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rusztu (7) przy równoczesnym unoszeniu jej mieszadłem zgarnia-
jącym (25) do komory chłodzącej (27), schładzają do temperatury 
poniżej temperatury samozapłonu, wygarnia elementami zgarniają-
cymi (30) i kieruje do podajników ślimakowych (31), a dalej poprzez 
śluzy hermetyczne (32) do zasobników lub kolejnych urządzeń. 
Powstające gazy poddaje się spalaniu w komorze spalania gazów 
pizolitycznych (6) przy dopływie powietrza przez układ dysz (33), 
powstałe gazy spalinowe odprowadza omywając dolną część ko-
lumny susząco-podgrzewającej (2) do komory wyrównania i wypro-
wadzania gazów (5), a stamtąd kieruje je do cyklonowej komory (35) 
dopalania gazowi dalej do wymiennika ciepła (l 5).Przedmiotem 
wynalazku jest również urządzenie do realizacji tego sposobu.

(15 zastrzeżeń)
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(71) ECOFUEL  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Jelenia Góra

(72) DZIK TOMASZ; ŻUKIEWICZ TOMASZ

(54)

(57) Paliwo stałe będące mieszaniną materiałów palnych, charak-
teryzuje się tym, że zawiera korzystnie do 95% wagowych węgla 
brunatnego i korzystnie do 60% wagowych odpadów biodegra-
dowalnych, zwłaszcza takich jak wydzielonych mechanicznie od-
rzutów z przeróbki makulatury i tektury, odpady z sortowni papieru 
i tektury przeznaczonej do recyklingu oraz opakowania z papieru 
i tektury. Sposób otrzymywania paliwa stałego polega na tym, 
że najpierw węgiel brunatny o wilgotności poniżej 35% wagowych 
jest pobierany z zasobnika (1) i poddawany rozdrabnianiu w kruszar-
ce wirnikowo-bijakowej lub w kruszarce wirnikowej (2) do rozmia-
ru ziaren poniżej 3 mm, a jednocześnie pobierane ze zbiornika (3) 
odpady biodegradowalne są rozdrabnianie w młynie wirnikowo-
udarowym (4) zawierającym sito o oczku poniżej 8 mm, po czym 
równocześnie rozdrobnione odpady biodegradowalne w młynie 
wirnikowo-udarowym (4), w którym prędkość obwodowa orga-
nu roboczego jest większa od 20 m/s, oraz rozdrobniony węgiel 
brunatny w kruszarce wirnikowo-bijakowej lub w kruszarce wirni-
kowej (2) są podawane do mieszalnika wirnikowego (5), w którym 

są poddawane intensywnemu procesowi mieszania doprowadza-
jąc wilgotność końcową mieszaniny w przedziale od 12 do 24% wa-
gowych, tak przygotowaną mieszankę paliwa kieruje się do pelety-
zatora (7) z matrycą płaską lub pierścieniową, w którym mieszanka 
paliwa jest poddawana procesowi granulacji ciśnieniowej.
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(71) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź
(72) PŁAZA STANISŁAW; ŁOPUSIŃSKI ANDRZEJ; 

MARKOWICZ STANISŁAW WOJCIECH; 
STANECKA-BADURA RENATA; CICHOMSKI MICHAŁ
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(57) Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie dodatków uszla-
chetniających, poli(oksyalkileno)ditiofosforanów amoniowych, 
S,O,O-triestrów kwasów Poli(oksyalkileno)ditiofosforowych (PGDP) 
i soli cynkowej i molibdenu tych kwasów oraz O,O-[alkilo-poli(ok-
syalkileno)]- i O,O-[alkilofenylo-poli(oksyalkileno)]-ditiofosforanów 
cynku i molibdenu (ZADP) przez ich rozpuszczenie w odpowied-
nich bazach olejowych do otrzymywania olejów silnikowych, 
hydraulicznych, przekładniowych, do przekładni zębatych, skrzyń 
korbowych, turbinowych i automatycznych cieczy transmisyjnych 
oraz smarów plastycznych o niskich zawartościach fosforu, siarki, 
metali i popiołu.

(6 zastrzeżeń)
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(71) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle

(72) IŁOWSKA JOLANTA; DRABIK JOLANTA;  
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(57) Sposób wytwarzania olejowych smarów plastycznych po-
lega na tym, że 100-250 części wagowych syntetycznego oleju 
bazowego miesza się z 25-35 częściami wagowymi kwasu 12-hydro-
ksystearynowego, 3-15 częściami wagowymi monohydratu wodo-
rotlenku litu i 5-25 częściami wagowymi wody destylowanej, całość 


