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(54) Sposób prowadzenia pirolizy

(57) Sposób prowadzenia procesu pirolizy charakteryzuje się tym, 
że ciepła do procesu dostarcza przynajmniej jeden palnik wodoro-
wo-tlenowy lub plazmowy palnik wodorowo-tlenowy, w którym 
spalany jest tlen i wodór wytworzone w procesach elektroli-
zy (elektrolizy katalitycznej, termolizy lub elektrolizy w plazmie): 
wody ciekłej lub/i pary wodnej, czystych lub z dodatkiem jonów 
przewodzących prąd elektryczny lub alkoholi, prowadzonych 
znanymi sposobami w samych palnikach lub urządzeniach ze-
wnętrznych.

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

(72) MARCINIAK-KOWALSKA JOLANTA; FELIKS JACEK; 
MITURA ANDRZEJ

(54) Paliwo alternatywne wytworzone 
na bazie odpadów przemysłowych

(57) Paliwo alternatywne wytworzone na bazie odpadów prze-
mysłowych w postaci granulatu, mającego zastosowanie w ener-
getyce cieplnej i przemyśle cementowym, charakteryzuje się tym, 
że zawiera co najmniej trzy dowolne składniki spośród wybranych 
składników mieszanki, w następujących częściach wagowych: 
zawartość sadzy wynosi nie więcej niż 50 części wagowych, za-
wartość oleju przepracowanego wynosi nie więcej niż 50 części 
wagowych, zawartość mułu węglowego wynosi nie więcej niż 
50 części wagowych, zawartość trocin wynosi nie więcej niż 50 czę-
ści wagowych.

(1 zastrzezenie)
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(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY 
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU,  
Radom

(72) SUŁEK MARIAN WŁODZIMIERZ; WASILEWSKI TOMASZ; 
PIOTROWSKA URSZULA; SEWERYN ARTUR

(54) Ciecz chłodząco-smarująca do obróbki metali

(57) Ciecz chłodząco-smarująca do obróbki metali zawiera 
wodę, dodatki przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe, dodatek 
antykorozyjny, dodatek przeciwpieniący oraz konserwant. Ciecz 
charakteryzuje się tym, że zawiera 87-99% wag. wody jako bazę, 
0,001-5% wag. poliwinylopirolidonu o stopniu polimeryzacji  
od 18 do 14 400 i 0,001-5% wag. laurylosiarczanu sodowego jako 
dodatki przeciwzatarciowe i przeciwzużyciowe, 0,5-2% wag. es-
tru kwasu borowego jako dodatku antykorozyjnego, 0,05-0,1% 
wag. emulsji silikonowej jako dodatku przeciwpieniącego oraz 
0,1-0,5% wag. mieszaniny metylochloroizotiazolinonu i metyloizo-
tiazolinonu jako konserwantu.

(1 zastrzeżenie)
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(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY,  
Radom

(72) WINIARSKI ANDRZEJ; ROGOŚ ELŻBIETA;  
BĘBEŃCA JANUSZ; URBAŃSKI ANDRZEJ

(54) Sposób "ltracji i urządzenie "ltrujące,  
zwłaszcza do "ltracji zużytego smaru plastycznego

(57) Sposób filtracji zużytego smaru plastycznego polega na tym, 
że zasobnik ze smarem (8) przemieszcza się na podnośnik (9), 

korzystnie nożycowy, po czym kontroluje się klasę konsystencji 
smaru, przy czym równocześnie smar jest mieszany, korzystnie 
z wykorzystaniem mieszadła wolnoobrotowego (2), po czym za-
sobnik (8) przemieszcza się następnie od mieszadła wolnoobro-
towego (2) za pomocą podnośnika nożycowego (9) pod pneu-
matyczną pompę smaru (1) i zasila się ją sprężonym powietrzem. 
Następnie pompą (1) poprzez rurociąg (10) podaje się smar na filtr 
szczelinowy (4), a oczyszczony smar odbiera się poprzez króciec 
odpływowy (13), po czym oczyszcza się filtr poprzez przemieszcze-
nie po powierzchni złoża zgarniacza zanieczyszczeń (5). Urządze-
nie do filtracji, zwłaszcza do filtracji zużytego smaru plastycznego 
zawiera co najmniej cylindryczny filtr szczelinowy (4), umieszczony 
w obudowie (3), co najmniej jedną pneumatyczną pompę (1), zgar-
niacz zanieczyszczeń (5) przemieszczany siłownikiem (6), zasobnik 
smaru (8), co najmniej jedno mieszadło wolnoobrotowe (2), i pod-
nośnik nożycowy (9).

(9 zastrzeżeń)
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(71) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, 
Lublin

(72) STĘPNIEWSKA ZOFIA; KUŹNIAR AGNIESZKA;  
PYTLAK ANNA; SZAFRANEK-NAKONIECZNA ANNA

(54) Sposób otrzymywania metanu z materiałów 
o różnym stopniu uwęglenia z udziałem konsorcjum 
mikroorganizmów

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania metanu 
z materiałów o różnym stopniu uwęglenia, przy udziale konsorcjum 
mikroorganizmów TPM3 izolowanego z gleb torfowych. Sposób 
polega na tym, że mikroorganizmy konsorcjum TPM3 najpierw in-
kubuje się na pożywce mineralnej CP1 wzbogaconej w witaminy, 
pierwiastki śladowe oraz antybiotyki w warunkach anaerobowych 
w temperaturze 10-30°C bez dostępu światła. Po namnożeniu mi-
kroorganizmów materiały zawierające powyżej 6% węgla orga-
nicznego (TOC), inokuluje się uzyskaną kulturą mikroorganizmów 
i inkubuje przez czas umożliwiający wystąpienie metanogenezy 
przy czym inicjacja konwersji węgla zachodzi w warunkach anaero-
bowych w atmosferze zawierającej dwutlenek węgla w przedziale 
0,1-50% w azocie.
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