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A1 (21) 399666 (22) 2012 06 26

(51) B01J 38/52 (2006.01) 
 B01J 29/89 (2006.01) 
 C07D 301/12 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,  
Szczecin

(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA; MAKUCH EDYTA

(54)  

(57) Sposób regeneracji katalizatora tytanowo-silikalitowego 
Ti-SBA-15 z mieszanin poreakcyjnych po epoksydacji alkoholu alli-
lowego, charakteryzuje się tym, że roztwór poreakcyjny kieruje się 
na filtr, gdzie oddziela się katalizator Ti-SBA-15 od roztworu pore-
akcyjnego i przemywa się go wodą dejonizowaną, a później me-
tanolem, po czym suszy się go i zawraca do procesu epoksydacji 
alkoholu allilowego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 399750 (22) 2012 07 02

(51) B01L 1/02 (2006.01)

(71) DOMANOWSKI PIOTR, Solec Kujawski
(72) DOMANOWSKI PIOTR

(54)

(57) Sposób i układu przeznaczonego do obróbki plazmowej po-
wierzchni detali usytuowanych na przenośnikach produkcyjnych 
linii automatycznych lub półautomatycznych o ruchu ciągłym 
lub okresowym, zwłaszcza czyszczeniu, aktywowaniu lub trawie-
niu, złożony jest ze stojaka z prowadnicami, na których usytuowany 
jest suport (1), z komorą próżniową (2), przy czym suport (1), napę-
dzany silnikiem (4) i przemieszcza się wzdłuż prowadnic stojaka (5), 
do którego zamocowane są dwie części komory próżniowej (2), 
zamykane za pomocą siłownikowi (3), do komory (2) podłączony 
jest elastyczny Wąż (6) łączący zaworami (9 i 10) komorę z pompą 
próżniową (7) i zbiornikiem balastowym (8) oraz Wąż (12), doprowa-
dzający z butli (14), poprzez regulator przepływu (13), gazy techno-
logiczne, oraz zawór (11), przeznaczony do zapowietrzania komory.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399713 (22) 2012 06 28

(51) B09B 3/00 (2006.01) 
 B03B 9/06 (2006.01) 
 B29B 17/02 (2006.01) 
 C22B 7/00 (2006.01) 
 H01B 15/00 (2006.01)

(71) RADO  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Ławnica

(72) NOWAK STANISŁAW; ŻABA KRZYSZTOF;  
MAŁECKI STANISŁAW; JAROSZ PIOTR; KUBIS ANTONI; 
RĘKAS ARTUR

(54)  

(57) Sposób odzyskiwania materiałów, zwłaszcza miedzi ze złomu 
kabli i przewodów z izolacją przeciwwilgociową, charakteryzuje 
się tym, że wsad (1) po wstępnym rozdrobnieniu kabli, korzystnie 
za pomocą praso-nożyc (2), przenosi się do ługownika (3), gdzie 
poddaje się go ługowaniu w zakresie temperatur 60-80°C przez 
czas około od 30 do 60 minut, w obecności rozpuszczalnika w po-
staci rozpuszczalnika organicznego, po czym rozdziela się, ko-
rzystnie za pomocą wirówki lub nuczy filtracyjnej (4), fazę stałą (5) 
od fazy ciekłej (6) w postaci rozpuszczalnika organicznego z roz-
puszczonym w nim żelem a następnie fazę stałą (5) poddaje się 
myciu na gorąco z udziałem substancji odtłuszczającej w drugim 
ługowniku (7), po czym przerabia się fazę stałą (5) znanymi sposo-
bami na frakcję metalową (7a) i frakcję tworzyw sztucznych (7b), 
natomiast fazę ciekłą (6) poddaje się częściowej regeneracji w pro-
cesie destylacji, w aparacie destylacyjnym (8).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399754 (22) 2012 07 02

(51) B09B 3/00 (2006.01) 
 B03B 9/06 (2006.01)

(71) SYNTOM  
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) MURZYŃSKI PAWEŁ

(54)

(57) Sposób utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego i elek-
trycznego, w którym separuje się go na frakcję magnetyczną, frak-
cję pozostałych metali i frakcję niemetaliczną. Zużyty sprzęt elek-
troniczny i elektryczny rozdrabnia się za pomocą rozdrabniacza 
pierścieniowego (101), po czym za pomocą rynny wibracyjnej (102) 
z umieszczonym nad nią separatorem magnetycznym oddziela się 
frakcję magnetyczną (103), a pozostałości sortuje się za pomocą wial-
ni obrotowej (104) na frakcję lekką (113) i frakcję ciężką (105, 106), przy 
czym frakcję ciężką dzieli się na dwie grupy rozmiarowe (105, 106) 
i każdą z grup (105, 106) podaje się na separator prądu wirowe-
go (107, 108), w którym oddziela się frakcje metaliczne (111, 112) 
od frakcji niemetalicznych (109, 110), które wraz z frakcją lekką (113) 
podaje się do rozdrabniacza nożowego (114), w którym rozdrabnia 
się je na kawałki o rozmiarze poniżej 15 mm, z których za pomocą 
rynny wibracyjnej (115) z umieszczonym nad nią separatorem ma-
gnetycznym oddziela się frakcję magnetyczną (116), po czym pozo-
stałość (117) kieruje się na wodny stół separacyjny (120), w którym 
oddziela się frakcję metaliczną (123) od lżejszych elementów (122) 
przemywając surowiec (117) na wodnym stole separacyjnym (120) 
przy użyciu wodno-glicerynowego roztworu enzymu lipazy uzy-
skanego poprzez zmieszanie od 0,005% do 0,025% wagowo en-
zymu lipazy w postaci proszku w 5% roztworze wodnym glicery-
ny, przy czym w trakcie prowadzenia procesu na wodnym stole 
separacyjnym (120) uzupełnia się w sposób ciągły ubytek wody 


