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siarczan niklu(II), chlorek niklu(II) w ilości odpowiadającej zawar- 
tości niklu od 1% mas. do 10% masowych w stosunku do ditlen-
ku tytanu. Kalcynację prowadzi się w atmosferze amoniaku przez 
4 godziny w temperaturze poniżej przemiany anatazu w rutyl, 
to jest poniżej 700°C.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403416 (22) 2013 04 02

(51) C02F 3/34 (2006.01)

(71) BUJWICKI BERNARD, Niewodnica Kościelna;  
BUJWICKI DAWID, Niewodnica Kościelna

(72) BUJWICKI BERNARD; BUJWICKI DAWID

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania ścieków, 
takich jak ścieki fekalne i/lub szara woda, to jest ścieki pochodzą-
ce z umywalek, wanien, pryszniców, pralek, zmywarek, w systemie 
zbiorczej kanalizacji, w którym do ścieków, w miejscu ich powsta-
nia lub w jego pobliżu podawane są mikroorganizmy i miejsce 
to jest początkiem procesu rozkładania i rozpuszczenia organicz-
nych składników ścieków, przy czym zasadnicza część tego proce-
su przebiega w reaktorze biologicznym usytuowanym w pobliżu 
miejsca wytworzenia ścieków skąd ścieki odpływają już jako brud-
na woda, ale proces trwa także w całym systemie kanalizacji zbior-
czej aż do stacji oczyszczania brudnej wody.

(23 zastrzeżenia)

A1 (21) 403461 (22) 2013 04 08

(51) C03C 3/076 (2006.01) 
 C03C 3/087 (2006.01)

(71) HUTA SZKŁA TUR  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Poznań

(72) ROGOCZ JERZY

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania szkła 
bezbarwnego do produkcji opakowań, mający zastosowanie 
do produkcji szkła w automatach szklarskich, przeznaczone-
go do wytwarzania opakowań. Sposób charakteryzuje się tym, 
że do zestawionych składników mineralnych dodaje się koksiku 
o granulacji <0,1 mm i zawartości minimum 90% czystego wę-
gla (C) w ilości 5,0-8,0% korzystnie 6,5% w stosunku do ilości sulfatu 
i tak przygotowaną mieszankę surowcową podgrzewa się do tem-
peratury w granicach 580°C-620°C, korzystnie 600°C w czasie 
2-4 h, korzystnie 3,0 godz, z kolei zhomogenizowaną mieszaninę 
przemieszcza się do części topliwej wanny szklarskiej, gdzie nastę-
puje stapianie składników.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403453 (22) 2013 04 08

(51) C04B 18/08 (2006.01) 
 C04B 28/00 (2006.01)

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

(72) DYCZEK JERZY; ADAMCZAK PIOTR;  
PUTYNKOWSKI GRZEGORZ; WRÓBLEWSKI PIOTR;  
PYTEL ZDZISŁAW

(54)
 

(57) Sposób otrzymywania dodatku mineralnego do materiałów 
budowlanych, zwłaszcza zapraw i betonów, zawierającego popioły 
lotne, pochodzące ze spalania węgla brunatnego w klasycznych 
kotłach elektrowni lub elektrociepłowni o zawartości, charak-
teryzuje się tym, że z popiołów lotnych wydziela się sposobem 

pneumatycznym lub pneumatyczno-mechanicznym co najmniej 
dwie frakcje ziarnowe: drobną, o wielkości ziaren poniżej 100 μm, 
zawierającą w % wagowych 12,0-34,0 CaO, 2,0-12,0 SO3 w postaci 
anhydrytu, 30,0-65,0 SiO2 oraz grubszą, o wielkości ziaren poniżej 
1000 μm zawierającą w % wagowych 2,0-6,0 CaO, 0,2-1,0 SO3 w po-
staci anhydrytu, 80,0-95,0 SiO2.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403359 (22) 2013 03 29

(51) C07D 217/26 (2006.01) 
 C07D 471/04 (2006.01) 
 A61K 31/472 (2006.01) 
 A61K 31/4745 (2006.01) 
 A61P 25/16 (2006.01) 
 A61P 25/28 (2006.01) 
 A61P 31/00 (2006.01)

(71) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - 
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa; 
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 
W SIEDLCACH, Siedlce

(72) SOLECKA JOLANTA; KAWĘCKI ROBERT;  
ZIEMSKA JOANNA; RAJNISZ ALEKSANDRA; 
LASKOWSKA ANNA; POSTEK MAGDALENA;  
GUŚPIEL ADAM; ŁĘCZYCKA KATARZYNA;  
MOJZYCH MARIUSZ; OSIOR AGNIESZKA;  
PIETRZAK BARTŁOMIEJ; PYPOWSKI KRZYSZTOF;  
SOĆKO MAGDALENA; WYRZYKOWSKA AGATA

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest pochodna 3,4-dihydro- 
izochinoliny o strukturze reprezentowanej wzorem 1, w którym 
R1 oznacza atom H, OH, Br, Cl; R2 oznacza atom H, OH; R3 oznacza 
atom H, OH, Br, OCH3; R4 oznacza atom H, OH, Br, Cl; R6 oznacza 
atom H, CH3; i R7 i R8 razem tworzą wiązanie podwójne albo dwu-
wartościowy rodnik o wzorze -CHCl-C(=O)-, oraz jej izomery, sole, 
hydraty i solwaty, a także sposób jej wytwarzania, kompozycja 
farmaceutyczna zawierająca wyżej wymienioną pochodną oraz 
ich zastosowanie.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 403491 (22) 2013 04 10

(51) C07D 405/14 (2006.01) 
 C07D 409/14 (2006.01) 
 C07D 403/12 (2006.01) 
 A61K 31/4178 (2006.01) 
 A61P 35/00 (2006.01) 
 A61P 37/00 (2006.01)

(71) ONCOARENDI THERAPEUTICS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) PIKUL STANISŁAW WIESŁAW;  
CHOLODY WIESŁAW MAREK, US


