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oczyszczania wody i ścieków, zawierający zespół fi ltra węglowego, 
charakteryzuje się tym, że składa się z co najmniej dwóch fi ltrów 
węglowych (1) mających postać kolumn fi ltracyjnych wypełnionych 
węglem aktywnym, zawierających od góry instalację dopływu (2) 
wody brudnej, zaś u dołu instalacje odbioru wody oczyszczonej (3), 
z których każdy jest połączony przewodami (4) obwodów transpor-
tu pneumatycznego węgla aktywnego z regeneratorem mikrofa-
lowym (5), przy czym regenerator mikrofalowy (5) stanowi zbiornik 
kolumnowy (6) wyposażony w ruszty szczelinowe (7) oraz obwo-
dowo rozmieszczone promienniki mikrofalowe (8, 9, 10).

(7 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2010 10 13

A1 (21) 392334 (22) 2010 09 07

(51) C04B 22/14 (2006.01)
 C04B 103/12 (2006.01)
 C04B 18/14 (2006.01)
 B09B 3/00 (2006.01)

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

(72) HELIOS-RYBICKA EDELTRAUDA; JAROSZ-KRZEMIŃSKA 
ELŻBIETA; GAWLICKI MAREK

(54) Sposób wykorzystania materiałów odpadowych 
uzyskanych w wyniku neutralizacji szlamów 
potrawiennych powierzchni metalicznych

(57) Wynalazek rozwiązuje problem wykorzystania uciążliwego 
odpadu i polega na tym, że materiał odpadowy uzyskany w wyniku 
neutralizacji szlamów potrawiennych powierzchni metalicznych, 
zawierający dwuwodny siarczan(VI) wapnia w ilości 50-99% i siar-
czan(VI) żelaza(II) w ilości 0,01-5% mas. w stosunku do całkowitej 
masy składnika siarczanowego wprowadza się jako regulator czasu 
wiązania cementów i równocześnie reduktor chromu(VI) w ilości 
do 7% mas. cementu, po czym miele wspólnie z klinkierem port-
landzkim, uzyskując cementy powszechnego użytku lub cementy 
specjalne.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392283 (22) 2010 08 31

(51) C07C 205/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ 
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa

(72) KĄKOL BARBARA; FEDORYŃSKI MICHAŁ; 
JEZIERSKA-ZIĘBA MAGDALENA; SZPAKIEWICZ 
MIROSŁAWA; OBUKOWICZ BOŻENNA; CYBULSKI JACEK

(54) Nowe pochodne aldehydu lub kwasu 
4-cykloheksylo-5-nitro-2-oksopentanowego, 
sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne aldehydu lub 
kwasu 4-cykloheksylo-5-nitro-2-oksopentanowego o wzorze I oraz 
sposób wytwarzania tych pochodnych oraz ich zastosowanie 
do wytwarzania trans-4-cykloheksylo-S-proliny, będącej półpro-
duktem do wytwarzania substancji czynnej leku.

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 396232 (22) 2011 09 05

(51) C07C 237/00 (2006.01)
 C07C 231/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) LAMCH ŁUKASZ; SKRZELA RENATA; 

WILK KAZIMIERA ANNA

(54) Surfaktanty kationowe, pochodne 
N,N-dimetylotrimetylenodiaminy oraz sposób 
wytwarzania surfaktantów kationowych 
N,N-dimetylotrimetylenodiaminy

(57) Wynalazek dotyczy surfaktantów kationowych, nowych po-
chodnych N,N-dimetylotrimetylenodiaminy, o właściwościach an-
tyelektrostatycznych oraz bakteriobójczych, będących 2,2’-(alkili-
mino)bis{N-[(dimetylamino)propylo]-acetamidami} o wzorze ogól-
nym 1 i ich chlorowodorków o wzorze ogólnym 2, w których R 
oznacza prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy za-
wierający od 7 do 17 atomów węgla. Związki, według wynalazku 
wykazują szereg interesujących własności użytkowych, z których 
bardzo istotna jest aktywność powierzchniowa na granicach mię-
dzyfazowych. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wy-
twarzania surfaktantów kationowych, pochodnych N,N-dimetylo-
trimetylenodiaminy, który polega na tym, że w pierwszym etapie 
chlorooctan sodu poddaje się reakcji z aminą tłuszczową w wodzie 
z dodatkiem niskocząsteczkowego alkoholu, w obecności czynni-
ka usuwającego chlorowodór. W drugim etapie wytrąca się wol-
ny kwas N-alkiloiminodioctowy, przy użyciu kwasu mineralnego. 
W trzecim etapie kwas N-alkiloiminodioctowy poddaje się reakcji 
amidowania przy użyciu nadmiaru N,N-dimetylotrimetylenodia-
miny, w środowisku rozpuszczalnika, w temperaturze do 110°C. 
Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwarzania chlorowo-
dorków 2,2’-(alkilimino)bis{N-[(dimetylamino)propylo]acetamidów} 
o wzorze ogólnym 2, w którym R oznacza prosty lub rozgałęziony, 
nasycony lub nienasycony łańcuch węglowodorowy zawierający 
7-17 atomów węgla, który polega na reakcji czwartorzędowania 
związku o wzorze ogólnym 1 gazowym chlorowodorem, w izo-
propanolu. Następnie otrzymany produkt surowy oczyszcza się 
na drodze krystalizacji z mieszaniny rozpuszczalników.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 394754 (22) 2011 05 04

(51) C07C 245/08 (2006.01)
 C07C 311/15 (2006.01)


