
8 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  21  (1012)  2012

oraz rozdrabniania twardych materiałów w cieczach. Dezintegrator 
ma wszystkie cewki (3) podłączone do układu sterowania z kluczo-
wanymi zaworami (11) oraz posiada system modulacji szerokości 
impulsów-SSI (12), modulacji gęstości impulsów-SGI (13), modulacji 
pozycji-SMP (14) i system modulacji mocy impulsów-SMM (15), po-
nadto na początku rury (1) umieszczony jest separator magnetyczny 
wlotowy (5), a na jej końcu separator magnetyczny wylotowy (5a), 
który poprzez kanał powrotny (8a) połączony jest z systemem (9), 
dozującym mielniki ferromagnetyczne (7) o stosunku szerokości 
do długości od 1:2 do 1:50. System generujący pole elektromagne-
tyczne składa się z co najmniej jednej pary cewek (3), a system do-
zujący (9) połączony jest z czujnikiem indukcji magnetycznej (10).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 394359 (22) 2011 03 28

(51) B02C 18/00 (2006.01)

(71) MIKULSKI EMIL  
SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY 
KOTŁOWNI I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH 
ENERGO-SPAW, Poznań

(72) DURNAŚ TADEUSZ; MIKULSKI EMIL

(54) Rozdrabniacz odpadów spożywczych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do rozdrabniania 
odpadów przemysłu spożywczego zwłaszcza roślinnych i zwie-
rzęcych. Urządzenie składa się z leja zasypowego (1), cylindrycznej 
komory (2), wału (3), do którego wahliwie przymocowanie są za po-
mocą stalowej szpilki (4) łopatki rozdrabniające (5) oraz kanału wy-
lotowego (6).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 394361 (22) 2011 03 28

(51) B09B 3/00 (2006.01) 
 F23G 5/027 (2006.01)

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

(72) SZYMCZAK MAREK; CHALAMOŃSKI MARIUSZ

(54) Sposób termicznej utylizacji mieszaniny 
wysuszonego osadu ściekowego  
z biomasą poprzez zgazowanie

(57) Sposób termicznej utylizacji mieszaniny wysuszonego osadu 
ściekowego powstałego z wysuszonych osadów ściekowych oraz 
biomasy, poprzez zgazowanie mieszaniny paliwa odnawialnego 
i wysuszonego osadu ściekowego oraz odpadów drzewnych, sło-
my, wierzby oraz malwy, znamienny tym, że wysuszony osad ście-
kowy stanowi od 1 do 50%, a odpadów 1 do 50% masy.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 394458 (22) 2011 04 06

(51) B09B 3/00 (2006.01)

(71) EKO HYBRES  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rogoźnica

(72) MAŁECKI STANISŁAW; JAROSZ PIOTR;  
KALAWSKI KRZYSZTOF; SZABOWSKI JERZY; 
ZAJĄC WOJCIECH; ZAJĄC KAZIMIERZ

(54) Sposób destrukcji i odzyskiwania metali,  
żużla ekologicznego i energii z zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektrotechnicznego  
oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu

(57) Sposób destrukcji i odzyskiwania metali, żużla ekologiczne-
go, gazu i energii z zużytego sprzętu elektronicznego i elektro-
technicznego, polega na tym, że prowadzi się go w trzech pod-
stawowych ściśle powiązanych ze sobą i następujących po sobie 
etapach technologicznych, przy czym w pierwszym etapie doko-
nuje się demontażu na wielostanowiskowej półautomatycznej linii 
technologicznej (4) zmagazynowanego uprzednio sprzętu oraz 
segregacji na elementy zawierające żelazo (5), tworzywa sztucz-
ne (6), miedź (7), aluminium (8), baterie słoneczne (9) oraz odsysa 
się z kineskopów luminofor (10), a z urządzeń chłodniczych czynnik 
chłodniczy i olej (11), po czym posegregowane elementy żelazne 
zawierające stopy żelaza i aluminium przekazywane są odpowied-
nio - bezpośrednio do magazynów (14 i 15), a elementy zawierające 
tworzywa sztuczne (6), elementy miedziane (7) i baterie elektrycz-
ne (9) do urządzeń rozdrabniających (18), (21) i (25). Pokruszone 
tworzywa (6) przekazywane są transporterem do generatora ener-
gii, pokruszone moduły elektroniczne (21) do konwertora - pieca 
plazmowego (32), a rozdrobnione baterie (9) oraz luminofor (10) 
i olej (11) do gazyfikatora - pieca plazmowego (40), z których od-
dzielane są stopy metali (29), (33) i (41), żużle (30), (34) i (42) oraz 
syngazy (28), (35) i (43), po czym stopy metali i żużle transporterem 
taśmowym (51) przekazywane są do tyglowego pieca indukcyjne-
go (47) i poddawane rafinacji ogniowej, syngazy do konwertora pla-
zmowego (44), a następnie do urządzenia schładzająco-oczyszcza-
jącego (45) oraz do pieca gazowego (49) i wymiennika ciepła (50), 
przy czym jakość spalin wychodzących z pieca gazowego (49) 
do komina (58) poddawana jest ciągłej kontroli na urządzeniu mo-
nitoringowym (62).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 394331 (22) 2011 03 24

(51) B21B 17/02 (2006.01)

(71) ROSA STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU 
OŚWIETLENIOWEGO ROSA, Tychy

(72) ROSA STANISŁAW
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