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(54) Urządzenie do biologicznej rekultywacji zbiorników 
wodnych

(57) Urządzenie ma mechanizm zmiany głębokości zanurzenia 

w postaci obciążnika (2) z przelotką (3), przez którą jest przewleczo-

na linka (4), połączona jednym końcem z pojemnikiem (1) wypeł-

nionym roślinnością zanurzoną, a drugim końcem ze stabilizującym 

elementem (5).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 412770 (22) 2015 06 18

(51) C02F 11/18 (2006.01)

 B09B 3/00 (2006.01)

 F23G 5/46 (2006.01)

(71) ERTECH 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) BREWIŃSKI JAN

(54) Sposób termicznego przekształcenia osadu 
ze ścieków komunalnych i instalacja termicznego 
przekształcenia osadów ze ścieków komunalnych

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu termicznego przekształcania 

osadu ze ścieków komunalnych gromadzonego w oczyszczalni, 

w którym osad odwadnia się mechanicznie do uzyskania wilgot-

ności 65% do 85% wilgotności. Sposób ten charakteryzuje się tym, 

że odwodniony osad suszy się wstępnie cieplnie a następnie me-

chanicznie suszy się i rozdrabnia się na pył stanowiący paliwo stałe, 

po czym paliwo spala się w zespole kotłowym a powstające ciepło 

zużywa się do procesu suszenia. Zgłoszenie dotyczy również insta-

lacji termicznego przekształcania osadów ze ścieków komunalnych 

wyposażonej w zespół mechanicznego przygotowania osadu (2). 

Instalacja charakteryzuje się tym, że zawiera zespół cieplnego przy-

gotowania osadu, oraz zespół suszarni wstępnej (5) ogrzewany cie-

płem wytwarzanym przez spalenie pyłu wytwarzanego z osadu oraz 

zespół przygotowania pyłu (8), który stanowi mechaniczne urządze-

nie dosuszające i rozdrabniające wstępnie osuszony osad, palnik (9), 

zespół kotłowy (10) zawierający kocioł i przewód kominowy.

(22 zastrzeżenia)

A1 (21) 412691 (22) 2015 06 12

(51) C04B 35/04 (2006.01)

 C04B 35/10 (2006.01)

 C04B 35/18 (2006.01)

 C04B 35/66 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DUL KRZYSZTOF; MADEJ DOMINIKA; SZCZERBA JACEK

(54) Sposób wytwarzania kształtek zasadowych 
zawierających poniżej 7% C na ogniotrwałe 
wyłożenia urządzeń cieplnych

(57) Sposób wytwarzania kształtek zasadowych zawierających 

poniżej 7% C na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych, pole-

ga na tym, że przygotowuje się od 3 do 20 mas, każdą z mieszan-

ki o innej zawartości MgO i/lub Al2O3, przy czym pierwszą masę 

przeznaczoną do zainstalowania w urządzeniu cieplnym od strony 

przestrzeni roboczej przygotowuje się z mieszanki zawierającej 

28 - 60% wagowych MgO oraz 40 - 72% wagowych Al2O3, a każ-

dą kolejną warstwę z mieszanki zawierającej MgO w ilości większej 

o 1 - 5% wagowych w stosunku do ilości w mieszance poprzedniej, 

a jednocześnie proporcjonalnie mniejszej ilości Al2O3, aż do ostat-

niej masy sporządzonej z mieszanki zawierającej 40 - 100% wago-

wych MgO oraz 0 - 60% wagowych Al2O3. Masy układa się w formie 

prostopadle lub równolegle do jej osi warstwami o grubości co naj-

mniej 3 mm, tworząc strukturę z gradientowym rozkładem składu 

surowcowego na przekroju kształtki, a w końcowym etapie wypala 

w temperaturze 1400 - 1700°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 412692 (22) 2015 06 12

(51) C04B 35/04 (2006.01)

 C04B 35/103 (2006.01)

 C04B 35/66 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DUL KRZYSZTOF; MADEJ DOMINIKA; SZCZERBA JACEK

(54) Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego 
wyłożenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych, 
zawierającego powyżej 7% C

(57) Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego wyło-

żenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych, zawierającego powyżej 

7% C, polega na tym, że przygotowuje się od 3 do 20 mas, każdą 

z mieszanki o innej zawartości MgO i C, przy czym pierwszą masę 

przeznaczoną do zainstalowania w urządzeniu cieplnym od stro-

ny przestrzeni roboczej przygotowuje się z mieszanki zawierającej 

40 - 72% wagowych MgO oraz 28 - 60% wagowych C, a każdą 

kolejną warstwę z mieszanki zawierającej MgO w ilości większej 

o 1 - 5% wagowych w stosunku do ilości w mieszance poprzedniej, 

a jednocześnie proporcjonalnie większej ilości C, aż do ostatniej 

masy sporządzonej z mieszanki zawierającej 36 - 93% wagowych 

MgO oraz 7 - 64% wagowych C. Masy układa się w formie lub 

w szalunek wewnątrz urządzenia cieplnego warstwami o grubości 

co najmniej 20 mm, zagęszcza się wibracyjnie i poddaje procesowi 

dojrzewania przez 1 - 10 dni w warunkach wilgotności 50 - 90%, 

w temperaturze 10 - 90°C, tworząc strukturę z gradientowym roz-

kładem składu surowcowego na przekroju wyłożenia. W końco-

wym etapie urządzenie poddaje się rozruchowi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 412693 (22) 2015 06 12

(51) C04B 35/04 (2006.01)

 C04B 35/103 (2006.01)

 C04B 35/66 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DUL KRZYSZTOF; MADEJ DOMINIKA; SZCZERBA JACEK

(54) Sposób wytwarzania kształtek zasadowych 
zawierających powyżej 7% C na ogniotrwałe 
wyłożenia urządzeń cieplnych

(57) Sposób wytwarzania kształtek zasadowych zawierających 

powyżej 7% C na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych, pole-

ga na tym, że przygotowuje się od 3 do 20 mas, każdą z mieszanki 
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o innej zawartości MgO i C, przy czym pierwszą masę przeznaczo-

ną do zainstalowania w urządzeniu cieplnym od strony przestrzeni 

roboczej przygotowuje się z mieszanki zawierającej 40 - 93% wa-

gowych MgO oraz 7 - 60% wagowych C, a każdą kolejną warstwę 

z mieszanki zawierającej MgO w ilości większej o 1 - 5% wagowych 

w stosunku do ilości w mieszance poprzedniej, a jednocześnie pro-

porcjonalnie mniejszej ilości C, aż do ostatniej masy sporządzonej 

z mieszanki zawierającej 70 - 93% wagowych MgO oraz 7 - 30% 

wagowych C. Masy układa się w formie prostopadle lub równole-

gle do jej osi warstwami o grubości co najmniej 3 mm, a następnie 

podaje je obróbce termicznej w temperaturze 300 - 600°C, two-

rząc strukturę z gradientowym rozkładem składu surowcowego 

na przekroju kształtki.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 412696 (22) 2015 06 12

(51) C04B 35/04 (2006.01)

 C04B 35/10 (2006.01)

 C04B 35/18 (2006.01)

 C04B 35/66 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DUL KRZYSZTOF; MADEJ DOMINIKA; SZCZERBA JACEK

(54) Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego 
wyłożenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych, 
zawierającego poniżej 7% C

(57) Sposób wytwarzania monolitycznego zasadowego wyło-

żenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych, zawierającego poni-

że 7% C, polega na sporządzeniu mieszanki betonowej z surow-

ców zawierających jako główne tlenki MgO i/lub Al2O3, spoiwa 

i ewentualnie dodatków modyfi kujących oraz wody. Przygotowu-

je się od 3 do 20 mas, każdą z mieszanki o innej zawartości MgO 

i Al2O3, przy czym pierwszą masę przeznaczoną do zainstalowania 

w urządzeniu cieplnym od strony przestrzeni roboczej przygoto-

wuje się z mieszanki zawierającej 28 - 60% wagowych MgO oraz 

40 - 72% wagowych Al2O2, a każdą kolejną warstwę z mieszanki za-

wierającej MgO w ilości większej o 1 - 5% wagowych w stosunku 

do ilości w mieszance poprzedniej, a jednocześnie proporcjonalnie 

mniejszej ilości Al2O3, aż do ostatniej masy sporządzonej z mie-

szanki zawierającej 28 - 100% wagowych MgO oraz 0 - 72% wa-

gowych Al2O3. Masy układa się warstwami o grubości co najmniej 

20 mm w formie lub w szalunek wewnątrz urządzenia tworząc 

strukturę z gradientowym rozkładem składu surowcowego na jego 

przekroju i poddaje procesowi dojrzewania przez 1 - 10 dni, w wa-

runkach wilgotności 50 - 90% w temperaturze 10 - 90°C. W końco-

wym etapie poddaje urządzenie rozruchowi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 412694 (22) 2015 06 12

(51) C04B 35/10 (2006.01)

 C04B 35/18 (2006.01)

 C04B 35/66 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DUL KRZYSZTOF; MADEJ DOMINIKA; SZCZERBA JACEK

(54) Sposób wytwarzania monolitycznego 
glinokrzemianowego wyłożenia ogniotrwałego 
urządzeń cieplnych

(57) Sposób wytwarzania monolitycznego glinokrzemianowe-

go wyłożenia ogniotrwałego urządzeń cieplnych polega na tym, 

że przygotowuje się od 3 do 20 mas, każdą z mieszanki o innej 

zawartości Al2O3 i/lub SiO2. Pierwszą masę przeznaczoną do zain-

stalowania w urządzeniu cieplnym od strony przestrzeni roboczej 

przygotowuje się z mieszanki zawierającej 45 - 100% wagowych 

Al2O3 oraz 0 - 55% wagowych SiO2, a każdą kolejną warstwę z mie-

szanki zawierającej Al2O3 w ilości mniejszej o 1 - 10% wagowych 

w stosunku do ilości w mieszance poprzedniej, a jednocześnie pro-

porcjonalnie większej ilości SiO2. Ostatnia masa sporządzona jest 

z mieszanki zawierającej 0 - 85% wagowych Al2O3 oraz 15 - 100% 

wagowych SiO2. Masy układa się w formie lub w szalunek wewnątrz 

urządzenia cieplnego warstwami o grubości co najmniej 20 mm, 

zagęszcza się wibracyjnie i poddaje procesowi dojrzewania przez 

1 - 10 dni w warunkach wilgotności 50 - 90%, w temperaturze 

10 - 90°C oraz suszeniu, tworząc strukturę z gradientowym rozkła-

dem składu surowcowego na przekroju wyłożenia. W końcowym 

etapie urządzenie poddaje się rozruchowi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 412695 (22) 2015 06 12

(51) C04B 35/10 (2006.01)

 C04B 35/18 (2006.01)

 C04B 35/66 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DUL KRZYSZTOF; MADEJ DOMINIKA; SZCZERBA JACEK

(54) Sposób wytwarzania kształtek glinokrzemianowych 
na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych

(57) Sposób wytwarzania kształtek glinokrzemianowych 

na ogniotrwałe wyłożenia urządzeń cieplnych polega na tym, 

że przygotowuje się od 3 do 20 mas, każdą z mieszanki surow-

ców o innej zawartości Al2O3 i/lub SiO2, przy czym pierwszą masę 

przeznaczoną do zainstalowania w urządzeniu cieplnym od stro-

ny przestrzeni roboczej przygotowuje się z mieszanki zawierającej

45 - 100% wagowych Al2O3 oraz 0 - 55% wagowych SiO2, a każ-

dą kolejną z mieszanki zawierającej Al2O3 w ilości mniejszej 

o 1 - 10% wagowych w stosunku do ilości w mieszance po-

przedniej i jednocześnie proporcjonalnie większej ilości SiO2, 

aż do ostatniej masy, sporządzonej z mieszanki zawierającej 

0 - 60% wagowych  Al2O3 oraz 40 - 100% wagowych SiO2. Masy 

układa się w formie prostopadle lub równolegle do jej osi war-

stwami o grubości co najmniej 3 mm, a następnie formuje kształt-

ki o strukturze z gradientowym rozkładem składu surowcowego 

na przekroju kształtki i suszy w temperaturze 105 - 110°C, zaś w koń-

cowym etapie wypala w temperaturze 900 - 1700°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 412684 (22) 2015 06 11

(51) C05F 11/08 (2006.01)

 A01N 63/02 (2006.01)

(71) DACH JACEK, Jędrzejów

(72) DACH JACEK

(54) Szczepionka biologiczna na płynnym nośniku 
na bazie pofermentu, sposób wytwarzania 
szczepionki biologicznej, zastosowanie ciekłej 
frakcji pofermentu do wytwarzania nośnika dla 
szczepionek biologicznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest szczepionka biologiczna 

na płynnym nośniku na bazie pofermentu. Szczepionka ma postać 

zawiesiny biologicznie aktywnego szczepu lub szczepów bakte-

rii, grzybów, drożdży w sterylnej płynnej frakcji pofermentu, przy 

czym stężenie biologicznie aktywnego szczepu w zawiesinie wy-

nosi 103 – 109 jtk/ml. Ujawniono także sposób wytwarzania szcze-

pionki biologicznej oraz zastosowanie ciekłej frakcji pofermentu 

do wytwarzania nośnika dla szczepionek biologicznych.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 412685 (22) 2015 06 11

(51) C05F 11/08 (2006.01)

 A01N 63/02 (2006.01)

(71) DACH JACEK, Jędrzejów

(72) DACH JACEK


