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A1 (21)  (22) 2011 11 24

(51) B65G 43/02 (2006.01)

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

(72) UHL TADEUSZ; HANC ARTUR

(54)

(57) Układ zawiera elektroniczne czujniki temperatury (2) o budo-
wie skokowo dwustabilnej, wbudowane w krążnikach (1) w strefie 
przyległej do łożyska. Czujniki temperatury (2) połączone są z elek-
tronicznymi generatorami częstotliwości (3) o unikalnej często-
tliwości, przyporządkowanej do każdego krążnika lub zestawu 
krążnikowego oraz których sygnały przesyłane są przewodowo (4) 
do dedykowanego analizatora widma (5).

(4 zastrzeżenia)
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(51) C01B 25/41 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) BANACH MARCIN; MAKARA AGNIESZKA;  
KOWALSKI ZYGMUNT; GORAZDA KATARZYNA

(54)

(57) Sposób otrzymywania tripolifosforanu sodu o wysokiej gę-
stości nasypowej zawierającego Fazę I, Fazę II lub ich mieszaninę 
polega na tym, że miesza się wysuszone rozpyłowo ortofosfora-
ny sodu z wodą przy stosunku wagowym suszone ortofosforany 
do wody od 1:0,4 do 1:0,6 oraz z recyrkulowanym pylistym tripoli-
fosforanem sodu zawierającym co najmniej 75% frakcji o uziarnieniu 
poniżej 0,25 mm, zawierającym czyste Fazy I i II lub ich mieszaninę, 
przy stosunku wagowym suszone ortofosforany i recyrkulowany 
produkt od 1,0:0,9 do 1:1,5, po czym taką mieszaninę kalcynuje się 
przez co najmniej 60 minut w temperaturach około 350-550°C.

(6 zastrzeżeń)
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(51) C01B 25/41 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) MAKARA AGNIESZKA; KOWALSKI ZYGMUNT;  
BANACH MARCIN

(54)  

(57) Sposób wytwarzania trójpolifosforanu sodu metodą jedno-
stopniową polega na tym, że do stężonego kwasu fosforowego 
dodaje się stopniowo, przy ciągłym mieszaniu i rozcieraniu, sodę 
amoniakalną w takiej ilości by zachować stosunek stechiome-
tryczny Na/P = 1,67, a następnie otrzymany produkt kalcynuje 
się, w temperaturze nie wyższej niż 550°C w czasie nie krótszym 
niż 30 minut.

(7 zastrzeżeń)
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(51) C01B 31/08 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA,  
Toruń

(72) KUCINSKA ANNA; ŁUKASZEWICZ JERZY

(54)

(57) Sposób wytwarzania nanoporowatych węgli aktywnych 
o wysokiej zawartości azotu polega na tym że chitozan spęcznia 
się, następnie poddaje procesowi depolimeryzacji i protonizacji, 
a następnie miesza z roztworem węglanów i wygrzewa się w at-
mosferze o niskiej reaktywności chemicznej, a następnie poddaje 
działaniu kwasu, odsącza, przemywa i suszy. Do spęczniania stosuje 
się wodę destylowaną. Depolimeryzacji i protonizacji dokonuje się 
za pomocą wodnego roztworu HCl. Po procesie depolimeryzacji 
dodaje się wodny roztwór węglanu sodu. Wygrzewanie prowadzi 
się w atmosferze azotu w temp 600-800°C przez okres nie krótszy 
niż 1 godzina. Po wygrzewaniu stosuje się HCl lub HNO3.

(7 zastrzeżeń)
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(51) C02F 1/72 (2006.01) 
 C02F 1/32 (2006.01) 
 B01J 21/06 (2006.01) 
 B01J 35/04 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, 
Szczecin

(72) BOBOWSKI BOGUSŁAW; SUBOCZ JAN;  
KOWALSKI DARIUSZ; BROŻEK PIOTR;  
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR

(54)
 

 

(57) Sposób oczyszczania roztworów wodnych z zanieczyszczeń 
organicznych charakteryzuje się tym, że jako wkład fotokatalitycz-
ny stosuje się siatkę metalową, pokrytą co najmniej jedną war-
stwą farby fotokatalitycznej, zawierającej ditlenek tytanu, na którą 
przed wyschnięciem rozpyla się dodatkowo proszek fotokataliza-
tora w postaci ditlenku tytanu, zaś kształt siatki, odpowiadający 
wnętrzu fotoreaktora, nadaje się przez mechaniczne formowanie. 
Następnie siatkę suszy się i umieszcza w reaktorze. Wkład fotoka-
talityczny do oczyszczania roztworów wodnych z zanieczyszczeń 
organicznych stanowi co najmniej jedna siatka metalowa, pokryta 
co najmniej jedną warstwą farby fotokatalitycznej oraz proszkiem 
fotokatalizatora, uformowana mechanicznie w kształcie wnętrza 
fotoreaktora.

(5 zastrzeżeń)
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(51) C02F 3/04 (2006.01) 
 C02F 3/30 (2006.01)


