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napełnionych butelek, wyposażonym w stół (10) z przenośnikiem 
taśmowym, obrotowym talerzem (10) i kołową prowadnicą.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ  C

CHEMIA  I  METALURGIA

A1 (21) 385658 (22) 2008 07 14

(51) C01B 33/24 (2006.01)
 C04B 14/04 (2006.01)

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

(72) Pichór Waldemar, Różycka Agnieszka

(54) Sposób wytwarzania izolacyjnego tworzywa 
wollastonitowego

(57) Sposób pozwala na otrzymanie nowego tworzywa o właści-
wościach termoizolacyjnych. Sposób polega na tym, że materiały 
wyjściowe, korzystnie w postaci tlenku wapnia i żelu krzemionko-
wego, poddaje się reakcji hydrotermalnej w przedziale temperatur 
100 - 300°C, a otrzymane w wyniku syntezy uwodnione krzemiany 
wapnia, korzystnie tobermoryt, xonotlit, C-S-H, gyrolit, foszagit, tru-
skotyt, poddaje się procesowi granulacji z użyciem niereaktywne-
go organicznego lub nieorganicznego lepiszcza, korzystnie w sto-
sunku wagowym lepiszcza do uwodnionych krzemianów wapnia 
mieszczącym się w przedziale 1,5 - 1,8 : 1, a następnie suszy począt-
kowo w temperaturze 40 - 70°C, a potem w 100 - 120°C przez okres 
co najmniej 12h i wypala w temperaturze co najmniej 800°C przez 
okres co najmniej 2h.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 385582 (22) 2008 07 04

(51) C02F 3/10 (2006.01)

(71) REWOŚ Sp. z o.o., Warszawa
(72) Biernat Krzysztof, Jerzy Bartłomiej, Wysocki Jerzy, 

Jerzy Janusz

(54) System oczyszczania ścieków oraz rekultywacji 
zanieczyszczonych zbiorników wody stojącej

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania ścieków 
oraz rekultywacji zanieczyszczonych zbiorników wody stojącej, 
poprzez proces oczyszczania biologicznego zespołu organizmów 
konsumenckich, bazujący na organizmach samożywnych i cu-
dzożywnych osiadłych. Istotą wynalazku jest to, że złoże posiada 
warstwę osadu czynnego osiadłego, przyczepioną do podłoża 
w dowolnej toni zanieczyszczonej wody, poprzez uformowaną 
fazę stałą o cechach morfologicznych takich jak: - rozwinięta po-
wierzchnia do wytworzenia znacznej ilości biomasy osadu im-
mobilizowanego, - drożność hydrauliczna w zakresie transportu 
pożywienia i tlenu do powierzchni osadu. Uformowaną fazę stałą 
stanowi powtarzalny i podobny geometrycznie moduł, wykonany 
z antykorozyjnego materiału, o stosunku powierzchni do objętości 
zajmowanej przez moduł od 50 do 300. Do rozwinięcia powierzch-
ni właściwej modułu, definiowanej jako stosunek powierzchni 
modułu do objętości bryły opisanej na module, stosowane są 
listwy (1, 2), tworzące po połączeniu w całość ażurową strukturę, 
przypominającą przestrzennie rozwiniętą kratkę.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 385673 (22) 2008 07 15

(51) C02F 11/02 (2006.01)
 C02F 3/34 (2006.01)

(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 
Rzeszów; Sowiński Wojciech Zaopatrzenie Rolnictwa 
w Nawozy i Materiały Mikrobiologiczne, Jasionka

(72) Grabas Maria, Sowiński Wojciech, Zamorska Justyna, 
Pastuszak Stanisław

(54) Sposób utylizacji osadów ściekowych w stawie

(57) Sposób utylizacji osadów ściekowych w stawie z wykorzy-
staniem biopreparatu zawierającego, co najmniej pięć rodzajów 
mikroorganizmów wyselekcjonowanych z pięciu grup koegzystu-
jących takich jak: promieniowce, bakterie kwasu mlekowego, grzy-
by i drożdże, charakteryzuje się tym, że biopreparat wprowadza 
się okresowo przy temperaturze otoczenia powyżej 9°C 5-krotnie, 
korzystnie co 1 miesiąc w ilości od 0,005 do 1 litra na 1 m3 objęto-
ści czynnej stawu, do którego wprowadzony jest uwodniony osad 
ściekowy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 385628 (22) 2008 07 09

(51) C04B 35/565 (2006.01)
 C04B 35/63 (2006.01)
 C04B 35/10 (2006.01)
 C04B 35/66 (2006.01)
 C04B 33/00 (2006.01)


