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przestrzeni (10’) pierścienia izolacyjnego (8’) lokuje się odpady (9) 
i na końcu korzystnie pokrywa się je przepierzeniem izolującym (11’) 
z materiału mineralnego ilastego. Następnie identycznie tworzy się 
i zapełnia odpadami (9) następne pierścienie izolacyjne (8’, ...8n), aż 
do zapełnienia zbiornika (1). Wtedy wykonuje się szczelne zamknię-
cie z materiału mineralnego ilastego, na który nakłada się zamknie-
cie z żelbetu, a następnie pokrywa się zbiornik (2) glebą i rekulty-
wuje powierzchnię terenu (1).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 396571 (22) 2011 10 06

(51) B09B 3/00 (2006.01)
 F23G 5/027 (2006.01)

(71) LATUSZEK ANTONI, Warszawa
(72) LATUSZEK ANTONI

(54) Sposób przetwarzania biomasy - pozyskanej 
od rozproszonych dostawców - i dostarczanie 
przetworzonej bezpośrednio do instalacji 
przykotłowych elektrowni oraz urządzenia 
do stosowania sposobu

(57) Sposób przetwarzania biomasy surowej - pozyskanej od roz-
proszonych dostawców - i dostarczenie przetworzonej bezpośred-
nio do instalacji przykotłowych elektrowni polega na tym, że bio-
masę surową, suchą (korzystna zawartość wody < 12%), pozyskaną 
od rozproszonych dostawców, rozdrabnia się (sieczka) i zwęgla 
się w istniejących i rozproszonych małych zakładach energetycz-
nych (nawet w domowym piecu do ogrzewania) za pomocą mikro-
pirolizerów ciągłego działania, czyli przystawek dołączonych do ist-
niejących tam pieców, miele (gdy potrzeba), usuwa nadmiar metali 
alkalicznych (gdy potrzeba), a otrzymany sypki węgiel ładuje się 
do dużych (kilkanaście ton) mobilnych zasobników przykotłowych, 
tzn. cylindrycznych specjalnie przygotowanych kontenerów, zała-
dowany kontener przewozi do elektrowni, odłączając od pojazdu, 
ustawia w pionie i łączy z podajnikiem paliwa do kotła, a już inny, 
pusty kontener pojazd zabiera do ponownego napełnienia.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396619 (22) 2011 10 13

(51) B09C 1/10 (2006.01)

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

(72) SOLECKI TADEUSZ

(54) Sposób dostarczania mikroorganizmów, 
nutrientów, wody i powietrza w procesie usuwania 
zanieczyszczeń węglowodorowych ze strefy aeracji 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

(57) Sposób dostarczania mikroorganizmów, nutrientów, wody 
i powietrza w procesie usuwania zanieczyszczeń węglowodoro-
wych ze strefy aeracji charakteryzuje się tym, że dostarczanie mi-
kroorganizmów, nutrientów, wody i powietrza w procesie usuwa-
nia zanieczyszczeń węglowodorowych ze strefy aeracji odbywa się 
przez ośrodek porowaty (7) wypełniający otwór w górotworze (1), 

wykonany w strefi e aeracji, gdzie występują zanieczyszczenia wę-
glowodorowej (4). Urządzenie do dostarczania mikroorganizmów, 
nutrientów, wody i powietrza w procesie usuwania zanieczyszczeń 
węglowodorowych ze strefy aeracji charakteryzuje się tym, że skła-
da się z otworu w górotworze (1) z zainstalowaną w nim kolumną 
rur (2) nieperforowanych, uszczelnioną zewnętrznie materiałem 
uszczelniającym (3), a wnętrze otworu w górotworze (1) wypełnio-
ne jest materiałem (7) tworzącym przepuszczalny ośrodek poro-
waty, przez który dostarczane są mikroorganizmy, nutrienty, woda 
i powietrze, w strefę aeracji w obszarze zasięgu zanieczyszczeń wę-
glowodorowych (4). Wypełniony materiałem porowatym (7) otwór 
wiertniczy w górotworze (1) połączony jest hydraulicznie przez 
rurociągi (2) i zawory trójdrogowe (12, 13, 14) z pojemnikami (16, 
17), w których znajdują się mikroorganizmy, nutrienty i woda oraz 
otwór (1) połączony jest hydraulicznie ze sprężarką powietrza (19).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 396594 (22) 2011 10 10

(51) B21B 13/10 (2006.01)
 B21B 13/02 (2006.01)
 B21B 31/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) TOMCZAK JANUSZ; PATER ZBIGNIEW

(54) Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza 
do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich 
oraz kształtowych

(57) Walcarka ramowo - konsolowa, zwłaszcza do walcowania 
wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych, składająca się 
z wałów głównych, kół zębatych, tulei ślizgowych, łożysk tocznych, 
motoreduktora, sprzęgła elastycznego palcowego, miernika mo-
mentu obrotowego oraz antypoślizgowych stóp wibroizolacyj-
nych, charakteryzuje się tym, że na ramie (1) w kształcie prostokąta, 
ustawionej na sześciu antypoślizgowych stopach (37) wibroizola-
cyjnych, przymocowana jest płyta (2) dolna, na której posadowiony 
jest stojak (4) zewnętrzny lewy, stojak (5) środkowy oraz stojak (6) 
zewnętrzny prawy, które od góry połączone są ze sobą płytą (3) spi-
nającą górną, zaś w stojaku (4) zewnętrznym lewym oraz stojaku (5) 
środkowym osadzone są cztery jednakowe tuleje ślizgowe, w któ-
rych umieszczone są mimośrodowe koła zębate, które zazębione 
są ze sobą, natomiast dolne mimośrodowe koła zębate zazębione 
są dodatkowo z kołami zębatymi ustawczymi, zamocowanymi 
na wałku ustawczym, który osadzony jest w tulejach ślizgowych, 
osadzonych w stojaku (4) zewnętrznym lewym oraz stojaku (5) 
środkowym, natomiast wewnątrz mimośrodowych kół zębatych 
osadzone są wewnętrzne tu1eje ślizgowe, w których znajdują się 
wały (7a, 7b) główne, zaś na obwodzie wału (7a) głównego gór-


