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w zbiorniku regeneracyjnym ziemię okrzemkową poddaje się 
działaniu roztworu regeneracyjnego, który po przesączeniu przez 
zanieczyszczoną ziemię okrzemkową kierowany jest do modułu 
i/lub modułów fi ltracyjnych (8), koncentrat opuszczający moduły 
ultrafi ltracji (8) recyrkulowany jest do zbiornika roztworu regenera-
cyjnego zanieczyszczonego (2) przez armaturę odprowadzającą (9) 
modułów ultrafi ltracyjnych (8), produkty stanowiące zanieczysz-
czenia, takie jak drożdże, białka i inne związki organiczne są trans-
portowane do zbiornika magazynowego, woda i sole mineralne 
stanowiące fi ltrat odprowadzane są do zbiornika płukania zwrotne-
go modułów ultrafi ltracji (8), gromadzącego jego ilość pozwalającą 
na prowadzenie płukania zwrotnego modułów (8).

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 387607 (22) 2009 03 25

(51) C02F 11/12 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72) JÓŹWIAKOWSKI KRZYSZTOF

(54) Instalacja do odwadniania osadów i sposób 
odwadniania osadów

(57) W pierwszej komorze (1) zatopiona jest pierwsza pompa (7), 
która łączy się z pierwszym spustem (9) usytuowanym w trzeciej 
komorze (3) ponad zespołem fi ltracyjnym (10), przy czym trzecia 
komora (3) połączona jest poprzez rurę spustową (12) z pierwszą 
komorą (1). Ponad zespołem fi ltracyjnym (10) zainstalowany jest 
także dozownik (16) substancji pomocniczych. Zespół fi ltracyj-
ny (10) składa się z ażurowej konstrukcji nośnej (20), w której roz-
łącznie zamocowany jest element fi ltracyjny (21). Ujawniono także 
sposób odwadniania osadów.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 387593 (22) 2009 03 24

(51) C03C 10/00 (2006.01)
 C03C 3/112 (2006.01)
 C03C 4/12 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) ŚRODA MARCIN; STOCH LESZEK

(54) Szkło-ceramika optycznie aktywna i sposób 
otrzymywania szkło-ceramiki optycznie aktywnej

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymania tworzywa, 
łączącego w sobie dobre właściwości mechaniczne, chemiczne 
z odpowiednimi właściwościami optycznymi (luminescencją). 
Przedmiotem wynalazku jest przezroczysta szkło-ceramika, która 
w szklistej matrycy krzemianowo-boranowej zawiera fazę krysta-
liczną fl uorku lantanu LaF3 o wielkości krystalitów <100 nm jedno-
rodnie rozmieszczonych w całej objętości matrycy z wbudowany-
mi w ich strukturę atomami lantanowców, korzystnie Ce, Pr, Nd, Sm, 
Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, oraz sposób jej wytwarzania.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390206 (22) 2010 01 18

(51) C04B 18/08 (2006.01)
 C04B 18/10 (2006.01)
 C04B 103/65 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) MAŁOLEPSZY JAN; DEJA JAN; ŁAGOSZ ARTUR; MRÓZ 
RADOSŁAW; ŚLIWIŃSKI JACEK; TRACZ TOMASZ; KAŃKA 
STANISŁAW; ZYBURA ADAM; DOMAGAŁA KATARZYNA; 
CZARNECKI LECH; WOYCIECHOWSKI PIOTR; RADOMSKI 
WOJCIECH; MOSSAKOWSKI PRZEMYSŁAW; BRANDT 
ANDRZEJ M.; GLINICKI MICHAŁ A.; MARKS MARIA; 
JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA DARIA; SOBCZAK MACIEJ

(54) Środek zwiększający trwałość i szczelność betonu 
konstrukcyjnego

(57) Środek zwiększający trwałość i szczelność betonu konstruk-
cyjnego, charakteryzuje się tym, że stanowi go fl uidalny popiół 
lotny ze spalania węgla, zawierający wagowo: 5-30% tlenku wap-
nia, 30-50% krzemionki, 15-30% tlenku glinu, 4-10% tlenków żelaza, 
3-9% trójtlenku siarki, 0-4% niespalonego węgla, przy czym suma 
składników SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 wynosi powyżej 55%, z dodatkiem 
plastyfi katora w ilości 0-10% wagowych w stosunku do zawartości 
fl uidalnego popiołu lotnego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387489 (22) 2009 03 13

(51) C04B 28/02 (2006.01)
 C04B 14/36 (2006.01)
 E01C 3/00 (2006.01)
 E01C 3/02 (2006.01)
 B09B 3/00 (2006.01)

(71) ANTCZAK MIROSŁAW, Kiekrz
(72) ANTCZAK MIROSŁAW

(54) Mieszanka betonowa, zwłaszcza jako podbudowa 
drogi

(57) Mieszanka betonowa, zwłaszcza jako podbudowa drogi, 
zawiera piasek w ilości 40 do 45 części wagowych, destrukt beto-
nowy w ilości 40 do 45 części wagowych, cement w ilości 2 do 4 
części wagowych, popiół lotny w ilości 1 do 2 części wagowych 
oraz wodę w ilości 7 do 9 części wagowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 389371 (22) 2009 10 23

(51) C04B 28/20 (2006.01)
 C04B 18/14 (2006.01)
 B09B 3/00 (2006.01)
 C04B 33/16 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) PYTEL ZDZISŁAW; MAŁOLEPSZY JAN; 
HOLTZER MARIUSZ; DAŃKO JÓZEF; DAŃKO RAFAŁ



14 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  20  (959)  2010

(54) Sposób przetwarzania i wykorzystania zużytych 
mas odlewniczych

(57) Wynalazek rozwiązuje problem zagospodarowania zużytych 
mas formierskich i rdzeniowych. Sposób polega na tym, że zużyte 
masy formierskie i/lub rdzeniowe poddaje się dwustopniowemu 
procesowi przetwarzania, przy czym wstępny proces przetwa-
rzania polega na kruszeniu zbrylonych mas, bez dodatkowego 
rozdrobnienia osnowy kwarcowej, następnie prowadzi się proces 
segregacji ziarnowej, który jest połączony z zabiegiem separacji 
magnetycznej części metalicznych, po czym przeprowadza się 
zabieg technologiczny, polegający na krótkotrwałym, trwającym 
10-15 minut, mieleniu „na sucho” materiału otrzymanego w wyniku 
wstępnego przetwarzania zużytych mas odlewniczych, następnie 
uzyskany surowiec wtórny wprowadza się do mas przeznaczonych 
na silikatowe materiały budowlane w ilościach 20-80% wagowych, 
uzyskując pełnowartościowe wyroby wapienno-piaskowe.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390244 (22) 2010 01 21

(51) C04B 41/86 (2006.01)
 C03C 8/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków

(72) PARTYKA JANUSZ; LIS JERZY

(54) Sposób wytwarzania surowego szkliwa 
ceramicznego, zwłaszcza na wyroby sanitarne

(57) Wynalazek rozwiązuje problem wytwarzania surowego 
szkliwa ceramicznego o wysokich właściwościach użytkowych. 
Sposób polega na tym, że przeznaczone na szkliwo surowce twar-
de, takie jak surowiec kwarcowy, skalenie, wollastonit, krzemian 
cyrkonu miele się w młynku wysokoenergetycznym do uzyskania 
uziarnienia 50-1000 nm, przy czym dla surowca kwarcowego ko-
rzystnie 50-250 nm, dla skaleni korzystnie 150-400 nm, dla krzemia-
nu cyrkonu 450-1000 nm, natomiast pozostałe składniki surowcowe 
tzw. miękkie w postaci kaolinu, gliny, talku, węglanu wapnia, dolo-
mitu i in. miele się do uziarnienia opisywanego pozostałością na si-
cie 12000 oczek/cm2 równą od 0,05 do 1%, korzystnie 0,05 do 0,5%, 
następnie wszystkie zmielone składniki szkliwa homogenizuje się, 
uzyskując szkliwo do wyrobów ceramicznych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387540 (22) 2009 03 18

(51) C07C 211/62 (2006.01)
 C07C 63/08 (2006.01)
 C07C 51/41 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) PERNAK JULIUSZ; PRACZYK TADEUSZ; SYGUDA ANNA

(54) Nowe pary jonowe zawierające anion 
3, 6-dichloro-2-metoksybenzoesanowy, sposób 
wytwarzania nowych par jonowych zawierających 
anion 3, 6-dichloro-2-metoksybenzoesanowy

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pary jonowe zawierające 
anion 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanowy, sposób wytwa-
rzania nowych par jonowych zawierających anion 3,6-dichlo-
ro-2-metoksybenzoesanowy, mające zastosowanie w środkach 
chwastobójczych. Nowe pary jonowe zawierające anion 3,6-di-
chloro-2-metoksybenzoesanowy o wzorze (1), w którym Q+ ozna-
cza kation amoniowy o wzorze (2) lub wzorze (3), lub wzorze (4), lub 
wzorze (5), lub wzorze (6), lub kation pirydyniowy o wzorze (7) lub 
kation imidazoliowy o wzorze (8), lub kation morfoliniowy o wzo-
rze (9), lub kation pirolidyniowy o wzorze (10), w których R oznacza 
grupę alkilową prostołańcuchową zawierającą od 1 do 18 atomów 
węgla lub mieszaninę łańcuchów alkilowych od 1 do 20 atomów 
węgla lub grupę alkoksymetylową prostołańcuchową zawierającą 
od 2 do 19 atomów węgla, lub grupę cykloalkoksymetylową zawie-
rającą od 5 do 13 atomów węgla; lub kation amoniowy o wzorze 11, 
w którym R oznacza grupę alkilową prostołańcuchową zawierającą 
od 1 do 18 atomów węgla lub mieszaninę łańcuchów alkilowych 

od 1 do 20 atomów węgla, a n jest równe od 1 do 12; lub kation chi-
noliniowy o wzorze (12), lub kation izochinoliniowy o wzorze (13), 
w których R oznacza proton lub grupę alkilową prostołańcuchową 
zawierającą od 1 do 18 atomów węgla lub grupę alkoksymetylową 
prostołańcuchową zawierającą od 2 do 19 atomów węgla lub gru-
pę cykloalkoksymetylową zawierającą od 5 do 13 atomów węgla; 
lub kation fosfoniowy o wzorze (14), w którym R oznacza grupę al-
kilową zawierającą od 1 do 12 atomów węgla; lub kation amoniowy 
o wzorze (15), w którym R oznacza grupę alkilową prostołańcucho-
wą zawierającą od 1 do 18 atomów węgla lub mieszaninę łańcu-
chów alkilowych od 1 do 20 atomów węgla, a n jest równy od 1 
do 12. W jednej z odmian sposób ich otrzymywania polega na tym, 
że chlorek lub bromek, lub jodek zawierający kation o wzorze (2) 
lub wzorze (3), lub wzorze (4), lub wzorze (5), lub wzorze (6), lub ka-
tion o wzorze (7), lub o wzorze (8), lub kation o wzorze (9), lub kation 
o wzorze (10), lub kation o wzorze (11), lub kation o wzorze (12), lub 
o wzorze (13), lub kation o wzorze (14), lub o wzorze (15), poddaje się 
reakcji z kwasem 3,6-dihloro-2 metoksybenzoesowym w obecno-
ści wodorotlenku sodu lub potasu użytych w stosunku molowym 
1:(od 0,7 do 3): (od 0,8 do 5), w temperaturze od 0 do 100°C, korzyst-
nie 60°C, w środowisku wodnym, po czym produkt izoluje się.

(7 zastrzeżeń)

              


