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alkilową prostołańcuchową lub rozgałęzioną zawierającą od 4 
do 14 atomów węgla w postaci roztworu, zawierającego co naj-
mniej 0,1 g/dm3 pochodnej pirydyno-3-karboksyamidu, z rozcień-
czalnikiem organicznym lub mieszaniną rozcieńczalników organicz-
nych nie mieszających się z wodą, przy czym ekstrakcję prowadzi 
się z roztworu zawierającego co najmniej 0,01 mol/dm3 HCl przy 
stężeniu jonów chlorkowych pochodzących z soli nieorganicznej 
od 0 do 6 mol/dm3, a uzyskane związki kompleksowe kadmu roz-
puszczone w tym rozcieńczalniku lub mieszaninie rozcieńczalni-
ków, rozkłada się za pomocą wody lub rozcieńczonego wodnego 
roztworu amoniaku.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 386214 (22) 2008 10 03

(51) C22B 17/00 (2006.01)
 B01D 11/04 (2006.01)

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
(72) Olszanowski Andrzej, Borowiak-Resterna Aleksandra

(54) Sposób ekstrakcji jonów kadmu 
z roztworów kwasu solnego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób ekstrakcji jonów kadmu 
z roztworów kwasu solnego za pomocą hydrofobowej pochodnej 
pirydyny. Sposób ekstrakcji polega na tym, że jako hydrofobową 
pochodną pirydyny stosuje się hydrofobową alkilową pochodną 
pirydyno-3,5-dikarboksyamidu o wzorze 1, w którym R1 oznacza 
atom wodoru, lub grupę alkilową prostołańcuchową lub rozgałę-
zioną zawierającą od 4 do 14 atomów węgla, a R2 oznacza grupę 
alkilową prostołańcuchową lub rozgałęzioną zawierającą od 4 
do 14 atomów węgla w postaci roztworu, zawierającego co najmniej 
0,1 g/dm3 pochodnej pirydyno-3,5-dikarboksyamidu, z rozcieńczal-
nikiem organicznym lub mieszaniną rozcieńczalników organicz-
nych nie mieszających się z wodą, przy czym ekstrakcję prowadzi 
się z roztworu zawierającego co najmniej 0,01 mol/dm3 HC1 przy 
stężeniu jonów chlorkowych pochodzących z soli nieorganicznej 
od 0 do 6 mol/dm3, po czym uzyskane związki kompleksowe kadm 
rozpuszczone w tym rozcieńczalniku lub mieszaninie rozcieńczal-
ników, rozkłada się za pomocą wody lub rozcieńczonego wodnego 
roztworu amoniaku.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 386172 (22) 2008 09 29

(51) C22C 47/14 (2006.01)
 C22C 49/00 (2006.01)
 C22C 111/02 (2006.01)

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

(72) Leżański Jan, Gacek Stanisława, Madej Marcin

(54) Umacniany włóknami kompozyt na osnowie srebra

(57) Umacniany kompozyt na osnowie srebra, otrzymany na dro-
dze spiekania lub infiltracji, składa się z 5 - 70% objętościowych włó-
kien wolframu i 30 - 95% objętościowych srebra.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO;  
KONSTRUKCJE ZESPOLONE

A1 (21) 386206 (22) 2008 10 02

(51) E04B 1/02 (2006.01)
 E04C 2/38 (2006.01)
 E04B 1/18 (2006.01)

(75) Dobija Andrzej, Zielona Góra

(54) Zestaw modułów do wznoszenia budowli

(57) Zestaw modułów do wznoszenia budowli składa się 
z konstrukcyjnego modułu (A) i modułu łączącego. Konstrukcyj-
ny moduł (A) o dowolnej wielkości, jest prostokątnym kasetonem 
wyposażonym w wewnętrzną przegrodę (2), mocowaną do we-
wnętrznych powierzchni ścian (1) kasetonu, w dowolnej odległości 
od krawędzi ścian; kasetonu. Każda ściana (1) kasetonu ma monta-
żowe otwory (3), co najmniej jeden, po obu stronach linii moco-
wania wewnętrznej przegrody (2). Łączący moduł zespala ze sobą 
konstrukcyjne moduły (A) i ma szerokość równą szerokości ściany 
kasetonuj w nim także wykonane są otwory w identycznym ukła-
dzie i wielkościach jak otwory (3) ściany kasetonu.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 386201 (22) 2008 10 01

(51) E04D 13/08 (2006.01)
 F16L 3/10 (2006.01)

(71) Więcek Bogdan BUDMAT, Płock
(72) Więcek Bogdan, Chabowski Andrzej, Łukowski Jan

(54) Uchwyt obręczowy rury spustowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest uchwyt obręczowy rury spusto-
wej, w którym obejmę stanowią dwa półpierścienie (1), przy czym 
płaszczyzna podziałowa półpierścieni (1) jest prostopadła do płasz-
czyzny mocowania uchwytu. Półpierścienie (1) stanowią swoje 
lustrzane odbicie i mają na jednym końcu ukośne krawędzie z za-
gięciem (4) skierowanym na zewnątrz półpierścieni (1), zaś na dru-
gim końcu wygięcie (5), prostopadłe do płaszczyzny mocowania 
uchwytu. Wygięcia (5) półpierścieni (1) są zamocowane w łączniku. 


