
 

 

RZECZPOSPOLITA 
POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 238821 

(21) Numer zgłoszenia: 417000 
 
 
 

(22) Data zgłoszenia: 26.04.2016 

(13)  B1 

(51) Int.Cl. 

B28B 1/00 (2006.01) 

B28B 1/08 (2006.01) 

B28B 5/00 (2006.01) 

(54) Mobilne urządzenie pasmowe 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 

06.11.2017 BUP 23/17 

 

 

 

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 

11.10.2021 WUP 28/21 

(73) Uprawniony z patentu: 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, 
Kraków, PL 

 

 

(72) Twórca(y) wynalazku: 

ANDRZEJ WIĘCKOWSKI, Kraków, PL 

 

 

(74) Pełnomocnik: 

rzecz. pat. Maciej Magoński 

  

 

P
L

  
2

3
8
8

2
1

  
B

1
 

 

 



 PL 238 821 B1 

 

2 

Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest mobilne urządzenie pasmowe, mające zastosowanie przy realizacji 

robót zarówno w warunkach budowy, jak i prefabrykacji przy wykonywaniu szerokich pasm monolitycz-

nych do 7,5 metra i szerszych, również z betonów o szybkim narastaniu wytrzymałości. 

Standardowo na budowach, monolityczne, betonowe ściany i stropy, wykonuje się w pełnym de-

skowaniu oraz przy pompowym podawaniu mieszanki, z jej zagęszczaniem wibratorami wgłębnymi i po-

wierzchniowymi. 

Istniejące urządzenia, przykładowo w technologii „Spiroll” (znane z amerykańskiego opisu paten-

towego US 3284867 A) układają pasmo półsuchej mieszanki betonowej wraz z równoczesnym formowa-

niem kanałów (otworów) wewnątrz, wzdłuż wykonywanego pasma prefabrykatu. Układanie i ekstruzja 

mieszanki betonowej oraz formowanie kanałów następuje przy zastosowaniu obracających się i wibrują-

cych trzpieni z nawojem spiralnym zagęszczającym podawaną mieszankę. Osie podłużne tych trzpieni 

są ustawione równolegle do osi podłużnej wykonywanego pasma. Urządzenie jest dostosowane do pracy 

w warunkach stacjonarnych występujących w prefabrykacji budowalnej. 

Znane jest z amerykańskiego opisu patentowego US 433024 A rozwiązanie, w którym trzpienie 

posiadają ślimacznicowe nawoje do przemieszczania i zagęszczania mieszanki o zakończeniach 

i kształcie pełnego walca, gdzie osie trzpieni są ustawione równolegle do osi wykonywanego pasma. 

Istotą mobilnego urządzenia pasmowego według wynalazku wyposażonego w zasobnik materia-

łowy, dozownik składników suchych, przenośnik do podawania składników suchych, elektrozawór wody 

oraz mieszadła z łopatkami, jest to, że kąty natarcia –1 i 1 łopatek mieszadeł łopatkowego przeno-

śnika rozkładającego materiał są mniejsze w miejscu pobierania materiału w stosunku do kątów natarcia 

–2 i 2 łopatek mieszadeł umiejscowionych przy końcach łopatkowego przenośnika rozkładającego 

materiał. Oś obrotu łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał jest korzystnie prostopadła 

względem osi podłużnej spiralnego przenośnika zasilająco-mieszającego, zaś spiralny przenośnik za-

silająco mieszający umiejscowiony jest tak, że materiał podaje w połowie długości łopatkowego przeno-

śnika rozkładającego materiał. 

Celem niniejszego rozwiązania jest podawanie mieszanki oraz ekstruzyjne jej ułożenie, zagęsz-

czenie i zaformowanie szerokiego pasma wyrobu wraz z wymieszaniem z wodą i ewentualnie dodat-

kami suchych składników różnego rodzaju zapraw, betonów i kompozytów na spoiwach cementowych, 

żywicznych, klejowych i innych, szczególnie o szybkim narastaniu wytrzymałości, przy zachowaniu cią-

głej pracy urządzenia. 

Rozwiązanie umożliwia uzyskanie podobnej wielkości ciśnienia układania mieszanki (ekstruzji) 

na całej długości przekroju wykonywanego pasma, tj. na całej długości przenośnika rozkładającego 

i zagęszczającego materiał. Zespolenie przenośników zasilająco-mieszającego i rozkładającego mate-

riał przy równoczesnej ich pracy umożliwia przygotowanie i ułożenie wraz z zagęszczeniem mieszanek 

betonowych na szybkotwardniejących cementach z kilkunastominutowymi czasami wiązania spoiw. 

Pobieranie materiału przez przenośnik rozkładający, w połowie długości tego przenośnika, skraca 

dwukrotnie odcinek przemieszczania mieszanki przy jej układaniu. Rozwiązanie jest niezbędne przy 

wykorzystaniu manipulatorów do automatycznego wznoszenia ścian i stropów. Można je także zasto-

sować na dowolnych budowach, do wykonywania licznych betonowych pasm warstw nawierzchni dro-

gowych i placów o bardzo dużych zakresach robót oraz w prefabrykacji elementów płaskich. 

Urządzenie według wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym na 

fig. 1 przedstawia schematycznie rozwiązanie w widoku z boku, fig. 2 przedstawia schematycznie roz-

wiązanie w widoku z góry wraz ze wskazaniem symetrycznego rozmieszczenia łopatek mieszadeł. 

Suche składniki mieszanki betonowej 1 o kilkunastominutowym czasie wiązania i o szybkim przy-

roście wytrzymałości, z leja zasypowego 2 równomiernie pobiera się spiralnym przenośnikiem zasilająco-

-mieszającym 3, następnie elektrozaworem 4 dozuje się wodę , proporcjonalnie do strumienia podawania 

suchych składników mieszanki betonowej 1 przez spiralny przenośnik zasilająco-mieszający 3. W stalo-

wym korycie rurowym 5 następuje zmieszanie wszystkich składników oraz ich grawitacyjne przemiesz-

czenie w połowie długości L łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał 6, usytuowanego bezpo-

średnio poniżej spiralnego przenośnika zasilająco-mieszającego 3. Oś obrotu O spiralnego przenośnika 

zasilająco-mieszającego 3 umiejscowiona została prostopadle względem łopatkowego przenośnika roz-

kładającego materiał 6. Poprzez symetrycznie ułożone (według układu w kształcie litery A), względem 

środka długości L łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał 6, łopatki 7 i 8 mieszadeł, materiał 

podlega równomiernemu rozłożeniu w obydwu kierunkach, tzn. od osi O na zewnątrz na całej długości L 
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łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał 6. W związku z tym długość przekroju wykonywanego 

przez urządzenie według wynalazku pasma monolitycznego, równa jest długości L łopatkowego przeno-

śnika rozkładającego materiał 6. Łopatki 7 mieszadeł umiejscowione w połowie długości L łopatkowego 

przenośnika rozkładającego materiał 6, przy osi O mają najmniejsze kąty natarcia –1 i 1. Łopatki 7 

mieszadeł odsunięte dalej na zewnątrz od osi O mają coraz większe kąty natarcia, aż do łopatek 8 mie-

szadeł ostatnich, umieszczonych na końcach łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał 6, o naj-

większych kątach natarcia –2 i 2. Ustawienie łopatek 7, 8 mieszadeł łopatkowych o zwiększających 

się kątach natarcia według symetrycznie ułożonych łopatek, zgodnie z układem w kształcie litery A za-

pewnia, że warunki wbudowania materiału na całej szerokości wykonywanego pasma są zbliżone. Wy-

muszone zostaje wzdłuż osi łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał 6, równomierne przesu-

wanie i rozkładanie materiału, jego sukcesywne zgęszczanie i o podobnym ciśnieniu na całej długości 

przekroju pasma monolitycznego, ekstruzyjne wyciskanie materiału przez kształt form boków 9 i 10 ust-

nika formującego pasmo oraz górę 11 ustnika formującego pasmo i spód 12 ustnika formującego pasmo. 

Sąsiednie łopatki 7, 8 mieszadeł przy obrotach lekko zachodzą na siebie, co zapewnia bieżące czysz-

czenie całej wewnętrznej powierzchni koryta 6a łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał 6. 

Koryto 6a łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał 6 jest o przekroju rurowym z otwartą częścią 

obwodu rury 13 – od dołu i z boku. Otwarta część obwodu rury 13 jest przedłużona bokami 9, 10 oraz 

górą 11 i spodem 12 ustnika formującego pasmo. Ekstruzja materiału następuje przez otwartą część 

obwodu rury 13, przez ustnik ustawiony prostopadle do osi łopatkowego przenośnika rozkładającego 

materiał 6. Także prostopadle względem osi łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał 6 jest 

formowane pasmo wyrobu w kierunku 14. Przesuw urządzenia jest zsynchronizowany z ilością dostar-

czanego i wbudowywanego materiału. 

 

 

Wykaz oznaczeń 

1 –  suche składniki mieszanki betonowej 

2 –  lej zasypowy 

3 –  spiralny przenośnik zasilająco-mieszający 

4 –  elektrozawór dozujący wodę 

5 –  stalowe koryto rurowe 

6 –  łopatkowy przenośnik rozkładający materiał 

6a – koryto łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał 

7, 8 – łopatki mieszadeł 

–1, 1 – kąty natarcia łopatek 7 mieszadeł 

–1, 1 – kąty natarcia łopatek 8 mieszadeł 

9, 10 – boki ustnika formującego pasmo 

11 –  góra ustnika formującego pasmo 

12 –  spód ustnika formującego pasmo 

13 –  otwarta część obwodu rury koryta łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał 6 

14 –  kierunek formowania pasma wyrobu 

 

L – długość łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał 6 

O – oś obrotu spiralnego przenośnika zasilająco-mieszającego 3 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Mobilne urządzenie pasmowe, wyposażone w zasobnik materiałowy, dozownik składników 

suchych, przenośnik do podawania składników suchych, elektrozawór wody oraz mieszadła 

z łopatkami, znamienne tym, że kąty natarcia (–1) i (1) łopatek (7) mieszadeł łopatkowego 

przenośnika rozkładającego materiał (6) są mniejsze w miejscu pobierania materiału w sto-

sunku do kątów natarcia (–2) i (2) łopatek (8) mieszadeł, umiejscowionych przy końcach 

łopatkowego przenośnika rozkładającego materiał (6). 
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2. Mobilne urządzenie pasmowe według zastrzeżenia 1, znamienne tym, że oś obrotu łopatko-

wego przenośnika rozkładającego materiał (6) jest korzystnie prostopadła względem osi po-

dłużnej spiralnego przenośnika zasilająco-mieszającego (3). 

3. Mobilne urządzenie pasmowe według zastrzeżenia 2, znamienne tym, że spiralny przenośnik 

zasilająco-mieszający (3) umiejscowiony jest tak, że materiał podaje w połowie długości łopat-

kowego przenośnika rozkładającego materiał (6). 

 

 

Rysunki 
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