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stawów modułowych (5) umieszczonych jeden na drugim, których 
modułowe ścianki ograniczające są uszczelnione między sobą 
w miejscu styku zestawów modułowych charakteryzuje się tym, 
że na modułowe ścianki (2A, 2B) w miejscu styku zestawów mo-
dułowych mają wzdłużne ramiona (21, 22) wygięte na zewnątrz ko-
mory roboczej i dociśnięte do siebie, a w każdym ramieniu (21, 22) 
jest ukształtowany wzdłużny rowek (11, 12) biegnący równolegle 
do płaszczyzny ścianki i skierowany wypukłością od płaszczyzny 
styku ramion (21, 22), przy czym rowki (11, 12) dwóch przylegających 
do siebie ramion (21, 22) tworzą pomiędzy dociśniętymi do siebie 
ramionami (21, 22) wzdłużny kanalik (13), w którym jest ułożona ela-
styczna uszczelka (14) o wymiarze zewnętrznym większym od wy-
miaru wewnętrznego przekroju wzdłużnego kanalika (13).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 395300 (22) 2011 06 16

(51) B01D 53/56 (2006.01)

(71) OMEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głogów

(72) MICHALAK PIOTR; ROMIŃSKI MAREK ROMAN; 
PAWŁOWSKI WACŁAW; KNIEĆ DOROTA; 
MICHALAK JOANNA

(54) Sposób bez katalizatorowej redukcji tlenku azotu 
w spalinach

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowego 
niekatalitycznego selektywnego sposobu redukcji denku azo-
tu w gazach spalinowych, polegającego na rozpyleniu reduktora 
w postaci roztworu wodnego bezpośrednio do paleniska w strefę 
spalin mających limitowaną zawartość tlenu i mających tempera-
turę utrzymywaną w zakreślonym przedziale. Sposób bez kataliza-
torowej redukcji tlenku azotu w spalinach charakteryzuje się tym, 
że w strefę gorących spalin, mających temperaturę utrzymywaną 
w przedziale od 1000°C do 500°C, lecz najlepiej utrzymywaną w ob-
szarze temperatur od 900°C do 700°C, mających zawartość tlenu 
poniżej 10% objętościowych, lecz najlepiej utrzymywaną w prze-
dziale od 3% objętościowych do 5% objętościowych, wtryskuje się 
w celu uzyskania zawiesiny nanowęgla, wodny roztwór karmelu, 
w postaci drobnych kropel lub najkorzystniej mgły. Istotnym jest, 
że zawartość karmelu w roztworze jest utrzymywana w przedziale 
od 1% do 50%, ale najkorzystniej wynosi ona od 10% do 25% oraz 
że w roztworze wodnym jest użyty karmel powstały z węglowo-
danów szczególnie z glukozy i/lub fruktozy i/lub sacharozy i/lub 
maltozy przez ich termiczne odwodnienie do poziomu ubytku 
masy od 1% do 40% lecz najlepiej utrzymywanego w przedziale 
od 10% do 25%.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399172 (22) 2012 05 14

(51) B01J 8/06 (2006.01)
 B01J 35/02 (2006.01)
 F01N 3/28 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) SZCZEPANIAK WŁODZIMIERZ; ZABŁOCKA-MALICKA 

MONIKA; SOBIANOWSKA-TUREK AGNIESZKA; JANICKA 
ANNA; JANICKI MICHAŁ; WALKOWIAK WOJCIECH; 
TKACZYK MARCIN; WRÓBEL RADOSŁAW

(54) Komora spalania kotła centralnego ogrzewania 
z katalizatorem

(57) Przedmiotem wynalazku jest komora spalania kotła central-
nego ogrzewania z katalizatorem, przeznaczonych w szczególno-
ści dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych. Komora spala-
nia jest komorą poziomą, wewnątrz której jest umieszczony stelaż 
nośnika katalizatora (1) wyposażony w dwie podstawy podzielone 
prętami tworzącymi siatkę (3), po obwodzie połączone prętami 
łączącymi (2), przy czym wewnątrz stelażu nośnika katalizatora (1) 
równolegle do prętów łączących (2) i względem siebie, umieszczo-
ne są wzdłużne elementy (4) aktywne katalitycznie.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 395170 (22) 2011 06 08

(51) B01J 8/18 (2006.01)

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

(72) ZABIEROWSKI PIOTR

(54) Aparat i układ do sterowania przepływem 
i wymiany ciepła ziaren fazy " uidalnej do aparatu 
z warstwą z ograniczoną " uidyzacją

(57) Aparat i układ do sterowania przepływem i wymiany ciepła 
ziaren fazy fl uidalnej do aparatu z warstwą z ograniczoną fl uidy-
zacją charakteryzuje się tym, że aparat (1) do sterowania przepły-
wem ma w górnej części umieszczoną cylindryczną komorę (2), 
zwężającą się u podstawy w formie stożka (3), do której wchodzi 
od góry przewód (4) transportu pneumatycznego drobnych ziaren
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fazy fl uidalnej, który jest połączony przez zawór (Z1) z łapaczem (5) 
ziaren w kształcie zwężającego się ku górze stożka, umieszczone-
go na szczycie drugiego aparatu(6) z warstwą z ograniczoną fl u-
idyzacją, oraz ze zbiornikiem zasobowym (29) drobnych ziaren, 
połączonym z króćcem (33), który połączony jest z zaworem (Z5) 
i króćcem (30), a sam zbiornik zasobowy (29) połączony jest przez 
boczny króciec (31), wchodzący od góry oraz zawór (Z6) z przewo-
dem (13) oraz przez króciec centralny (32) oraz pompę (P3) z obej-
ściem (19).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 398278 (22) 2012 03 01

(51) B01J 20/18 (2006.01)
 C01B 37/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) LATOSIŃSKA JOLANTA; GAWDZIK JAROSŁAW; 

ŻYGADŁO MARIA

(54) Sposób wytwarzania sorbentu, zwłaszcza 
do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów 
komunalnych

(57) Sposób wytwarzania sorbentu, zwłaszcza do oczyszczania 
odcieków ze składowisk odpadów komunalnych, otrzymywane-
go w procesie zeolityzacji, charakteryzuje się tym, że zeolityzacji 
poddaje się mieszaninę popiołu i żużla powstałego ze spalenia 
komunalnych osadów ściekowych. Korzystnie zeolityzację popiołu 
i żużla powstałego ze spalenia komunalnych osadów ściekowych 
prowadzi się metodą fuzji.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 395214 (22) 2011 06 10

(51) B01J 20/30 (2006.01)
 C01B 31/12 (2006.01)
 B01J 20/20 (2006.01)

(71) ROGUT STANISŁAW, Pyrzyce
(72) ROGUT STANISŁAW

(54) Sposób wytwarzania sorbentów węglowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nowych 
generacji sorbentów węglowych o uporządkowanych i powta-
rzalnych strukturach. Sposób wytwarzania sorbentów węglowych 
charakteryzuje się tym, że po dokładnym połączeniu surowców 
węglonośnych i dodatków korygujących z reagentami, korzystnie 
hydratami tlenków pierwiastków I, II, III grupy układu okresowego 
uzyskaną homogeniczną substancję poddajemy procesowi wy-
tlewania i karbonizacji, z jednoczesnym procesem dehydratacji 
zawartych hydratów, tworząc w każdym pojedynczym ziarenku 
hydratu, obecnym wewnątrz powstałej substancji, autogeniczne 
mikroreaktory a uzyskaną w wyniku wytlewania na drodze jego ter-
micznego rozkładu, przegrzaną suchą parę wodną o wysokiej tem-
peraturze, przekraczającej 500°C, kierujemy przeciwprądowo przez 
całą objętość strumienia dostarczanych w sposób ciągły do proce-
su, świeżych partii wytlewanego i karbonizowanego surowca, wraz 
z dodatkami w różnych stadiach przekształcania go w struktury 
porowatego sorbentu, podgrzewając je równomiernie, w całej ob-
jętości, w dolnej części strefy wytlewania i karbonizacji od 280°C 
do 500°C a następnie w górnej strefi e wytlewania i karbonizacji 
do temperatur 100°C do -280°C, przy czym w wyniku skierowane-
go i wymuszonego przeciwprądowo przepływu przegrzanej su-
chej pary wodnej, przez powstające porowate struktury sorbentu, 
uwalnia się z nich lotne i smoliste produkty rozkładu termicznego, 
które wraz z parą wodną kierujemy ku górze, gdzie kontaktujemy 
je z reaktywnymi hydratami pierwiastków I, II, III grupy układu okre-
sowego, stanowiącymi fi ltry wiążące ciekłe i gazowe zanieczysz-
czenia, ponadto przez skierowanie przeciwprądowo przegrzanej 
suchej pary wodnej przez kanaliki i pory powstającego sorbentu 
prowadzimy równocześnie proces skutecznej rafi nacji i aktywacji 
powierzchni porowatych struktur sorbentu.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 395192 (22) 2011 06 10

(51) B02C 4/02 (2006.01)
 B02C 4/12 (2006.01)

(71) CIEPŁOWNIA RYDUŁTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rydułtowy

(72) KLIMANEK KAROL; CZADERNA GABRIEL; 
ADAMCZYK TOMASZ

(54) Kruszarka bębnowa

(57) Kruszarka bębnowa zawiera trzy bębny ścierające (1, 2, 3) 
i płytę oporową (4) z lejem zasypowym (5) oraz jeden silnik napędo-
wy (6) z dwiema przekładniami pasowo-zębatymi (7, 8) dla dwóch 
bębnów (1, 2), z których jeden tworzy poprzez koło zębate (9) na-
pęd dla trzeciego bębna (3), a regulacja szczelin pomiędzy elemen-
tami ścierającymi odbywa się poprzez zmianę osadzenia połączo-
nych z tymi elementami (1, 2, 3, 4) śrub mocujących w otworach 
wykonanych w osłonach bocznych (10) obudowy kruszarki.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 395119 (22) 2011 06 03

(51) B02C 13/18 (2006.01)

(71) KŁYS ANDRZEJ, Białogard
(72) KŁYS ANDRZEJ

(54) Rozdrabniacz, szczególnie do butelek i innych 
opakowań szklanych

(57) Przedmiotem wynalazku jest rozdrabniacz szczególnie do bu-
telek i innych opakowań szklanych. Urządzenie służy do zmniejszenia 


