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(51) B82B 3/00 (2006.01) 
 B82Y 10/00 (2011.01) 
 B82Y 40/00 (2011.01) 
 B01J 3/00 (2006.01) 
 F16J 12/00 (2006.01) 
 B01J 8/10 (2006.01) 
 C01G 7/00 (2006.01) 
 C01G 5/00 (2006.01) 
 C01G 55/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII 
NAUK, Warszawa

(72) ANDRYSZEWSKI TOMASZ; IWAN MICHALINA; 
FIAŁKOWSKI MARCIN

(54) Sposób wytwarzania usieciowanych monowarstw 
nanometalicznych (membran) na granicy faz ciecz-
 -ciecz oraz stosowane w tym sposobie urządzenie 
do redukcji powierzchni granicy faz ciecz -ciecz

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do redukcji po-
wierzchni granicy faz ciecz-ciecz, przeznaczone do wytwarzania 
stabilnych membran. Urządzenie charakteryzuje się tym, że obej-
muje montowany poziomo przezroczysty hydrofobowy cylinder (1) 
z otworem (6), do wprowadzania do dwóch niemieszających się 
cieczy (2 i 3), z których jedna stanowi ciekłą fazę organiczną, a druga 
- ciekłą fazę wodno-alkoholową, w którym po dwóch przeciwnych 
stronach umieszczone są ruchome hydrofobowe tłoki (7 i 8), po-
nadto do cylindra (1) wprowadzany jest element mieszający (5) dla 
przyspieszenia procesu dyfuzji nanocząstek na granicy faz ciecz-
-ciecz (4) dla uzyskania równomiernego pokrycia granicy faz (4) 
przez nanoobiekty, przy czym proces redukcji powierzchni granicy 
faz ciecz-ciecz odbywa się poprzez zmianę dystansu pomiędzy hy-
drofobowymi tłokami (7, 8), zmniejszeniu ulega także objętość ro-
bocza układu. Zgłoszenie ponadto obejmuje sposób wytwarzania 
stałych, usieciowanych monowarstw nanometalicznych w postaci 
membran o grubości odpowiadającej średnicy jednej nanocząstki 
na granicy faz ciecz-ciecz.

(10 zastrzeżeń)

dzIał C

ChemIa I metalurgIa

A1 (21) 416008 (22) 2016 02 02

(51) C01B 17/98 (2006.01) 
 C25B 1/46 (2006.01)

(71) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy; 
GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów

(72) STOPA HALINA; BARAN PIOTR; GRUSZKA MATEUSZ; 
MARKOWICZ PAWEŁ; PISARSKA BOŻENNA;  
DYLEWSKI RAFAŁ; CICHY BARBARA; NOWAK MARIUSZ; 
JAROSZEK HANNA; MIKOŁAJCZAK WOJCIECH

(54) Sposób przetwarzania roztworów siarczanu sodu
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób przetwarzania roz-
tworów siarczanu sodu, polegający na tym, że roztwór siarcza-
nu sodu wstępnie zatęża się korzystnie metodą nanofiltracji, 
w której ubocznie otrzymuje się wodę, a zatężony roztwór siar-
czanu sodu kieruje się do przerobu w trójkomorowym elektro-
 -elektrodializerze, w którym otrzymuje się roztwory kwasu siar-
kowego i wodorotlenku sodu oraz dializat o obniżonym stężeniu 
siarczanu sodu, dializat ten po neutralizacji zawraca się do instala-
cji zatężającej.

(2 zastrzeżenia)
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(51) C01B 25/32 (2006.01) 
 C08F 283/00 (2006.01) 
 C08J 9/00 (2006.01)

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

(72) PIELICHOWSKA KINGA; KRÓL KLAUDIA

(54) Sposób wytwarzania hybrydowego stabilizatora 
termicznego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania hybry-
dowego stabilizatora termicznego, który charakteryzuje się tym, 
że cząstki hydroksyapatytu o średniej wielkości poniżej 1000 μm, 
korzystnie poniżej 200 μm suszy się przez 24 - 48 godzin w tem-
peraturze 40 - 80°C, a następnie dodaje polarny rozpuszczalnik 
organiczny, korzystnie N,N -dimetyloformamid w proporcji wago-
wej w stosunku do hydroksyapatytu co najmniej 1 : 3 i podda-
je działaniu fal ultradźwiękowych o częstotliwości 0,01 - 50 kHz 
przez 3 - 5 godzin w atmosferze gazu obojętnego, po czym do-
daje się katalizator w ilości 0,01 - 2,00% wagowych i miesza przez 
5 - 60 minut. Następnie dodaje powoli, wkraplając przez 2 - 40 mi-
nut izocyjanian lub mieszaninę izocyjanianów lub prepolimer izo-
cyjanianowy, zawierające co najmniej dwa ugrupowania -N=C=0, 
dodawane w proporcji molowej od 0,1 : 1,0 do 3,0 : 1,0 w stosunku 
do hydroksyapatytu, po czym podnosi temperaturę do 65 - 130°C 
i kontynuuje mieszanie przez 1 - 5 godzin w atmosferze azotu. 
Następnie uzyskany układ chłodzi do temperatury 30 - 50°C i do-
daje powoli, wkraplając przez 10 - 60 minut związek lub miesza-
ninę związków zawierających co najmniej jedną grupę wodoro-
tlenową, wybranych z grupy obejmującej: polimery, oligomery, 
alkohole i fenole, a dodaje się je w proporcji molowej od 0,1 : 1,0 
do 5,0 : 1,0 w stosunku do izocyjanianu lub mieszaniny izocyja-
nianów lub prepolimeru izocyjanianowego, po czym podgrzewa 
do temperatury 45 - 130°C i dalej miesza całość przez 0,5 - 5 go-
dzin, chłodzi do temperatury pokojowej i poddaje filtracji. W koń-
cowym etapie uzyskany osad zmodyfikowanego hydroksyapa-
tytu o budowie hybrydowej nieorganiczno - organicznej suszy 
w temperaturze 30 - 120°C przez 24 - 48 godzin.

(7 zastrzeżeń)
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(51) C01B 31/00 (2006.01) 
 B01J 20/20 (2006.01) 
 B01J 20/28 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) SIBERA DANIEL; NARKIEWICZ URSZULA; 
MICHALKIEWICZ BEATA;  
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR; WRÓBEL RAFAŁ


