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Przemys owe paliwo sta e b d ce mieszanin  paliw, znamienne tym, e zawiera do 95% wa-

gowych mia u w glowego, do 60% pozosta o ci organicznej po t oczeniu oleju ro linnego korzystnie 

rzepakowego oraz do 60% s omy zbo owej i/lub rzepakowej i do 3% zwi zków kwasu fosforowego. 
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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest przemys owe paliwo sta e b d ce mieszanin  mia u w glowego, 

pozosta o ci organicznej po t oczeniu oleju ro linnego korzystnie rzepakowego oraz mia u s omy zbo-

owej i/lub rzepakowej. 

Wykorzystanie s omy jako dodatku do paliwa energetycznego znane jest z polskiego opisu pa-

tentowego nr 176529. Sposób ten polega na tym, e do odwodnionych mu ów w glowych dodawane 

jest odpowiednio w ókno organiczne takie jak s oma, makulatura, odpady drewna. Paliwo ta zawiera  

w swym sk adzie równie  odpady pofiltracyjne z oczyszczalni cieków jak i zwi zki plastyfikuj ce i neutrali-

zuj ce. Paliwo przygotowane wed ug opisu patentowego nr 176529 wymaga scalania poprzez granu-

lowanie lub brykietowanie. 

Przemys owe paliwo sta e na bazie mia u w glowego b d ce mieszanin  z dodatkiem pozosta-

o ci organicznych po t oczeniu oleju ro linnego korzystnie rzepakowego oraz mia u s omy zbo owej 

i/lub rzepakowej charakteryzuje si  tym, e zawiera do 95% wagowych mia u w glowego do 60% 

pozosta o ci organicznej po t oczeniu oleju ro linnego korzystnie rzepakowego oraz do 60% s omy

zbo owej i/lub rzepakowej. Paliwo wed ug wynalazku posiada w swoim sk adzie do 3% zwi zków 

kwasu fosforowego (V). 

Paliwo wed ug wynalazku pozwala na obni enie emisji CO2 powstaj cego w procesie spalania. 

Paliwo wed ug wynalazku nie wymaga scalania, jest podawane bezpo rednio do palników lub po 

uprzednim zmieszaniu sk adników. 

Paliwo z zawarto ci  s omy zbo owej posiada w swym sk adzie do 3% wagowych zwi zków 

kwasu fosforowego. Zmniejszenie emisji CO2 nast pi zgodnie z warunkiem: 

ECO2 = (100 - Zw)/100<1

ECO2 - emisja CO2 paliwa wed ug wynalazku w stosunku do paliwa w glowego 

Zw - zawarto  procentowa paliwa w glowego w paliwie wed ug wynalazku 

Paliwo wed ug wynalazku w przyk adzie wykonania przedstawiono w tabeli 1. 

T a b e l a  1 

Przyk ad
Nazwa 

1 2 3 4

Mia  w glowy (%) 90 80 70 60

Odpady organiczne z t oczenia oleju ro linnego (%) 10 20 20 20

Mia  s omy rzepakowej (%) 0 0 4,5 9

Mia  s omy zbo owej (%) 0 0 4,5 9

Zwi zki kwasu fosforowego (%) 0 0 1 2

Warto  opa owa (MJ/kg) 21,55 21,1 20,2 19,2

EC02 (%) 10 20 30 40

Zastrze enie patentowe 

Przemys owe paliwo sta e b d ce mieszanin  paliw, znamienne tym, e zawiera do 95% wa-

gowych mia u w glowego, do 60% pozosta o ci organicznej po t oczeniu oleju ro linnego korzystnie 

rzepakowego oraz do 60% s omy zbo owej i/lub rzepakowej i do 3% zwi zków kwasu fosforowego. 
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