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reaktora pyrolizy (16), które w częściach dolnych mają okalający 

kolektor napowietrzający (15) oraz okalający kolektor (9) z gorą-

cym powietrzem, zaś w części górnej ma okalający kolektor ssący 

gazu (5), połączony w części górnej z wymiennikiem (1) o zwiększo-

nym odbiorze ciepła, zaś w części dolnej włączony jest do kolek-

tora odbioru gazu (17), przy czym ostatnia dolna komora reaktora 

pyrolizy (16) połączona jest z popielnikiem (19), przy czym pierwsza 

komora reaktora pyrolizy (16) ma lej zasypowy (6) z dozymetrem (4) 

oraz przenośnikiem (7) z motoreduktorem (8).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 415430 (22) 2015 12 21

(51) C12C 7/165 (2006.01)

 C12C 7/17 (2006.01)

 B01D 29/01 (2006.01)

 B01D 29/50 (2006.01)

 B07B 1/04 (2006.01)

 B07B 1/46 (2006.01)

(71) ZAKŁADY MIĘSNE DYSTRYBUCJA W ŻYWCU SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA, Żywiec

(72) CZERWIŃSKI PRZEMYSŁAW; DOBIJA MICHAŁ; 

DRYJA SŁAWOMIR; JANOWSKI MIROSŁAW

(54) Sposób fi ltrowania zacieru i fi ltr kasetowy
(57) Sposób fi ltracji według wynalazku polega na przepuszczeniu 

zacieru przez fi ltr zbudowany z modułów w formie kaset metalo-

wych (1), ułożonych stycznie, bardzo ściśle, tworząc fi ltr w kształcie 

koła, przy czym kasety wykonane są z materiału przeznaczonego 

do kontaktu z żywnością, a górna i dolna podstawa kasety są perfo-

rowane, natomiast wewnątrz kasety umieszczone są części roślin.

(4 zastrzeżenia)

A3 (21) 414741 (22) 2015 11 10

(51) C12N 9/14 (2006.01)

 C12N 1/20 (2006.01)

 C12R 1/225 (2006.01)

 C12P 1/04 (2006.01)

 C12P 5/02 (2006.01)

(61) 410460

(71) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-

-SPOŻYWCZEGO 

IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa

(72) ZIELIŃSKA KRYSTYNA; FABISZEWSKA AGATA; 

KUPRYŚ-CARUK MARTA; MIECZNIKOWSKI ANTONI; 

STECKA KRYSTYNA

(54) Biopreparat bakteryjno-enzymatyczny do kiszenia 
traw, zwłaszcza traw wieloletnich, przeznaczonych 
do produkcji biogazu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest biopreparat bakteryjno-en-

zymatyczny zawierający biopreparat do kiszenia surowców od-

nawialnych przeznaczonych do produkcji biogazu zawierający 

kulturę starterową szczep Lactobacillus diolivorans K zdeponowa-

ny jako KKP 2057 p, oraz wyselekcjonowane kolekcyjne szczepy 

Lactobacillus reuteri M zdeponowany jako KKP 2048 p i Lactoba-

cillus buchneri A zdeponowany jako KKP 2047 p według patentu 

głównego do zgłoszenia nr P.410460, który dodatkowo zawiera 

enzymy celulolityczne o głównych aktywnościach: endo-ksylanazy 

(300 JX/g biopreparatu) i endo-1,4-beta-glukanazy (300 JCMC/g 

biopreparatu) oraz biostymulator syntezy kobalaminy - octan ko-

baltu w ilości 0,05 - 0,1% masy biopreparatu. Przedmiotem zgłosze-

nia jest też zastosowanie biopreparatu bakteryjno-enzymatycz-

nego do kiszenia traw, szczególnie traw wieloletnich o zawartości 

włókna surowego powyżej 35% w s.m., przeznaczonych do pro-

dukcji biogazu.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 414760 (22) 2015 11 12

(51) C22B 7/00 (2006.01)

 C22B 11/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH ODDZIAŁ 

CHEMII NIEORGANICZNEJ ICHN W GLIWICACH, 

Gliwice; ECOGOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) STECHMAN MARTA; MIŚKIEWICZ JOLANTA; 

SCHROEDER ROLAND

(54) Sposób odzyskiwania metali szlachetnych 
z odpadów elektronicznych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób odzyskiwania metali 

szlachetnych z odpadów elektronicznych, który polega na ich mie-

leniu, segregacji magnetycznej, segregacji pneumatycznej. Na tak 

otrzymany rozdrobniony i odseparowany od ferromagnetyków 

i tworzyw sztucznych materiał działa się rozcieńczonym kwasem 

siarkowym z dodatkiem utleniacza, przy czym w pierwszym stadium 

wprowadza się część kwasu siarkowego i utleniacza i w temperatu-

rze 95°C poddaje się mieszaniu, w drugim stadium po odfi ltrowa-

niu osadu dodaje się drugą część kwasu i utleniacza i ponownie 

w temperaturze 95°C poddaje się mieszaniu, a jako utleniacz w obu 

stadiach stosuje się roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu 30 - 60%, 

korzystnie 45%, przy czym wprowadza się go w sposób ciągły 

podczas trwania procesu ekstrakcji kwaśnej i otrzymaną zawiesinę 

po drugim stadium ekstrakcji kwaśnej, po odfi ltrowaniu łączy się 

z fi ltratem z pierwszego stadium i kieruje do krystalizacji frakcjono-

wanej. Filtrat poddaje się krystalizacji frakcjonowanej siarczanów, 

oddziela się PbSO4, a resztę zatęża się i wydziela hydraty CuSO4 

oraz ZnSO4, a osad po przepłukaniu zadaje się roztworem tiomocz-

nika z utleniaczem i ogrzewając miesza się utrzymując pH około 1 

za pomocą mineralnego kwasu nieorganicznego, korzystnie kwasu 

siarkowego, korzystnie w dwóch stadiach.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 414748 (22) 2015 11 10

(51) C23C 4/12 (2016.01)

 C23C 24/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) JANICKI DAMIAN

(54) Sposób napawania warstw wierzchnich 
kompozytowych na osnowie metalicznej 
o wysokiej odporności erozyjnej

(57) Sposób napawania warstw wierzchnich kompozytowych 

na osnowie metalicznej o wysokiej odporności erozyjnej polega 

na tym, że napawanie laserowe proszkowe wykonuje się ze stru-

mieniowym podawaniem proszku do jeziorka ciekłego metalu 

napoiny za pomocą dyszy nachylonej pod kątem względem napa-

wanej powierzchni, przy czym jako proszek stosuje się mieszaninę 

cząstek ceramicznych o strukturze porowatej otwartej, granulacji 

w zakresie 50 ÷ 100 μm, z cząstkami metalicznymi materiału osno-

wy o granulacji w zakresie 10 ÷ 50 μm.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 414721 (22) 2015 11 09

(51) C23C 26/00 (2006.01)

 B23K 26/354 (2014.01)


