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Wózek korzystnie posiada kształt wideł obrotowych (8) dostosowa-
ny do kształtu ładunku (9) oraz co najmniej jedno dodatkowe koło 
łańcuchowe (6).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408437 (22) 2014 06 04

(51) B82B 3/00 (2006.01) 
 B04B 1/00 (2006.01) 
 B04B 1/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA 
KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) BANACH MARCIN; PULIT JOLANTA

(54) Sposób otrzymywania stałej postaci nanocząstek 
srebra, złota, miedzi, platyny, niklu, selenu albo ceru

(57) Sposób otrzymywania stałej postaci nanocząstek srebra, zło-
ta, miedzi, platyny, niklu, selenu albo ceru polega na tym, że zawie-
sinę nanocząstek o stężeniu od 50 do 5000 mg/dm3 wprowadza się 
do probówek wirnikowych, poddaje procesowi wirowania z pręd-
kością 20 000 obr/min do 150 000 obr/min, a proces wirowania pro-
wadzi się raz, bądź powtarza się go co najmniej raz odprowadzając 
w międzyczasach supernatant i uzupełniając wirowaną zawiesinę, 
a po wirowaniu odprowadza się supernatant, natomiast osad nano-
cząstek przemywa się i suszy.

(16 zastrzeżeń)

DzIał C

CheMIa  I  MetalurgIa

A1 (21) 408377 (22) 2014 05 30

(51) C01B 31/02 (2006.01) 
 C01B 31/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa

(72) LIPIŃSKA LUDWIKA; AKSIENIONEK MAGDALENA; 
ŁEPECKI MICHAŁ; MARCJANIUK ANDRZEJ; 
WOLUNTARSKI MICHAŁ; WILIŃSKI ZBIGNIEW; 
CENDROWSKI SŁAWOMIR

(54) Sposób wytwarzania grafenu płatkowego 
na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób, wytwarzania grafenu 
płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu. Sposób 

charakteryzuje się tym, że obejmuje następujące etapy: a) przygo-
towuje się wodną zawiesinę grafitu z dodatkiem jednego lub więcej 
środków powierzchniowo czynnych lub surfaktantów; b) zawiesinę 
zamraża się; c) zawiesinę suszy się, uzyskując grafen płatkowy.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 408318 (22) 2014 05 26

(51) C01B 31/04 (2006.01) 
 C04B 111/90 (2006.01) 
 C04B 28/04 (2006.01)

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

(72) PICHÓR WALDEMAR; FRĄC MAKSYMILIAN

(54) Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach 
przewodzących do kompozytów cementowych

(57) Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzą-
cych do kompozytów cementowych, zawierającego grafit ekspan-
dowany wytworzony poprzez wygrzewanie grafitu interkalowane-
go w temperaturze 500-1000°C przez okres od 15 sekund do 5 minut  
w atmosferze utleniającej, charakteryzuje się tym, że wytwarza się 
zawiesinę grafitu ekspandowanego w dobrze zwilżającej go cieczy 
o niskiej lepkości, przy czym stosunek wagowy wody do grafitu 
ekspandowanego w zawiesinie zawiera się w przedziale 50-2000, 
a następnie zawiesinę poddaje się działaniu fal ultradźwiękowych 
o częstotliwości 28-50 kHz i mocy 50-400 W/g grafitu ekspandowa-
nego przez okres 0,5-2,0 godzin, aż do rozdrobnienia cząstek grafitu 
ekspandowanego do średniej wielkości, poniżej 40 μm, po czym 
odparowuje ciecz, aż do uzyskania koncentracji grafitu w zawiesi-
nie co najmniej 10% wagowych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408454 (22) 2014 06 06

(51) C01C 1/24 (2006.01) 
 C05C 3/00 (2006.01) 
 B01D 9/02 (2006.01)

(71) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH, Puławy
(72) SYNOWIEC PIOTR MARIA; BUNIKOWSKA BARBARA; 

MOŻEŃSKI CEZARY; JAWORSKI STANISŁAW;  
STECHMAN MARTA; BODZEK-KOCHEL MARIOLA; 
ADAMEK MAŁGORZATA

(54) Sposób otrzymywania nawozowego siarczanu 
amonu z roztworów poabsorpcyjnych

(57) Sposób otrzymywania krystalicznego nawozowego siarcza-
nu amonu z roztworów poabsorpcyjnych uzyskiwanych w pro-
cesie odsiarczania spalin metodą amoniakalną, w którym roztwór 
poabsorpcyjny po oczyszczeniu od fluoru i usunięciu kryształów 
poddawany jest krystalizacji poprzez kontrolowane odparowanie 
rozpuszczalnika, charakteryzuje się tym, że różnica temperatur 
pomiędzy czynnikiem grzewczym a roztworem wrzącym w kry-
stalizatorze powinna być mniejsza niż 30 K, a różnica temperatur 
pomiędzy roztworem opuszczającym podgrzewacz a roztworem 
wrzącym w krystalizatorze powinna być mniejsza niż 5 K, przy czym 
krotność zawrotu ługów macierzystych mieści się w granicach 
od 1 do 10, korzystnie 5-7.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408419 (22) 2014 06 02

(51) C02F 3/28 (2006.01)

(71) REWOŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) JANUSZ JERZY

(54) Przydomowa oczyszczalnia ścieków bytowych
(57) Wynalazek dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków by-
towych wytwarzanych w budynkach, w zabudowie rozproszonej, 
gdzie sieć kanalizacji prowadzącej ścieki do oczyszczalni ścieków 
dla zabudowy zwartej nie może być wybudowana z przyczyn 


