (2006.01)

(75) Szczepaniak Stanisław, Kielce; 
Szczepaniak Remigiusz, Kielce

(54) Nowy czwartorzędowy związek typu gemini 
oraz zastosowanie nowego czwartorzędowego 
związku typu gemini w koncentracie środka 
do konserwacji drewna

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy czwartorzędowy zwią-
zek hydroksyalkileno-aminowo-estrowy typu gemini, zawierający 
co najmniej dwie grupy hydroksylowe i przedstawiony podanym 
niżej wzorem ogólnym, gdzie R jest grupą alkilową powyżej 2 ato-
mów węgla lub grupą hydroksyalkilową powyżej 4 atomów węgla, 
R

1
 jest grupą alkilenową lub hydroksyalkilenową powyżej 5 ato-

mów węgla, R
2
 i R

4
 są takie same lub różne i oznaczają podstawio-

ną grupę alkilową, hydroksyalkilową, cykloalkilową lub alkenylową 
o co najwyżej 12 atomach węgla, grupę arylową lub alkiloarylową 
lub wraz z atomem azotu mogą tworzyć 5- lub 6-członowe pier-
ścienie, fakultatywnie zawierające heteroatomy tlenu i/lub siarki 


