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intensywności napowietrzania o wartość jeden (6), jeżeli nie wów-
czas zmniejsza się nastawę wieku osadu o wartość jeden (7), gdy 
odczyn pH jest powyżej przyjętego przedziału pracy odczynu 
pH (8), wówczas zwiększa się nastawy dla wieku osadu i intensyw-
ności napowietrzania, przy czym jeżeli nastawa dla wieku osadu 
jest większa lub równa nastawie dla intensywności napowietrza-
nia (9) to zwiększa się nastawę intensywności napowietrzania 
o wartość jeden (10), jeśli jest mniejsza zwiększa się nastawę wieku 
osadu o wartość jeden (11).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 403354 (22) 2013 03 28

(51) C02F 3/30 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) CZERWIONKA KRZYSZTOF; MĄKINIA JACEK

(54) Środek do wspomagania procesu denitry"kacji 
ścieków w oczyszczalniach komunalnych 
w warunkach utrzymywania się stabilnych niskich 
temperatur otoczenia

(57) Środek do wspomagania procesu denitryfikacji ścieków 
w oczyszczalniach komunalnych w warunkach utrzymywania się 
stabilnych niskich temperatur otoczenia wykonany na bazie olejów 
fuzlowych charakteryzuje się według wynalazku tym, że zawie-
ra surowy alkohol etylowy i/lub alkohol porektyfikacyjny w ilości  
0,7-10,5% objętościowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403318 (22) 2013 03 27

(51) C03C 25/00 (2006.01) 
 C03C 25/10 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH,  
Bydgoszcz; 
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań

(72) FOLTYNOWICZ ZENON; URBANIAK WŁODZIMIERZ; 
PISZCZEK KAZIMIERZ; MARKS DAMIAN;  
ZAJCHOWSKI STANISŁAW; TOMASZEWSKA JOLANTA

(54) Mody"kowane włókno szklane 
i sposób jego otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku jest modyfikowane włókno szklane, 
które charakteryzuje się tym, że składa się z 98% +/- 0,5% włókna 
szklanego pokrytego warstwą depozytu węglowego stanowiące-
go 2,0% +/- 0,5% masy całkowitej. Wynalazek dotyczy także spo-
sobu otrzymywania modyfikowanego włókna szklanego, który 
polega na tym, że włókno szklane pokryte w znany sposób che-
moutwardzalną żywicą epoksydową lub poliestrową podgrzewa 
się w warunkach beztlenowych, korzystnie w atmosferze azotu, 
do temperatury 400 do 600°C w reaktorze mikrofalowym z kontrolą 
temperatury, do momentu ustabilizowania się temperatury, następ-
nie wsad przetrzymuje się w ustabilizowanej temperaturze do chwi-
li gdy temperatura zaczyna się samoistnie obniżać. Otrzymany wsad 
ewentualnie rozdrabnia się i następnie odgazowuje w znany sposób 
w temperaturze 200 do 250°C przez 30 do 120 minut.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403164 (22) 2013 03 15

(51) C04B 28/04 (2006.01) 
 C04B 28/08 (2006.01) 
 C04B 103/30 (2006.01)

(71) CENTRUM NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(72) CARION CHRISTOPHE

(54) Sposób otrzymywania betonu o wysokiej 
wytrzymałości z cementu portlandzko-żużlowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania betonu 
z cementu portlandzko-żużlowego składającego się z klinkieru 
portlandzkiego w ilości od 65 do 94% wagowych i granulowanego 
żużla wielkopiecowego w ilości od 6 do 35% wagowych, do któ-
rego dodaje się mieszając standardowe kruszywa frakcjonowane, 
wodę i plastyfikator. Z plastyfikatorem dodaje się jednocześnie śro-
dek napowietrzający, którym jest dodatek używany do produkcji 
betonu o podwyższonej mrozoodporności i odporności na sole 
odladzające. Beton ten ma zastosowanie zwłaszcza do produkcji 
elementów prefabrykowanych, strukturalnych, ściennych i płyt.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403239 (22) 2013 03 20

(51) C04B 33/135 (2006.01) 
 C04B 33/02 (2006.01)

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

(72) DYCZEK JERZY; RÓŻALSKI ADAM; SKOTNICKI HENRYK; 
PŁACHECKI JACEK

(54) Sposób otrzymywania ceramicznych materiałów 
budowlanych zawierających popioły lotne

(57) Sposób otrzymywania ceramicznych materiałów budowla-
nych, zawierających popioły lotne pochodzące ze spalania węgla 
kamiennego w kotłach konwencjonalnych, polega na przygoto-
waniu zestawu surowcowego zawierającego składniki ilaste w ilo-
ści 10-90% wagowych oraz dodatki w ilości 10-40% wagowych 
stanowiących topniki i/lub składniki schudzające lub materiały 
kwarcowe i/lub kwarcowo-skaleniowe, a następnie zmieleniu go 
i/lub wymieszaniu, uformowaniu kształtek, wysuszeniu oraz wy-
paleniu. Sposób charakteryzuje się tym, że z popiołów lotnych 
wydziela się sposobem pneumatycznym lub pneumatyczno-me-
chanicznym co najmniej dwie frakcje ziarnowe: drobną, o wielkości 
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ziaren poniżej 100 μm i o stratach prażenia 2-11% wagowych oraz 
grubszą, o wielkości ziaren do 1000 μm i o stratach prażenia po-
niżej 1% wagowego, po czym do zestawu surowcowego na wy-
roby o porowatości czerepu 8-20% wprowadza się drobną frakcję 
w ilości 5-25% wagowych, w miejsce topników i/lub materiałów 
kwarcowych i/lub kwarcowo-skaleniowych oraz grubszą frakcję 
w ilości 5-100% wagowych, w miejsce składników schudzających. 
Natomiast dla wyrobów o porowatości czerepu większej niż 20% 
wprowadza się drobną frakcję w ilości 5-100% wagowych, w miej-
sce topników i/lub materiałów kwarcowych i/lub kwarcowo-skale-
niowych oraz grubszą frakcję w ilości 5-100%, w miejsce składników 
schudzających.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403247 (22) 2013 03 21

(51) C04B 35/10 (2006.01) 
 C04B 35/106 (2006.01) 
 F41H 5/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, 
Warszawa

(72) DZIUBAK CECYLIA; WIŚNIEWSKI ADAM BOGUSŁAW; 
ŁOSIEWICZ ANDRZEJ; TRACZYK STANISŁAW;  
JAKUBIUK TADEUSZ

(54) Ceramiczne tworzywo korundowe odporne 
balistycznie, sposób wytwarzania elementów 
konstrukcyjnych z tworzywa korundowego 
do budowy osłon balistycznych oraz element 
konstrukcyjny wykonany z tego tworzywa

(57) Przedmiotem wynalazku jest ceramiczne tworzywo ko-
rundowe odporne balistycznie, sposób wytwarzania elementów 
konstrukcyjnych z tworzywa korundowego do budowy osłon ba-
listycznych oraz element konstrukcyjny wykonany z tego tworzy-
wa, mający kształt bryły osiowo-symetrycznej utworzonej przez 
graniastosłup prawidłowy, foremny i wypukłą bryłę, połączonych 
podstawami. Wynalazek obejmuje trzy odmiany tworzyw korun-
dowych, cztery odmiany sposobów otrzymywania elementów 
konstrukcyjnych z tych tworzyw oraz trzy odmiany postaci ele-
mentów konstrukcyjnych (kształtek). Pierwsza odmiana tworzy-
wa korundowego charakteryzuje się tym, że osnowa korundowa 
stanowi 88,0-98,0% masy ceramicznego tworzywa, korzystnie 
94,3-98,0% jego masy, przy czym osnowa ta zawiera 98,0-99,7% 
części masowych tlenku glinu, korzystnie 99,0-99,7% części ma-
sowych, a ponadto tworzywo korundowe zawiera 0,1-1,0% części 
masowych tlenku magnezu, korzystnie 0,2-0,7% części maso-
wych i 1,0-11,0% części masowych dwutlenku cyrkonu, korzystnie 
1,0-5,0% części masowych. Ujawniono także drugą i trzecią od-
mianę tworzywa korundowego. Pierwsza odmiana elementu 
konstrukcyjnego (kształtki) stanowiąca, osiowo-symetryczną bryłę 
utworzoną przez graniastosłup prawidłowy o podstawie sześcioką-
ta foremnego i wypukłą bryłę o zakrzywionej, powierzchni czoło-
wej i płaskiej podstawie, połączonych podstawami, charakteryzuje 
się tym, że bryłą wypukłą jest kopuła o identycznej podstawie jak 
podstawa graniastosłupa, przy czym przednia, czołowa powierzch-
nia kopuły składa się z sześciu jednakowych wypukłych, zakrzywio-
nych powierzchni łączących się w jednym punkcie-wierzchołku ko-
puły. Każda z tych sześciu powierzchni ograniczona jest krawędzią 
podstawy graniastosłupa i dwoma jednakowymi łukami wycho-
dzącymi z dwóch sąsiednich wierzchołków podstawy graniastosłu-
pa i łączącymi się w wierzchołku kopuły. Ponadto, stosunek wyso-
kości kopuły i wysokości graniastosłupa nie jest większy od 1/3, zaś 
powierzchnia ściany bocznej graniastosłupa wynosi co najmniej 
170,0 mm2. Ujawniono również drugą i trzecią odmianę elemen-
tu konstrukcyjnego (kształtki). Pierwsza odmiana sposobu doty-
czącego wytwarzania elementów konstrukcyjnych ceramicznego 
tworzywa korundowego polega na tym, że do 88,0-98,0% części  
masowych osnowy korundowej, korzystnie do jej 94,3-98,0% czę-
ści masowych, zawierającej 98,0-99,7% części masowych tlenku 
glinu, korzystnie 99,0-99,7% części masowych tlenku glinu, którego 
odmiana krystaliczna alfa stanowi co najmniej 90,0% masy tlenku 
glinu dodaje się w zawiesinie wodnej 0,1-1,0% części masowych 

tlenku magnezu, korzystnie 0,2-0,7% części masowych i 1,0-11,0% 
części masowych jednoskośnego (niestabilizowanego) dwutlenku 
cyrkonu, korzystnie 1,0-5,0% części masowych, gdzie woda stanowi 
60% łącznej masy wszystkich ww. składników, po czym dodaje się 
0,3% części masowych upłynniacza, miesza się wszystkie składniki 
i miele w młynie, korzystnie wibracyjnym do uzyskania uziarnie-
nia wyrażonego za pomocą średnicy zastępczej (d50) wynoszącej 
1,5±0,3 μm, dodaje się 1,0-3,0% części masowych plastyfikatora or-
ganicznego wraz z substancją poślizgową wszystkie składniki mie-
sza się, a następnie ujednorodnioną mieszaninę suszy się, korzystnie 
w suszarni rozpyłowej w warunkach standardowych do uzyskania 
postaci granulatu, z którego formuje się techniką prasowania osio-
wego albo izostatycznego elementy konstrukcyjne - kształtki,  
które spieka się w temperaturze z zakresu 1600-1650°C przez 
co najmniej 2 godziny i ochładza do temperatury pokojowej, ko-
rzystnie z szybkością z zakresu 1-2°C na minutę. Ujawniono rów-
nież drugą i, trzecią i czwartą odmianę otrzymywania elementów 
konstrukcyjnych z tworzyw korundowych. Ceramiczne elementy 
konstrukcyjne z tworzyw korundowych otrzymane za pomocą 
ujawnionych sposobów charakteryzują się wysoką odpornością 
na zagrożenia balistyczne, zwłaszcza na uderzenie pociskami 
i/lub odłamkami.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 403324 (22) 2013 03 27

(51) C07D 261/06 (2006.01) 
 C07D 261/08 (2006.01) 
 C07D 419/14 (2006.01) 
 A61P 31/04 (2006.01) 
 A61P 31/10 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH,  
Katowice

(72) KROMPIEC STANISŁAW; FILAPEK MICHAŁ;  
JANICKA KINGA; BŁACH DARIUSZ; KULA SŁAWOMIR; 
PALUCH MARIAN; PAWLUS SEBASTIAN

(54) 3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione 
izoksazole oraz sposób ich otrzymywania

(57) Przedmiotem wynalazku są 3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tri- 
podstawione izoksazole o wzorach ogólnych 1a, 1b, 1c oraz 1d, gdzie: 
Ar - oznacza podstawioną jedno- lub wielopierścieniową grupę ary-
lową, w szczególności 2,4-dichlorofenyl, 2,4-dibromofenyl, 2,4-di- 
fluorofenyl, 2,6-dichlorofenyl, 2,4-dimetylofenyl, 2,4-dimetoksy-
fenyl, 3,4-metylenodioksyfenyl, 2,6-dimetylofenyl, 2,6-difluorofenyl, 
2,4,6-trimetylofenyl, 2,4,6-trimetoksyfenyl, 9-antracenyl; Q - ozna-
cza rozbudowaną sterycznie, podstawioną lub niepodstawioną, 
jedno- lub wielopierścieniową grupę arylową, w szczególności 
2,2’-bitiofen-5-yl, 9-antracenyl, 1-naftyl; A - oznacza łącznik w po-
staci difunkcyjnej grupy arylowej lub heteroarylowej, w szczegól-
ności 1,2-fenylen, 1,3-fenylen, 1,4-fenylen, antracen-9,10-diyl. Wy-
nalazek obejmuje również sposób ich otrzymywania w reakcjach 
cykloaddycji dipolarnej tlenków aromatycznych nitryli lub ditlen-
ków aromatycznych dinitryli do mono- oraz symetrycznie dipod-
stawionych alkinów, w rozpuszczalnikach takich, jak alkohole krót-
kołańcuchowe, eter dietylowy, chlorowcoalkany nasycone, aceton 
lub korzystnie chlorek metylenu lub ich dowolne mieszaniny. Sub-
stratami tych reakcji są mało reaktywne dipole oraz rozbudowane 


