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(54) Złoże denitry� kacyjne do redukcji zanieczyszczeń 
punktowych w zlewni rolniczej

(57) Przedmiotem wynalazku jest złoże denitryfi kacyjne do re-
dukcji zanieczyszczeń punktowych w zlewni rolniczej, mające za-
stosowanie zwłaszcza do zabezpieczenia przed migracją azotanów 
do środowiska w gospodarstwach nie posiadających odpowiedniej 
infrastruktury do składowania nawozów organicznych. Złoże stano-
wi mieszaninę węgla organicznego i ziemi (3), umieszczoną w ro-
wie wykonanym w ziemi co najmniej z jednej strony składowiska 
obornika (1), korzystnie prostopadle do kierunku odpływu zanie-
czyszczonych azotanami wód (2).

(5 zastrzeżeń)

DZIAŁ  B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

A1 (21) 397575 (22) 2011 12 27

(51) B01D 11/02 (2006.01)
 B60P 1/16 (2006.01)
 E21F 13/02 (2006.01)

(71) ŚLĄSKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH MONTANA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(72) OLEK JAROSŁAW; KONDRAT KRZYSZTOF; 
ŁUCZAK ZENON

(54) Wóz zwłaszcza do transportu elementów odrzwi 
obudowy chodników stosowanych w podziemnych 
zakładach górniczych

(57) Wóz zwłaszcza do transportu elementów odrzwi obudowy 
chodników stosowanych w podziemnych zakładach górniczych 
wykorzystujący podwozie - platformę jezdną oraz zasobnik charak-
teryzuje się tym, że do podwozia (1) za pomocą co najmniej jedne-
go zawiasu (5) połączona jest ruchomo rama ruchu wychylnego (4), 
przy czym pomiędzy podwoziem (1) a ramą ruchu wychylnego (4) 
trwale umieszczony jest co najmniej siłownik ruchu wychylnego (8). 
Wóz zwłaszcza do transportu elementów odrzwi obudowy chod-
ników stosowanych w podziemnych zakładach górniczych wyko-
rzystujący podwozie - platformę jezdną oraz zasobnik charaktery-
zuje się tym, że na podwoziu (1) zamocowana jest rama główna (2), 
która za pomocą co najmniej jednego zawiasu (5) połączona jest 
ruchomo z ramą ruchu wychylnego (4) przy czym pomiędzy ramą 
główną (1) a ramą ruchu wychylnego (4) trwale umieszczony 
jest co najmniej siłownik ruchu wychylnego (8). Wóz zwłaszcza 
do transportu elementów odrzwi obudowy chodników stosowa-
nych w podziemnych zakładach górniczych wykorzystujący pod-
wozie - platformę jezdną oraz zasobnik charakteryzuje się tym, 
że na podwoziu (1) zamocowana jest rama główna (2), wewnątrz 

której ruchomo umieszczona jest rama ruchu poziomego (3), przy 
tym rama ruchu poziomego (3) za pomocą co najmniej jednego 
zawiasu (5) połączona jest ruchomo to jest wychylnie, z ramą ruchu 
wychylnego (4), przy czym pomiędzy ramą ruchu poziomego (3) 
a ramą ruchu wychylnego (4) trwale umieszczony jest co najmniej 
jeden siłownik ruchu wychylnego (8), natomiast równocześnie 
trwale umieszczony jest co najmniej jeden siłownik ruchu pozio-
mego pomiędzy ramą główną (2) a ramą ruchu poziomego i/lub 
pomiędzy podwoziem (1) a ramą ruchu poziomego.

(22 zastrzeżenia)

A1 (21) 397515 (22) 2011 12 27

(51) B01D 53/50 (2006.01)
 B01J 23/42 (2006.01)
 C01B 31/00 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) NARKIEWICZ URSZULA; ARABCZYK WALERIAN; 
PIETRASZ ANNA; PEŁECH IWONA

(54) Sposób usuwania ditlenku siarki z gazów 
odlotowych

(57) Opisano sposób usuwania ditlenku z gazów odlotowych 
polegający na utlenianiu SO2 do SO3. Do usuwania ditlenku siarki 
stosuje się katalizator platynowy osadzony na nanorurkach wę-
glowych, o zawartości platyny w granicach 0,01 - 20% masowych. 
Sposób pozwala na stosowanie nanorurek dowolnego rodzaju. 
Stosuje się nanorurki węglowe jednościenne, dwuścienne lub 
wielościenne. W innej odmianie sposobu stosuje się katalizator 
platynowy osadzony na innych formach nanowęgli, takich jak fule-
reny lub grafen. Zawartość platyny w katalizatorze wynosi od 0,01 
do 20% masowych.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 397599 (22) 2011 12 28

(51) B01J 2/14 (2006.01)

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

(72) DAŃKO JÓZEF; HOLTZER MARIUSZ; DAŃKO RAFAŁ; 
HOLTZER GRZEGORZ; KAMIŃSKA JADWIGA; SZYMAŁA 
KRYSTYNA; PIETRZAK KRZYSZTOF; OBERDAK DARIUSZ

(54) Urządzenie do bezciśnieniowej granulacji pyłów

(57) Urządzenie zawiera misę roboczą (1) z walcowym obrze-
żem (2) i zespół napędowy (8) zamocowany do obudowy łoży-
skowania (3), która ustalona jest w ramie wsporczej (4) wychylnie 
na osi (5) i usytuowanej poziomo i prostopadle do osi obrotu misy 
roboczej (1). Rama wsporcza (4) posadowiona jest na płycie (6) 
wagi namiarowej. Misa robocza (1) objęta jest osłoną (9), połączoną 
przez króciec (10) z instalacją odpylającą, a na ścianie czołowej (11) 
osłony (9) zamocowany jest obrotowy zgarniacz (12) narostów. 
Zgarniacz (12) ma konstrukcję przestrzenną, wykonaną z listew 
czołowych i obwodowych, połączonych z wałem o osi równoległej 
do osi obrotu misy roboczej (1) oraz sprzęgniętym z zamocowanym 
na ścianie czołowej (11) napędem (13). Listwy obrotowego zgarnia-
cza (12) trajektoriami krawędzi wyznaczają obrys walca, przylegają-
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cego do naroża między dnem i walcowym obrzeżem (2), w górnej 
strefi e misy roboczej (1). Przez ścianę czołową (11) do przestrzeni 
misy roboczej (1) wprowadzone są króciec zasypowy (14) zespołu 
dozowania pyłu i zespół dysz rozpylających (15) środki zwilżające. 
Obudowa łożyskowania (3) połączona jest przegubowo z zespo-
łem regulacji kąta pochylenia misy roboczej (1), a praca urządze-
nia sterowana jest komputerowym oprogramowaniem z pulpitu 
obsługi.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 397566 (22) 2011 12 27

(51) B01J 20/04 (2006.01)
 B01D 53/50 (2006.01)
 B01D 53/64 (2006.01)
 B01D 53/68 (2006.01)

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

(72) BEMBENEK MICHAŁ; BURMISTRZ PIOTR; CZERSKI 
GRZEGORZ; GARA PAWEŁ; HRYNIEWICZ MAREK; 
STRUGAŁA ANDRZEJ; WISŁA-WALSH EWA

(54) Sposób wytwarzania kawałkowego 
kompozytowego sorbentu na bazie wodorotlenku 
wapnia

(57) Opisano sposób wytwarzania kawałkowego kompozytowe-
go sorbentu na bazie wodorotlenku wapnia, polegający na dodaniu 
do suchej mieszanki wody w ilości 17 - 25% wagowych, a następ-
nie poddaniu masy procesowi zbrylania. Z kolei drobnoziarnisty 
wodorotlenek wapnia miesza się ze związkami metali, w których 
zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO wynosi 3 - 8% wa-
gowych, zawartość aluminium w przeliczeniu na Al2O3 wynosi 
14 - 25% wagowych, a zawartość żelaza w przeliczeniu na Fe2O3 
wynosi 2 - 7% wagowych, przy czym ilości te podane są w sto-
sunku do masy wodorotlenku wapnia. Po procesie kawałkowania 
ujednorodnionej masy zbrylone kawałki rozdrabnia się i rozdziela 
na frakcję o uziarnieniu 0,63 - 2,0 mm.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 397683 (22) 2011 12 31

(51) B02C 17/02 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz

(72) FLIZIKOWSKI JÓZEF; TOMPOROWSKI ANDRZEJ

(54) Rozdrabniacz z wirującym bębnem tnącym

(57) Przedmiotem wynalazku jest rozdrabniacz z wirującym bęb-
nem tnącym do rozdrabniania materiałów kawałkowych, np. ziaren 
surowców biologicznych, granulowanych materiałów niejedno-

rodnych i polimerowych, kawałkowych minerałów, materiałów 
mokrych i w zawiesinach. Zespół rozdrabniający stanowią liczne, 
cylindryczne otwory rozdrabniające, wirującego bębna robocze-
go (7) (otwory wewnętrzne) ze stożkowymi otworami zewnętrz-
nymi sita, wykonanymi w nieruchomym bębnie (6) i spełniającymi 
rolę przeciwostrza. Tak skonstruowana procesowa przestrzeń ro-
bocza urządzenia służy do transportu (odśrodkowego), miesza-
nia, wciskania, a przede wszystkim rozdrabniania przez ścinanie 
ziarnowych surowców biologicznych, kawałkowych materiałów 
niejednorodnych i wielotworzywowych. Szczelina obwodowa, 
międzybębnowa, jako odległość ruchowa, promieniowa i osiowa 
między powierzchniami bębnowymi stanowi przestrzeń (szczelinę 
i odległości) roboczą, mającą wpływ na stopień rozdrobnienia oraz 
inne charakterystyki użytkowe procesu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 397666 (22) 2011 12 30

(51) B03C 3/86 (2006.01)

(71) ZIEMBA PIOTR, Pszczyna
(72) ZIEMBA PIOTR

(54) Urządzenie do zawieszania, zwłaszcza elektrod 
ulotowych, w � ltrach elektrostatycznych 
(elektro� ltrach)

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zawieszenia elek-
trod ulotowych (emisyjnych) w fi ltrach elektrostatycznych (elektro-
fi ltrach), zawierające pręt z tworzywa kompozytowego (1) z umiesz-
czonym wewnątrz przewodem elektrycznym (2), okucie dolne (3) 


