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mieszczonym wzdłuż jego pobocza (9), składającym się z sekcji 
o różnej temperaturze grzania, rozmieszczonych szeregowo wzdłuż 
pobocza (9) ekstrudera (2).

(8 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2011 05 13

A1 (21) 393724 (22) 2011 01 24

(51) C04B 41/62 (2006.01)
 C04B 41/48 (2006.01)

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

(72) REMBIŚ MAREK

(54) Sposób polepszania " zyczno-mechanicznych 
właściwości kamiennych płyt okładzinowych

(57) Sposób polega na tym, że płytę z kamienia o porowatości 
3-27% umieszcza się w pojemniku o wymiarach dostosowanych 
do długości najdłuższej jej krawędzi, po czym wlewa się roztwór 
na bazie alkoholu jako rozpuszczalnika, zawierający substancję 
czynną w postaci estrów etylowych kwasu ortokrzemowego 
w stężeniu 40% do 70%, przy czym roztwór kilkakrotnie dolewa się 
aż do osiągnięcia poziomu nieznacznie większego od długości bol-
ca kotwy, na którym ma być zamocowana płyta, proces nasycania 
przeprowadza się w temperaturze 20°C (±5°C) przez okres jednej 
godziny lub trzydziestu minut i prowadzi się kolejno dla każdej 
krawędzi płyty, następnie płytę wyjmuje się i sezonuje przez okres 
około 2 tygodni w warunkach wilgotności względnej 70% i tempe-
ratury 20°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393672 (22) 2011 01 18

(51) C05F 11/00 (2006.01)
 C05F 15/00 (2006.01)

(71) BABIK IRENA, Skierniewice; BABIK JÓZEF, Skierniewice; 
KANISZEWSKI STANISŁAW, Żyrardów; WOJTYSIAK JAN, 
Krzywiec; PIOTROWSKI BOŻYDAR, Łódź

(72) BABIK IRENA; BABIK JÓZEF; KANISZEWSKI STANISŁAW; 
WOJTYSIAK JAN; PIOTROWSKI BOŻYDAR

(54) Ekoaktywator organiczny

(57) Ekoaktywator organiczny zawiera wszystkie gatunki roślin 
bobowatych, korzystnie takie jak koniczyna, lucerna, wyka, sera-
dela, bobik, peluszka, stosowane osobno lub we wzajemnych mie-
szankach oraz w mieszankach z innymi materiałami organicznymi, 
korzystnie wysuszonym obornikiem, kompostem, biohumusem, 
zawierającymi ≥ 2% wagowo całkowitego azotu w suchej masie. 
Dla niektórych gatunków roślin produkowanych metodą ekologicz-
ną ekoaktywator organiczny może zostać wzbogacony w nawozy 
mineralne pochodzenia naturalnego, takie jak saletra potasowa, 

naturalne fosforyty albo inne kopaliny dopuszczone do stosowa-
nia, takie jak dolomity, mączki skalne, węgiel brunatny, popioły 
z węgla brunatnego, oraz środki wspomagające uprawę, takie jak 
wyciągi z alg morskich, kwasy humusowe, aminokwasy, witaminy. 
Dla produkcji zintegrowanej ekoaktywator organiczny może zo-
stać wzbogacony w sztuczne nawozy mineralne. W mieszankach 
z udziałem innych komponentów zawartość ekoaktywatora orga-
nicznego z roślin bobowatych wynosi 30% wagowo, w przelicze-
niu m/m. Ekoaktywator organiczny ma postać sypką, korzystnie 
granulowaną.

(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2011 11 25

A1 (21) 393723 (22) 2011 01 24

(51) C07C 49/12 (2006.01)
 C07C 49/20 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA, Poznań
(72) URBANIAK WŁODZIMIERZ; STANISZEWSKI BARTOSZ

(54) Sposób oczyszczania 3-podstawionych pochodnych 
ß-diketonów

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania 3-pod-
stawionych pochodnych β-diketonów. Sposób, oczyszczania 
3-podstawionych pochodnych β-diketonów według wynalazku 
polega na reakcji 3-podstawionej pochodnej β-diketonu ze związ-
kiem miedzi (II) Cu(NH3)4(OH)2, a następnie utworzony kompleks 
oczyszcza się znanymi metodami, po czym tak otrzymany czy-
sty kompleks poddaje się rozkładowi do diketonu przez dodanie 
do roztworu lub zawiesiny kompleksu w rozpuszczalniku, żywicy 
jonowymiennej w postaci silnie kwaśnego kationitu, w formie H+ 
lub oczyszczany kompleks 3-podstawionej pochodnej β-diketonu 
ze związkiem miedzi (II) nanosi się na kolumnę wypełnioną żywicą 
jonowymienną w postaci silnie kwaśnego kationitu, w formie H+, 
a następnie przemywa kolumnę odpowiednim rozpuszczalnikiem.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 393763 (22) 2011 01 27

(51) C07C 211/62 (2006.01)
 C07C 209/20 (2006.01)
 C01C 1/24 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) PERNAK JULIUSZ; KOT MARIUSZ; ROGALA ANDRZEJ

(54) Amoniowe ciecze jonowe z anionem 
wodorosiarczanowym (IV) oraz sposób 
ich otrzymywania

(57) Przedmiotem zgłoszenia są amoniowe ciecze jonowe z anio-
nem wodorosiarczanowym(IV) o wzorze ogólnym 2, gdzie R1 
oznacza benzyl, lub podstawnik alkilowy o długości łańcucha wę-
glowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami 
nasyconymi, bądź zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyco-
nych, R2, R3 oznacza metyl, lub etyl, R4 oznacza podstawnik alki-
lowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu 
atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, bądź zawierający jedno 
lub kilka wiązań nienasyconych, lub mieszanina cieczy jonowych 
o wzorze ogólnym 2. W jednym z rozwiązań sposób otrzymywania 
otrzymywania amoniowych cieczy jonowych z anionem wodoro-
siarczanowym(IV), o wzorze ogólnym 2, polega na tym, że czwar-
torzędowe halogenki amoniowe o wzorze ogólnym 1, w którym 
R1 oznacza benzyl, podstawnik alkilowy o długości łańcucha wę-
glowego od jednego do dwudziestu atomów węgla z wiązaniami 
nasyconymi, bądź zawierający jedno lub kilka wiązań nienasyco-
nych, R2, R3 oznacza metyl, lub etyl, R4 oznacza podstawnik alki-
lowy o długości łańcucha węglowego od jednego do dwudziestu 
atomów węgla z wiązaniami nasyconymi, bądź zawierający jedno 
lub kilka wiązań nienasyconych, rozpuszczone w wodzie, lub krót-
kołańcuchowym alkoholu, lub acetonie, lub ich mieszaninie, mie-
sza się z kwaśną solą sodową, lub potasową, lub litową, lub amo-


