
28 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  12/2017

wałem (8) z przekładnią i silnikiem napędowym (7) turboekspande-
ra (5), w którym prowadzi się izoentropowe rozprężanie helu, schło-
dzony hel kieruje się do wymiennika ciepła (1), z którego podgrzany 
hel kieruje się do turbosprężarki (6), poddaje się go sprężaniu, schła-
dzaniu w wymienniku ciepła (9) i zawraca się go do procesu.

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

(72) LUTY-BŁOCHO MAGDALENA; WOJNICKI MAREK; 
FITZNER KRZYSZTOF; CHAT KAROLINA

(54) Sposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych 
roztworów chlorkowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób rozdziału platyny 
i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych, który polega 
na wytrąceniu z mieszaniny zawierającej chlorkowe jony palladu 
Pd (II) i platyny Pt (IV) osadu metalicznego palladu, a następnie 
z pozostałego filtratu wytrącenie metalicznej platyny. Sposób 
ten charakteryzuje się tym, że do roztworu chlorkowego zawie-
rającego 1 - 2000 mg Pt (IV) w 1 dm3 oraz 1 - 1000 mg Pd (II) 
w 1 dm3 dodaje się kwas L-askorbinowy i/lub kwas D-askorbino-
wy, przy czym stosunek molowy Pd (II) do kwasu L-askorbinowego  
i/lub kwasu D-askorbinowego wynosi od 1 : 1 do 1 : 3,5. Składniki 
miesza się w warunkach pH > 2, a uzyskany osad metalicznego 
palladu odfiltrowuje się, przemywa wodą i suszy. Z pozostałego 
filtratu wytrąca się osad metalicznej platyny na drodze chemicz-
nej redukcji w temperaturze 15 - 100°C przez okres do 7 dni, ko-
rzystnie przy użyciu kwasu L-askorbinowego i/lub kwasu D-askor-
binowego jako reduktora, przy czym stosunek molowy Pt (IV) 
do kwasu L-askorbinowego i/lub kwasu D-askorbinowego wynosi 
1 : 2 - 1 : 100. Następnie roztwór chłodzi się, odfiltrowuje osad, 
przemywa wodą i suszy.

(2 zastrzeżenia)
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(71) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
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(72) STEC KATARZYNA; DZIUBAK CECYLIA

(54) Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych
(57) Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych, szczególnie 
powstających w procesie produkcji i stosowania nieorganicznych 
pigmentów ceramicznych, prowadzi się z wykorzystaniem energii 
mikrofalowej w układzie zamkniętym w zakresie temperatur od 10 

do 550°C, ciśnieniu w zakresie od atmosferycznego do 100 bar 
i w czasie od 5 minut do 1440 minut.

(1 zastrzeżenie)
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(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 
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(54) urządzenie do podczyszczania ścieków  
po osadniku gnilnym

(57) Urządzenie do podczyszczania ścieków po osadniku gnil-
nym charakteryzujące się tym, że pomiędzy pierwszą i drugą ko-
morą (1, 2) znajduje się przegroda pionowa (9), przy czym w górnej 
części pierwszej komory (1) znajduje się przewód doprowadzający 
ścieki (11), a poniżej poziomu zwierciadła ścieków (18) znajduje się 
lejek (25), umiejscowiony na początku przewodu ssawnego (24), 
odprowadzającego przy pomocy pompy perystaltycznej (23), znaj-
dującej się powyżej pierwszej i drugiej komory (1, 2), zanieczysz-
czenia pływające w górnej części pierwszej komory (1), a w dol-
nej części pierwszej i drugiej komory (1, 2), poniżej dyfuzora (6), 
znajduje się strefa osadowa (22) zakończona komorą osadową (17) 
w kształcie stożka, przy czym dyfuzor (6) jest połączony z dmu-
chawą (8) przewodem doprowadzającym sprężone powietrze (7), 
a dodatkowo w strefie osadowej (22) są zainstalowane specjalnie 
ukształtowane przegrody (13, 14, 15), a w stożkowej części komory 
osadowej (17) znajduje się kosz siatkowy (4), który jest połączony 
z przewodem odprowadzającym osad (3) umożliwiającym okre-
sowe usuwanie i transportowanie osadu przy pomocy pompy 
perystaltycznej (5), znajdującej się powyżej pierwszej i drugiej ko-
mory (1, 2), a odpływ (12) jest usytuowany w górnej części drugiej 
komory (2) na wysokości poziomu zwierciadła ścieków (18).
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(72) WARĘŻAK TOMASZ

(54) aktywna mieszanka sorpcyjna
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest aktywna mieszanka sorpcyjna, 
przeznaczona zwłaszcza do wykorzystania w hydrofitowych oczysz-
czalniach ścieków, która zawiera 6 - 8% węgla brunatnego, 12 - 14% 
kory drzewnej, 15 - 18% zrębków drewnianych, 5 - 10% perforowa-
nych kształtek kulistych, 4 - 5% perlitu, 25 - 30% keramzytu, 3 - 4% 
zeolitu, 2 - 3% ziemi okrzemkowej, 3 - 4% pumeksu ogrodniczego, 
12 - 15% węgla drzewnego, 1 - 2% szkła kwarcowego, 2 - 3% silkatu.

(1 zastrzeżenie)


