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wody, przy czym woda ma temperaturę 0°C do 20°C. Po rozpusz-
czeniu substancji w wodzie i uzyskaniu żelowej masy dodaje się 
1 - 2 części wagowych wodorowęglanu magnezu i miesza przez 
3 - 5 minut za pomocą mieszadła wysokoobrotowego, bez ko-
nieczności dodatkowego podgrzewania. Powstaje gotowy pro-
dukt - odkwaszający, bakteriostatyczny, ekologiczny klej do tektury.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 423613 (22) 2017 11 27

(51) C09K 3/16 (2006.01)
 C07C 229/12 (2006.01)
 C01B 33/113 (2006.01)
 D21H 17/07 (2006.01)
 D21H 21/24 (2006.01)
 D21H 19/12 (2006.01)

(71) WĄTROBIŃSKA ALICJA, Paczków
(72) WĄTROBIŃSKA ALICJA

(54) Sposób wytwarzania ekologicznego, 
antystatycznego preparatu do tektury

(57) Sposób wytwarzania preparatu polega na tym, że betainę cu-
krową w ilości 20 do 25 części wagowych miesza się w mieszalniku 
szybkoobrotowym z wodą zdemineralizowaną od 71 do 78 części 
wagowych, bez konieczności podgrzewania, do momentu rozpusz-
czenia betainy, a następnie dodaje się krzemionkę koloidalną od 2 
do 4 części wagowych i całość miesza się w mieszalniku szybkoobro-
towym 3 - 5 minut, bez konieczności podgrzewania. Powstaje goto-
wy produkt - ekologiczny, antystatyczny preparat do tektury.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 423549 (22) 2017 11 23

(51) C09K 8/68 (2006.01)
 C09K 8/88 (2006.01)

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

(72) WYSOCKI SŁAWOMIR; GACZOŁ MAGDALENA; 
NOWAK WIKTOR

(54) Płuczka wiertnicza do wiercenia poziomych 
otworów inżynieryjnych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest płuczka wiertnicza do wiercenia 
poziomych otworów inżynieryjnych w postaci suspensji superab-
sorbentu hydrożelowego, zawierająca akryloamid oraz kwas akry-
lowy. Przedmiotowa płuczka charakteryzuje się tym, że stanowi ją 
poli[akryloamidu-co-kwasu akrylowego-co-chlorku (3-akryloamido-
propylo)-trimetyloamonu] usieciowany za pomocą N,N’ - metyleno-
bisakryloamidu, w ilości 0,1 - 5% wagowych oraz z wody w uzupeł-
nieniu do 100% wagowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 423559 (22) 2017 11 24

(51) C09K 11/66 (2006.01)
 C09K 11/68 (2006.01)
 C09K 11/78 (2006.01)
 C01F 17/00 (2006.01)
 C01G 21/00 (2006.01)
 C01G 41/00 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) MACIEJKOWICZ MAGDALENA; 
TOMASZEWICZ ELŻBIETA

(54) Fazy typu ograniczonego roztworu stałego 
domieszkowanego jonami metalu ziem 
rzadkich i sposób wytwarzania nowych 
faz typu ograniczonego roztworu stałego 
domieszkowanego jonami metalu ziem rzadkich

(57) Przedmiotem zgłoszenia są fazy typu ograniczonego roz-
tworu stałego domieszkowanego jonami metalu ziem rzadkich, 

które charakteryzują się tym, że metal ziem rzadkich stanowi 
terb(III), a fazy opisane są ogólnym wzorem Pb1-3x xTb2xWO4, gdzie 
0 < x ≤ 0,1000, a oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Zgłoszenie 
obejmuje też sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczone-
go roztworu stałego domieszkowanego jonami terbu(III), polega-
jący na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, 
charakteryzuje się tym, że wolframian(VI) ołowiu(II) w ilości więk-
szej lub równej 87,50% molowego, a mniejszej niż 100,00% molo-
wego miesza się z wolframianem(VI) terbu(III) w ilości większej niż 
0,00% molowego a mniejszej lub równej niż 12,50% molowego. 
Mieszaniny praży się w temperaturze od 900 do 1020°C, następnie 
chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Pb1-3x xTb2xWO4, 
gdzie 0 < x ≤ 0,1000, a oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Ko-
rzystnie mieszaniny wolframianu(VI) ołowiu(II) z wolframianem(VI) 
terbu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy 
czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno 
do temperatury otoczenia i rozciera.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 423558 (22) 2017 11 24

(51) C09K 11/68 (2006.01)
 C09K 11/78 (2006.01)
 C01F 17/00 (2006.01)
 C01G 39/00 (2006.01)
 C01G 41/00 (2006.01)
 C01G 45/00 (2006.01)
 C01G 51/00 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) PAWLIKOWSKA MARTA; TOMASZEWICZ ELŻBIETA

(54) Fazy typu ograniczonych roztworów stałych 
domieszkowanych jonami metalu ziem rzadkich 
i d-elektronowego dwuwartościowego 
metalu oraz sposób wytwarzania nowych 
faz typu ograniczonych roztworów stałych 
domieszkowanych jonami metalu ziem rzadkich 
i d-elektronowego dwuwartościowego metalu

(57) Przedmiotem zgłoszenia są fazy typu ograniczonych roz-
tworów stałych domieszkowanych jonami metalu ziem rzadkich 
i d-elektronowego dwuwartościowego metalu, które charakteryzu-
ją się tym, że metal ziem rzadkich stanowi iterb(III), a d-elektronowy 
dwuwartościowy metal stanowi mangan lub kobalt, przy czym fazy 
mają ogólny wzór Ca0,9934-3xM0,0066 xYb2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 
0 < x ≤ 0,1000, M oznacza Mn lub Co, a oznacza wakancje w sieci 
krystalicznej. Zgłoszenie zawiera także sposób wytwarzania no-
wych faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych 
jonami iterbu(III) i d-elektronowego dwuwartościowego metalu, 
który polega na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chło-
dzeniu, charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) wapnia w ilości 
większej niż lub równej 84,00% molowego, a mniejszej niż 100,00% 
molowego miesza się z wolframianem(VI) iterbu(III) w ilości większej 
niż 0,00% molowego, a mniejszej niż lub równej 15,00% molowego 
oraz molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobal-
tu(II) w ilości równej 1,00% molowego. Mieszaniny praży się w tem-
peraturze od 900 do 1245°C, następnie chłodzi otrzymując produkt 
o ogólnym wzorze Ca0,9934-3xM0,0066 xYb2X(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 
0 < x ≤ 0,1154, M oznacza Mn lub Co, a oznacza wakancje w sieci kry-
stalicznej. Korzystnie mieszaniny molibdenianu(VI) wapnia z wolfra-
mianem(VI) iterbu(III) i molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibde-
nianem(VI) kobaltu(II) praży się w dziewięciu etapach, po 12 godzin 
każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się 
wolno do temperatury otoczenia i rozciera.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 423595 (22) 2017 11 27

(51) C09K 17/14 (2006.01)
 E01C 7/36 (2006.01)


