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zawiera monolit ze stali kwasoodpornej austenitycznej. Katalizator 
jest dwufazowy i zawiera fazy o strukturze spinelu NiFe2O4 i FeCr2O4, 
przy czym fazy te tworzą mikro-krystality, które zawierają dodatko-
wo Mn. Sposób wytwarzania monolitycznego katalizatora do rów-
noczesnego usuwania NOx i cząstek węglowych w szczególności 
z gazów odlotowych elektrowni węglowych polega na tym, że mo-
nolit poddaje się utlenianiu, następnie powstałe warstwy tlenkowe 
nasyca się roztworem rozpuszczalnych soli niklu, po czym monolit 
ponownie wygrzewa się w atmosferze utleniającej celem wbudo-
wania jonów niklu w warstwę tlenkową i w końcu tak wytworzone 
warstwy tlenkowe poddaje się redukcji.

(26 zastrzeżeń)

A1 (21) 404093 (22) 2013 05 27

(51) B01J 19/12 (2006.01) 
 B01J 19/18 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) SKOCZKO IWONA

(54) Mieszadło zmienno-obrotowe do bardzo gęstych 
i opornych mediów

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest mieszadło zmienno-obrotowe 
do bardzo gęstych i opornych mediów z pokrywą i lampą UV (7) 
przymocowaną do strony wewnętrznej pokrywy (3) reaktora w celu 
zwiększenia efektywności reakcji Fentona. Silnik mieszadła (1) znaj-
duje się na zewnątrz pokrywy (3), zaś pręt mieszadła (5) i łopat-
ki (6) znajdują się wewnątrz. Początek prowadnicy zaś znajduje się 
w centralnym punkcie pokrywy, a jej koniec spieralnie poprowa-
dzony jest w kierunku zewnętrznym.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 404242 (22) 2013 06 07

(51) B01J 23/44 (2006.01) 
 H01M 4/92 (2006.01) 
 H01M 4/96 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) MIKOŁAJCZUK-ZYCHORA ANNA;  
BORODZIŃSKI ANDRZEJ; KĘDZIERZAWSKI PIOTR; 
STOBIŃSKI LESZEK; MAZURKIEWICZ MARTA; 
MAŁOLEPSZY ARTUR; KIERZEK AGATA;  
JUCHNIEWICZ KAROL

(54) katalizator Pd/C, sposób otrzymywania 
katalizatora Pd/C, jego zastosowanie 
w reakcji elektroredukcji tlenu w ogniwach 
paliwowych na kwas mrówkowy  
oraz takie ogniwo paliwowe

(57) Przedmiotem wynalazku jest katalizator Pd/C, zwłaszcza 
do elektroredukcji tlenu na katodzie ogniwa paliwowego na kwas 
mrówkowy, zawierający pallad osadzony na nośniku węglowym, 
którego aktywność właściwa na katodzie ogniwa na kwas mrów-
kowy jest wyższa od aktywności dotychczas stosowanego droż-
szego katalizatora na bazie platyny, charakteryzujący się tym, 
że w tym katalizatorze pallad stanowiący metal aktywny w reakcji 
elektroredukcji tlenu występuje w postaci nanocząstek o rozmia-
rach w zakresie od 2 nm do 15 nm, oraz w stężeniu wagowym 
w zakresie od 10% wag. do 60% wag., i jest osadzony na nośniku 
węglowym uprzednio poddanym zoptymalizowanej wstępnej 
obróbce (funkcjonalizacji), korzystnie stężonym kwasem azoto-
wym w temperaturze 80°C przez 4-6 godzin. Ponadto wynalazek 
obejmuje sposób otrzymywania katalizatora Pd/C oraz jego za-
stosowanie do redukcji tlenu w ogniwie na kwas mrówkowy, jak 
również takie ogniwo paliwowe.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 404252 (22) 2013 06 07

(51) B01J 23/44 (2006.01) 
 H01M 4/92 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa
(72) LEWERA ADAM; JURCZAKOWSKI RAFAŁ;  

POŁCZYŃSKI PAWEŁ

(54) Selektywny katalizator 
zwłaszcza do elektroredukcji tlenu,  
zawierający go układ elektrochemiczny,  
stop pallad-gaz obojętny oraz jego zastosowanie 
i zawierające go ogniwo, w szczególności 
fotoogniwo paliwowe

(57) Wynalazek ujawnia katalizator obejmujący warstwę metalicz-
nego palladu implantowanego jonami gazu obojętnego zwłaszcza 
do elektroredukcji tlenu, zawierający go układ elektrochemiczny, 
stop pallad-gaz obojętny oraz jego zastosowania i zawierające 
go ogniwo, w szczególności fotoogniwo paliwowe.

(39 zastrzeżeń)

A1 (21) 404077 (22) 2013 05 27

(51) B09B 3/00 (2006.01) 
 C04B 18/04 (2006.01)

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

(72) JAMROZIK ALEKSANDRA; GONET ANDRZEJ;  
STRYCZEK STANISŁAW; MAŁOLEPSZY JAN;  
CZEKAJ LUCYNA

(54) Sposób stabilizacji odpadów powstających  
podczas prowadzenia prac wiertniczych

(57) Wynalazek ujawnia sposób uzdatniania odpadów wiertni-
czych, który polega na tym, że odpady wiertnicze odwadnia się 
do uzyskania postaci plastycznej, po czym miesza się z wykazują-
cymi właściwości stabilizujące i pucolanowe, suchymi dodatkami 
mineralnymi lub spoiwem mineralnym, przy czym w charakterze 
dodatków mineralnych stosuje się popioły lotne powstałe przy 
spalaniu węgli w ilości w ilości od 10 do 70% wagowych, nato-
miast jako spoiwo mineralne wprowadza się wapno palone w ilości 
od 5 do 50% wagowych, a uzyskaną masę o wilgotności 10-50% wag.  
poddaje się procesowi granulacji. Otrzymany na drodze granulacji 
materiał suszy się, a następnie wypala w temperaturze od 550°C 
do 1100°C, otrzymując kruszywo lekkie.

(1 zastrzeżenie)


