
8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  22/2017

DZIAŁ B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

A1 (21) 416835 (22) 2016 04 14

(51) B01D 53/62 (2006.01)

 C01B 32/198 (2017.01)

 B01J 20/20 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,  
Szczecin

(72) KUSIAK-NEJMAN EWELINA; KAPICA-KOZAR JOANNA; 
WANAG AGNIESZKA MARIA;  
MORAWSKI ANTONI WALDEMAR

(54) Sposób sorpcji CO2 z powietrza  
z wykorzystaniem materiału węglowego 
jako sorbentu stałego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób sorpcji sorpcji CO2 z po-
wietrza z wykorzystaniem  materiału węglowego jako sorbentu 
stałego, który charakteryzuje się tym, że jako sorbent stosuje się 
zredukowany tlenek grafenu, otrzymany zmodyfikowaną meto-
dą Hummera, który przed użyciem do sorpcji CO2 wygrzewa się 
w gazie obojętnym w temperaturze 100°C z szybkością ogrzewania 
5°C/min, a następnie obniża temperaturę do 30-50°C i prowadzi 
sorpcję CO2. Jako gaz obojętny stosuje się azot.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 416885 (22) 2016 04 18

(51) B01J 20/18 (2006.01)

 B01J 39/14 (2006.01)

 C03B 19/08 (2006.01)

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

(72) PICHÓR WALDEMAR; KRÓL MAGDALENA;  
MOZGAWA WŁODZIMIERZ

(54) Sposób wytwarzania 
lekkiego sorbentu zeolitowego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania lekkiego 
sorbentu zeolitowego metodą hydrotermalną w środowisku wyso-
koalkalicznym, który charakteryzuje się tym, że do granulatu szkła 
piankowego sodowo-wapniowo-krzemianowego, zawierającego 
co najmniej 60% wagowych SiO2, dodaje się proszek glinianu sodu 
w ilości 0-50% wagowych, a następnie umieszcza składniki stałe 
w kąpieli w roztworze alkalicznym, korzystnie NaOH o stężeniu 
3-5 mol/dm3, przy czym stosunek wagowy składników stałych 
do roztworu wynosi od 1:1 do 1:10 i prowadzi syntezę w tempe-
raturze 20-100°C przez 12-96 godzin, po czym uzyskany sorbent 
zeolitowy odsącza się od roztworu, przemywa wodą do uzyskania 
pH eluatu poniżej 10 i suszy.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 416826 (22) 2016 04 12

(51) B01J 37/03 (2006.01)

 B01J 27/28 (2006.01)

 B01J 27/08 (2006.01)

(71) FAMAR SPÓŁKA JAWNA ZBIGNIEW MIARA, 
BARTŁOMIEJ MIARA,  
Dankowice

(72) MIARA ZBIGNIEW; MIARA BARTŁOMIEJ

(54) Sposób otrzymywania roztworów wodnych 
jodku amonowego stosowanego jako katalizator 
do procesów przenoszenia wodoru

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania roz-
tworów wodnych jodku amonowego, stosowanego jako katali-
zator do procesów przenoszenia wodoru, z jodu i jego związków 
powstałych w trakcie takich procesów oraz z innych mieszanin, 
zawierających jod i jego związki. Sposób charakteryzuje się tym, 
że obejmuje etapy: absorpcji jodu lub jego związków w trietano-
loaminie, wytrącenia z takiego produktu absorpcji nierozpuszczal-
nych w wodzie związków jodu w postaci jodku miedzi(I) lub jodanu 
wapniowego, oddzielenie wytrąconych związków od pozostałego 
roztworu i przeprowadzenie wytrąconych osadów związków jodu 
za pomocą znanych reakcji chemicznych w wodny roztwór jodku 
amonowego.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 416841 (22) 2016 04 14

(51) B02B 1/02 (2006.01)

 A01F 12/42 (2006.01)

(71) SOSNOWSKI WŁODZIMIERZ, Ciechanów
(72) SOSNOWSKI WŁODZIMIERZ

(54) Urządzenie do oddzielania i usuwania lekkich 
zanieczyszczeń z materiału ziarnistego

(57) Urządzenie do oddzielania i usuwania lekkich zanieczyszczeń 
z materiału ziarnistego posiada korpus (1), w którego górnej części 
jest umieszczony wentylator (2) zasysający powietrze, napędzany 
silnikiem (3), a w środkowej części jest zamocowany osiowo kosz 
zasypowy (6), połączony z wlotem (7) materiału ziarnistego, przy 
czym w dolnej części urządzenia jest umieszczony moduł (13) 
w postaci dośrodkowej kierownicy (14), składającej się z cylindrycz-
nej obudowy (15), na której wewnętrznej powierzchni są rozmiesz-
czone równomiernie w pewnej odległości od siebie, w różnych 
płaszczyznach poprzecznych, płytki kierujące (16) zwrócone swo-
imi końcami w kierunku osi urządzenia tak, że płytki (16) w jednej 
płaszczyźnie są przesunięte względem płytek (16) w sąsiedniej 
płaszczyźnie. Między koszem zasypowym (6) a stanowiącą odrębny 
moduł (13) dośrodkową kierownicą (14) z płytkami kierującymi (16) 
jest umieszczony moduł (8) w postaci cylindra, wewnątrz którego 
znajduje się odśrodkowa kierownica (10), mająca postać osiowego 
wspornika (11), na którego powierzchni w różnych płaszczyznach 
poprzecznych są zamocowane kierujące elementy, zwrócone swo-
imi końcami ku wewnętrznej ściance cylindra. Moduły (8) z odśrod-
kową kierownicą (10) i moduły (13) z dośrodkową kierownicą (14) 
są umieszczone na przemian poniżej kosza zasypowego (6).

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 416819 (22) 2016 04 12

(51) B02B 3/02 (2006.01)

 A23N 5/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn

(72) ANDERS ANDRZEJ; CHOSZCZ DARIUSZ


