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Innowacyjne badania nad technologią, która 
przyniesie szereg korzyści do świata nauki, 

biznesu i przede wszystkim ochrony środowiska 
oraz będzie kolejnym łącznikiem do działań 

w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym.
Realizacja projektu pozwoli na całkowite 
zautomatyzowanie procesu recyklingu 

konwerterów katalitycznych. 
Proponowane rozwiązanie jest niespotykane na 
rynku polskim oraz rynkach światowych, a jego 
wdrożenie znacząco wpłynie na zmniejszenie 

kosztów logistycznych.
Jednocześnie jego uruchomienie umożliwi 

ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń i obniży poziom hałasu.

Mobilny kontener będzie mógł być 
przewieziony w każde miejsce w Europie.

Wykonanie mobilnego urządzenia do 
przetwarzania zużytych reaktorów 

katalitycznych. 
Opracowanie rozwiązania w pełni 

zautomatyzowanego i opartego na nowo 
wykreowanych założeniach technologicznych, 

które będą patentowane.
Stworzenie optymalnych warunków do 

gromadzenia pyłów ceramicznych bogatych 
w cenne pierwiastki katalityczne, które 

powstają w wyniku destrukcji katalizatora 
w poszczególnych modułach  urządzenia. 

Stworzenie odpowiednich procesów zmierzających do:
- destrukcji metalowej obudowy,
- separacji materiałów ferromagnetycznych 

i paramagnetycznych, 
- kruszenia wsadu katalizatora, 
- mielenia i homogenizacji monolitu ceramicznego, 

w celu odzyskania do ponownego wykorzystania 
pierwiastków z grupy PGM: platyny, palladu i rodu,

- ocena wartości pozyskanego materiału na podstawie 
dokonanej analizy wykonanej  spektrometrem 
fluorescencji rentgenowskiej (XRF).
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Na podstawie prac:
projektowych, konstrukcyjnych, programistycznych, 

doświadczalnych (badań weryfikacyjnych) 
oraz doboru parametrów ruchowych urządzenia 

głównym zamierzeniem
jest stworzenie zautomatyzowanego wielomodułowego 

urządzenia do przetwórstwa katalizatorów. 

Proponowane mobilne, kontenerowe rozwiązanie 
(tzw. mini zakład) powiela szereg operacji 

wykonywanych w przedsiębiorstwie 
przetwórstwa katalizatorów.

Poprawia to proces pod względem ekologicznym 
i ekonomicznym 

(ograniczenie transportu i emisji CO2). 
Jednak wielość realizowanych w urządzeniu 
operacji może stwarzać szereg problemów 

w procesie eksploatacji (użytkowania i obsługi). 
Dlatego przewiduje się dalsze prace zmierzające 
do optymalizacji całego rozwiązania w aspekcie 

ograniczenia jego awaryjności, poprawy łatwości 
obsługi i zmniejszenia gabarytów, przy 
zachowaniu tej samej funkcjonalności. 
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