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(54) Deska
(57) Przedmiotem wynalazku jest deska stosowana jako narta, 

snowboard, kiteboard, zwana dalej deska, w której zastosowano 

wstępne naprężenie w dowolnie wybranym obszarze deski, polep-

szające odporność na skręcanie bez zmniejszania jej elastyczności. 

Deska złożona z połączonych ze sobą najczęściej w sposób nieroz-

łączny warstw charakteryzuje się tym, że wzdłuż i/lub w poprzek 

długości deski (1) znajdują się wstępnie naprężone pofalowane 

warstwy (2) o długości fali (Lw) równej lub mniejszej niż 1/4 efek-

tywnej długości deski (L) lub równej lub mniejszej 2/3 szerokości 

deski i wysokości (h) pofalowanej warstwy (2) mniejszej lub rów-

nej maksymalnej grubości (H) deski (1), przy czym pofalowane 

warstwy (2) mają postać trwałego połączenia co najmniej dwóch 

warstw konstrukcyjnych deski (1) z których co najmniej jedna war-

stwa została odkształcona w formę fali z użyciem siły w zakresie 

odkształceń sprężystych materiału warstwy, korzystnie rdzenia (3) 

deski (1).

(5 zastrzeżeń)
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(71) PIETROŃ KRZYSZTOF, Łajski

(72) PIETROŃ KRZYSZTOF

(54) Kula z ruchomymi magnesami
(57) Kula, zawierająca pomiędzy swoją powłoką zewnętrzną (1), 

wykonaną z przezroczystego materiału, a powierzchnią kuli we-

wnętrznej (2) magnesy trwałe (3), które można przemieszczać, od-

pychające się wzajemnie w kierunkach stycznych do powierzchni 

kuli i równomiernie wypełniające przestrzeń, w której się znajdują. 

Magnesy (3) pokryte są materiałem nie mającym właściwości ma-

gnetycznych lub są umieszczone w obudowach z takiego materia-

łu (4), na których można umieszczać oznaczenia liczbowe, literowe 

lub symbole mające zastosowanie w grach.

(1 zastrzeżenie)
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(71) INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA 

NIEWODNICZAŃSKIEGO PAN, Kraków

(72) KUBICA BARBARA; HUBICKI ZBIGNIEW; 

STOBIŃSKI MARCIN; SZARŁOWICZ KATARZYNA; 

BARTYZEL MIROSŁAW

(54) Sposób wytwarzania kompozytowego sorbentu 
na bazie NiFN

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nieorga-

nicznego kompozytowego sorbentu o zwiększonych właściwo-

ściach sorbujących radioizotop cezu w zakresie pH 6 do pH 2, zsyn-

tezowanego na bazie zmodyfi kowanego trudno rozpuszczalnego 

w wodzie heksacyjanożelazianu niklowego (zwanego dalej NiNF) 

i magnetytu wbudowanych w żywicę fenolosulfonową. NiNF okre-

ślany jako heksacyjanożelazian niklu stanowi mieszaninę trzech hek-

sacyjanożelazianów niklu K2Ni[Fe(CN)6], Ni2[Fe(CN)6] i KNi[Fe(CN)6]. 

Wytwarzanie sorbentu jest prowadzone w reaktorze, do którego 

jest wprowadzany stężony kwas siarkowy w ilości 35 do 60% wago-

wych i stopiony fenol w ilości 28 do 40% wagowych, po czym jest 

prowadzony proces sulfonowania fenolu w temperaturze od 120°C 

do 150°C przez około 6 godzin. Powstałą sulfomasę poddaje się 

schłodzeniu do temperatury 40°C, a następnie dodaje się do niej 

w ilości 10-15% wagowych roztworu formaliny mieszając z taką 

szybkością, aby temperatura mieszaniny reakcyjnej nie przekroczy-

ła 45°C. Powstałą mieszaninę ogrzewa się do temperatury od 70°C 

do 75°C a potem do temperatury 90-95°C przez około 1 godzinę. 

Następnie reaktor wraz z mieszaniną schładza się do temperatury 

około 40°C, po czym ciągle mieszając dodaje się następną część 

wodnego roztworu formaliny. Do tak przygotowanej mieszaniny 

wprowadza się 4 do 10% wagowych sproszkowanego zmodyfi -

kowanego heksacyjanożelazocyjanku niklowego oraz 8 do 15% 

magnetytu o uziarnieniu około 50 nm. Otrzymaną w reaktorze 

zawiesinę przenosi się z reaktora do dozownika. Z dozownika za-

wiesina jest przelewana do drugiego cylindrycznego reaktora wy-

pełnionego olejem rozgrzanym do temperatury od 90°C do 95°C. 

Po kilku minutach mieszania dodaje się ostatnią porcję formaliny. 

Proces prowadzi się aż do otrzymania bardzo drobno zdyspergo-

wanej mieszaniny w gorącym oleju. W wyniku procesu prowadzo-

nego sposobem według wynalazku uzyskuje się dobrze rozdrob-

nione magnetyczne kulki, których średnica kropel wynosi około 

0,2 mm. Powstałe w procesie wytwarzania ziarna kompozytowego 

sorbentu są następnie poddawane procesowi odsączania z oleju, 

przemywania i odolejania. Odolejone ziarna sorbentu są następnie 

wygrzewane w temperaturze około 50°C.

(5 zastrzeżeń)
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(51) B01J 21/06 (2006.01)
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(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk

(72) KLEIN MAREK; ZALESKA ADRIANA; HUPKA JAN

(54) Sposób i urządzenie do fotokatalitycznej redukcji 
tlenków węgla

(57) Sposób fotokatalitycznej redukcji tlenków węgla charakte-

ryzuje się tym, że przed wprowadzeniem mieszaniny gazów za-

wierających tlenki węgla i pary wodnej do komory reakcyjnej (1), 

wypełnia się ją zawiesiną (2), w której fazę rozproszoną stanowi 


