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jest wyposażony w zasilający kolektor (1) i odpływowy kolektor (2), 
połączone korpusową tuleją (3), wewnątrz której jest zamontowany 
obrotowo wirnik (4).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 12 15

(51) B01D 21/01 (2006.01) 
 C02F 1/54 (2006.01)

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

(72) FIJAŁ JERZY; GONET ANDRZEJ; JAMROZIK 
ALEKSANDRA; STRYCZEK STANISŁAW

(54)  

 

(57) Sposób przetwarzania ultrastabilnych polimerowo-mineral-
nych tiksotropowych układów koloidalnych na bazie wodnej po-
lega na dwuetapowym wprowadzaniu substancji chemicznych, 
a następnie odseparowaniu oraz odzysku fazy ciekłej i stałej. Spo-
sób charakteryzuje się tym, że w etapie pierwszym wprowadza się 
aktywator A1 w postaci niskocząsteczkowych związków organicz-
nych, dysocjujących na kationy organiczne oraz aniony nieorga-
niczne, w ilości od 0,1% do 5% wagowych w stosunku do fazy stałej 
układu, a następnie po dokładnym wymieszaniu i ustaleniu stanu 
równowagowego, w etapie drugim wprowadza się aktywator A2 
w postaci roztworu wodnego makromolekularnych związków or-
ganicznych, pełniących rolę substancji solubilizującej w ilości od 1% 
do 15% wagowych w stosunku do masy fazy stałej układu.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 12 19

(51) B01D 39/16 (2006.01)

(71) SECURA B. C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) BORKOWSKA URSZULA; MALESA MONIKA;  
MICHALAK JAN; PIŁACIŃSKI WŁODZIMIERZ;  
ROSŁOŃ JANUSZ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania płaskie-
go materiału filtracyjnego, płaski materiał filtracyjny z blend poli-
merowych, w tym szczególnie płaski materiał filtracyjny uzyskany 
opisanym sposobem oraz filtr zawierający płaski materiał filtracyj-
ny. Sposób otrzymywania płaskiego materiału filtracyjnego polega 
na tym, że włókna formuje się z mieszanki granulatów co najmniej 
dwóch polimerów, gdzie jeden polimer wybiera się z grupy obej-

mującej polimery o elektryzacji ujemnej, a kolejny polimer wybiera 
się z grupy obejmującej polimery o elektryzacji dodatniej, mieszan-
kę granulatów stapia się w wytłaczarce, miesza, po czym formuje 
się na gorąco włókna polimerowe, które podaje się na układ odbie-
ralnika, do utworzenia na nim warstwy runa. Płaski materiał filtra-
cyjny charakteryzuje się tym, że składa się z włókien stanowiących 
mieszaninę co najmniej dwóch polimerów, z których jeden polimer 
wybiera się z grupy obejmującej polimery o elektryzacji ujemnej, 
a kolejny polimer wybiera się z grupy obejmującej polimery o elek-
tryzacji dodatniej.

(17 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 12 17

(51) B01D 53/68 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź; ANWIL SPÓŁKA 
AKCYJNA, Włocławek

(72) KAŹMIERCZAK MAREK; GORZKA ZBIGNIEW; 
ŁĄCZKOWSKI ANDRZEJ; ŻARCZYŃSKI ANDRZEJ; 
ZABOROWSKI MARCIN; CIESIELSKI RADOSŁAW; 
KĘDZIORA ADAM

(54)  

(57) Sposób unieszkodliwiania odpadów zawierających organicz-
ne związki chloru, w drodze utleniania powietrzem lub tlenem, 
polegający na wstępnym utlenieniu odpadów w temperaturze 
250-1000°C, a następnie dalszemu ich utlenieniu w obecności katali-
zatora stanowiącego złoże stacjonarne, ruchome lub fluidalne i od-
zyskiwaniu powstającego w wyniku utleniania chlorowodoru, cha-
rakteryzuje się tym, że utlenianie wstępne odpadów gazowych oraz 
ciekłych całkowicie odparowujących prowadzi się w czasie 0,2-100 s, 
zaś odpadów stałych i pozostałych ciekłych w czasie do 1 h, na-
tomiast dalsze utlenianie prowadzi się w temperaturze 250-700°C 
w czasie 0,1-5 s w obecności katalizatora tlenkowego w postaci 
tlenku lub mieszaniny tlenków metali, ewentualnie zawierającego 
dodatek co najmniej jednego składnika nieaktywnego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 410600 (22) 2014 12 18

(51) B01J 19/18 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) KOŁTUNIEWICZ ANDRZEJ BENEDYKT

(54)

(57) Urządzenie do kontaktowania rozdrobnionego ciała stałego 
z płynami, z przepływem stycznym do powierzchni filtracyjnej, 
posiada mieszadło umieszczone w osi cylindrycznej obudowy, 


