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prędkości obrotowej młyna kulowego 200 - 1100 obr/min. Po zakoń-
czeniu procesu odparowuje się ciecz dyspergującą, a uzyskaną mie-
szaninę ogrzewa się w atmosferze gazu obojętnego w temperaturze 
od 400 do 700°C przez okres od 0,5 do 36 godzin, uzyskując proszko-
wy czysty kesteryt o średniej wielkości krystalitów w zakresie od 10 
do 200 nm.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 428878 (22) 2019 02 11

(51) C01G 1/12 (2006.01)
 C01G 3/00 (2006.01)
 C01G 19/00 (2006.01)
 H01L 31/0236 (2006.01)
 H01L 31/18 (2006.01)

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

(72) JANIK JERZY FRANCISZEK; DRYGAŚ MARIUSZ; 
KAPUSTA KATARZYNA

(54) Sposób wytwarzania proszkowego kesterytu typu 
Cu2SnZnS4

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania proszkowe-
go kesterytu typu Cu2SnZnS4, który polega na tym, że odważa się 
proszki metali Cu, Sn i Zn w proporcji molowej Cu:Sn:Zn = 2:1:1 i mie-
sza w wysokoenergetycznym młynie kulowym z dodatkiem cieczy 
dyspergującej w postaci wysokowrzących ciekłych węglowodorów 
alifatycznych lub aromatycznych wybranych z grupy obejmują-
cej heksan, toluen i ksylen przez okres od 30 minut do 100 godzin, 
przy prędkości obrotowej młyna od 200 do 1100 obr/min, po czym 
do mieszaniny dodaje się siarkę elementarną w ilości od stechiome-
trycznej do 100% nadmiaru w stosunku do ilości teoretycznej siarki 
występującej w kesterycie typu Cu2SnZnS4 i dalej mieli przez okres 
od 30 minut do 100 godzin przy prędkości obrotowej młyna kulo-
wego od 200 do 1100 obr/min, następnie odparowuje się ciecz dys-
pergującą, a uzyskaną mieszaninę ogrzewa się w atmosferze gazu 
obojętnego w temperaturze od 400 do 700°C przez okres od 0,5 
do 36 godzin, uzyskując proszkowy czysty kesteryt o średniej wielko-
ści krystalitów w zakresie od 10 do 200 nm.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 425150 (22) 2018 04 09

(51) C01G 13/00 (2006.01)
 C04B 28/36 (2006.01)
 B09B 3/00 (2006.01)

(71) MYSŁOWSKI WŁODZIMIERZ, Bielsko-Biała
(72) JANICZEK ANDRZEJ; MYSŁOWSKI WŁODZIMIERZ

(54) Metoda stabilizacji rtęci poprzez siarczek rtęci 
w betonie siarkowym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest metoda stabilizacji rtęci poprzez 
HgS w betonie siarkowym (fi g.1). Metoda ta jest dwuetapowym roz-
wiązaniem stabilizacji rtęci metalicznej jak i jej kontaminatu mogą-
cego zawierać pewne ilości wody do 30% wagowych. W (I) etapie 
przeprowadza się reakcję przekształcenia rtęci lub jej kontaminatu 
w HgS w reaktorze w fazie ciekłej którą stanowi 2-etyloheksanol 
w którym rozpuszczona jest siarka, rtęć rozdrabniana jest za pomo-
cą wirnika talerzowego mieszadła oraz pompy zębatej. Tempera-
tura reakcji przekształcenia Hg w HgS 135-140°C, obroty mieszadła 
200 obr/min, czas mieszania 10 minut, ciśnienie robocze 0,2 kPa. 
W przypadku stabilizacji kontaminatu rtęci następuje jego osusza-
nie z wody. Wytworzony HgS w (I) etapie podaje się do mieszalnika 
i oczyszcza pod próżnią z 2-etyloheksanolu, następnie dozuje się 
do niego kruszywa i wypełniacze mineralne kwaśne, polimer siarki 
Sulstar® oraz siarkę przechodzącą ze spustem HgS w temperatu-
rze 135-139°C, ciągle mieszając pod ciśnieniem roboczym 0,2 kPa 
w czasie 30 minut. Stanowi to (II) etap stabilizacji rtęci poprzez HgS. 
Wytworzony w mieszalniku beton siarkowy zawierający rozpusz-
czony w nim HgS w formie ciekłej jest odlewany do form a po ze-
staleniu przeznaczony do trwałego przechowania.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 425266 (22) 2018 04 18

(51) C02F 1/48 (2006.01)

(71) OŚRODEK BADAWCZO-SZKOLENIOWY SPAW-TEST 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(72) DEDELIS WOJCIECH; DEDELIS MICHAŁ JAKUB

(54) Urządzenie do magnetycznego oczyszczania cieczy, 
zwłaszcza wody

(57) Urządzenie do magnetycznego oczyszczania cieczy, zwłasz-
cza wody, wyposażone w korpus (1) przykryty rozłączną pokrywą, 
do którego ścian bocznych jest przyłączony króciec dopływowy (2) 
nieoczyszczonej cieczy i króciec odpływowy (3) oczyszczonej cie-
czy, a wewnątrz korpusu (1) na drodze pomiędzy wylotem króćca 
dopływowego, a wlotem króćca odpływowego umieszczony jest 
zespół fi ltracji magnetycznej, charakteryzuje się tym, że znajdu-
jący się wewnątrz korpusu (1) i zespół fi ltracji magnetycznej jest 
w postaci szybko demontowanej przegrody kierunkowej (10) 
o osi Y równoległej do osi C korpusu (1) i usytuowanej po stro-
nie króćca dopływowego (2), wyposażonej wzdłuż osi Y w stałe 
magnesy pierścieniowe (11) tworzące charakterystyczne naprze-
mienne pary tworzące pakiety magnetyczne PM o przeciwnie 
spolaryzowanych nabiegunnikach N i S i o osiach usytuowanych 
równolegle do osi X króćca dopływowego (2) i króćca odpływowe-
go (3), przechodzącej poprzecznie do osi O korpusu (1).

(8 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2019 06 11

A1 (21) 425148 (22) 2018 04 09

(51) C04B 28/02 (2006.01)
 C04B 18/20 (2006.01)

(71) MILISZKIEWICZ PAWEŁ PAMIL, Drohiczyn
(72) MILISZKIEWICZ PAWEŁ

(54) Sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
zawierającej pyły polimerowe

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu wytwarzania mieszanki beto-
nowej, zawierającej pył polimerowy o średnim rozmiarze cząstek 
w zakresie od 1 μm do 500 μm, która po stwardnieniu wykazuje 
podwyższoną wytrzymałość na ściskanie i obniżoną nasiąkliwość. 
Taka mieszanka betonowa jest szczególnie użyteczna w budow-
nictwie drogowym.

(2 zastrzeżenia)
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(51) C07C 69/24 (2006.01)
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