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(54) Sposób i urz¹dzenie do usuwania produktów
i materia³ów odpadowych

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urz¹dzenia, stosowa-
nych w gospodarce odpadami do mo¿liwie skutecznego wyko-
rzystywania nadaj¹cych siê do odzyskania produktów odpa-
dowych. Celem wynalazku jest zmniejszenie do minimum szkod-
liwego wp³ywu na œrodowisko. Produkty i materia³y odpadowe
wprowadza siê z jednej strony w nieruchomy zbiornik i tran-
sportuje siê je w sposób ci¹g³y i nieci¹g³y na drug¹ stronê
zbiornika. Iloœæ energii dodatniej wynosi 60 - 80% w strefie
przedniej i 20 - 40% w innych strefach. Wynalazek dotyczy
ponadto urz¹dzenia, które z³o¿one jest z rurowego nieruchome-
go zbiornika z wa³em wyposa¿onym w pewne urz¹dzenia, który
przebiega przez œrodek zbiornika oraz z urz¹dzeñ usytuowa-
nych za otworem wyjœciowym zbiornika.
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(54) Sposób i urz¹dzenie do produkcji paliw
p³ynnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urz¹dzenie do
otrzymywania oleju do produkcji paliw p³ynnych. Urz¹dzenie
sk³ada siê z ogrzewanego ekstraktora (2) œlimakowego, her-
metycznego zbiornika (5), destylatora (4) i brykieciarki (7). Po
wialni zamontowany jest œrutownik (1) z wylotem do ekstrakto-
ra (2) œlimakowego z wlotem zasilaj¹cym na oko³o 1/4 d³ugoœci
przed koñcem, zaœ od strony zasilania œrut¹ przewód (3) syfo-
nowy na ekstrakt dochodzi do kolumny destylacyjnej (4), której
ch³odnica z³¹czona jest z ekstraktorem (2), zaœ dolny odp³yw ze
zbiornikiem (5) hermetycznym na suchy olej. Wylot ekstraktora
(2) po³¹czony jest przenoœnikiem suszark¹ (6), a wylot suszarki
(6) po³¹czony jest z brykieciark¹ (7). Otrzymany olej jest surow-
cem do produkcji paliw ekologicznych znanymi metodami prze-
twarzania gliceroli na estry metylowe, etylowe b¹dŸ propylowe.
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(54) Sposób klejenia materia³ów sypkich
w brykiety systemem klej¹cym z³o¿onym
z utwardzacza-utleniacza

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób klejenia palnych

materia³ów sypkich do brykietów opa³owych systemem klej¹cym

z³o¿onym z utwardzacza – utleniacza roztworzonego w ¿ywicy

mocznikowo - formaldehydowej, ewentualnie modyfikowanej

dodatkami ¿ywic fenolowych, melaminowych azotanu wapnia

i/lub potraktowanych kwasem azotowym minera³ów wapien-

nych, wapienno-magnezowych, ¿elazowych, glinowych. Tak

przygotowana ¿ywicê ewentualnie z bentonitem wprowadza siê

do mieszanki mia³ów wêglowych w iloœci do 22% m/m, miesza

siê, poddaje brykietowaniu i suszeniu. Otrzymuje siê wytrzy-

ma³y mechanicznie, wodoodporny poklejony w brykiety materia³

sypki.
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(54) Dodatek do p³uczek wiertniczych

(57) Wynalazek pozwala na regulowanie parametrów tech-

nologicznych p³uczki i na ograniczenie liczby jej komponentów.

Dodatek do p³uczki wiertniczej z grupy polimerów amfoterycz-

nych stanowi kopolimer, poli(akrylan potasowy-co-winyloami-

na), zawieraj¹cy w ³añcuchu polimerowym obok merów soli

kwasu akrylowego mery winyloaminowe (VA) w iloœci 1 – 99%

mol., powsta³y przez hydrolizê kopolimeru KAA/N-winyloforma-

midu (NVF).
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(54) Zastosowanie enzymatycznego inhibitora
szarzenia

(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie celulazy

20K otrzymywanej z Melanocarpus sp. albo z Myriococcum sp.

albo celulazy, która ma wzglêdem niej homologiê ponad 80%

jako inhibitora szarzenia w œrodkach pior¹cych i czyszcz¹cych.

Powoduje ona, zw³aszcza w po³¹czeniu z ewentualnie genety-

cznie modyfikowan¹ proteaz¹ i ewentualnie nadwêglanem me-

talu alkalicznego, zmniejszenie ponownego odk³adania siê

cz¹stek brudu na wypranej bieliŸnie.
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