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torowania pracy poszczególnych bloków. Przedmiotem zgłoszenia 
jest biokomponent do biopaliw.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398358 (22) 2012 03 07

(51) C10J 3/02 (2006.01)
 F23G 7/10 (2006.01)

(71) SOBIECKI ZENON GRASO, Krąg
(72) SOBIECKI ZENON

(54) Sposób i układ wytwarzania strumienia 
energetycznego z nierozdrobnionej biomasy

(57) Sposób wytwarzania strumienia energii z nierozdrobnionej 
biomasy, polegający na procesie zgazowania i spalania, charakte-
ryzuje się tym, że biomasę, korzystnie w postaci sprasowanej sło-
my lub innych upraw energetycznych, w balotach, kostkach lub 
innych formach o wilgotności do 40% przed procesem zgazowania 
i spalania poddaje się korzystnie procesowi odsysania i odseparo-
wania powietrza fałszywego, po czym biomasę poddaje się w po-
czątkowej fazie procesowi zgazowania i spalania w temperaturze 
od 450°C do 800°C i dalej poddaje w końcowej fazie procesowi do-
palania, a następnie poddaje się procesowi stabilizacji strumienia 
energii w zakresie: uzyskania wymaganego strumienia energii, ko-
rzystnie w granicach +/- 5% mocy średniej pracującego urządzenia, 

wymaganej temperatury strumienia energii, korzystnie z dokładno-
ścią +/- 50°C wartości zadanej temperatury oraz wymaganej jakości 
zawartości spalin, przy czym wszystkie etapy procesu koreluje się 
układem automatycznej regulacji.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 398337 (22) 2012 03 06

(51) C10L 5/44 (2006.01)
 C10L 5/48 (2006.01)

(71) ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra

(72) ŻUKIEWICZ TOMASZ; DZIK TOMASZ

(54) Aglomerowane ciśnieniowo formowane paliwo 
stałe, sposób wytwarzania aglomerowanego 
formowanego paliwa stałego oraz zastosowanie

(57) Wynalazek dotyczy aglomerowanego ciśnieniowo, formo-
wanego paliwa stałego zawierającego biomasę roślinną. Paliwo 
charakteryzuje się tym, że zawiera rozdrobnioną biomasę roślinną 
oraz jako zasadniczy materiał spajający, watę celulozową ze strzę-
pienia udarowego odpadów materiału celulozowego uprzednio 
przetworzonego papierniczo. Przedmiotowe paliwo wykazuje gę-
stość co najmniej w przybliżeniu 1000 kg/m3. Wynalazek dotyczy 
także sposobu wytwarzania formowanego paliwa stałego zawiera-
jącego aglomerowaną ciśnieniowo biomasę roślinną, w którym do-
starcza się biomasę roślinną oraz odpady materiału celulozowego 
uprzednio przetworzonego papierniczo, rozdrabnia się biomasę 
roślinną łącznie z wymienionymi odpadami materiału celulozowe-
go w młynie wirnikowym bijakowym w temperaturze otoczenia 
i prowadzi się aglomerację ciśnieniową uzyskanej mieszaniny bez 
użycia lepiszcza pod ciśnieniem 15-45 MPa w temperaturze poniżej 
100°C do uzyskania formowanego paliwa o gęstości co najmniej 
1000 kg/m3. Ponadto, wynalazek dotyczy zastosowania waty ce-
lulozowej ze strzępienia udarowego odpadów materiału celulozo-
wego uprzednio przetworzonego papierniczo, jako zasadniczego 
materiału spajającego rozdrobnioną biomasę roślinną, dla wytwo-
rzenia aglomerowanego ciśnieniowo formowanego paliwa stałego 
o gęstości co najmniej w przybliżeniu 1000 kg/m3.

(26 zastrzeżeń)

A1 (21) 398399 (22) 2012 03 12

(51) C10L 5/44 (2006.01)
 A23K 1/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) OBIDZIŃSKI SŁAWOMIR

(54) Granulat opałowy i paszowy oraz technologia jego 
wytwarzania

(57) Przedmiotem wynalazku jest granulat opałowy i paszowy, 
który zawiera w swoim składzie wycierkę ziemniaczaną w ilo-
ści od 10 do 20% o wilgotności ok. 84-86% lub w ilości 20-35%, 
w przypadku zastosowania dodatku odwodnionej wycierki o wil-
gotności 60-75%. Technologia wytwarzania granulatu opałowego 
i paszowego polega na tym, że dodatek wycierki ziemniaczanej 
do biomasy poddawanej zagęszczaniu jest rozdrabniany w specjal-
nej konstrukcji dozowniku do wielkości cząstki od 3 mm do 5 mm, 
co ułatwi uzyskanie właściwej równomierności wymieszania z za-
gęszczaną biomasą w kondycjonerze. W przypadku zastosowania 
do produkcji granulatu z udziałem wycierki, głównego składnika 
w postaci biomasy typu otręby owsiane, pszenne, żytnie, wyrost 
zbożowy itp. to granulat taki oprócz wykorzystania jako opału, bę-
dzie mógł spełniać rolę pełnowartościowego dodatku do pasz.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398361 (22) 2012 03 08

(51) C10L 5/48 (2006.01)


