
10 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  14  (1031)  2013

cego do naroża między dnem i walcowym obrzeżem (2), w górnej 
strefi e misy roboczej (1). Przez ścianę czołową (11) do przestrzeni 
misy roboczej (1) wprowadzone są króciec zasypowy (14) zespołu 
dozowania pyłu i zespół dysz rozpylających (15) środki zwilżające. 
Obudowa łożyskowania (3) połączona jest przegubowo z zespo-
łem regulacji kąta pochylenia misy roboczej (1), a praca urządze-
nia sterowana jest komputerowym oprogramowaniem z pulpitu 
obsługi.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 397566 (22) 2011 12 27

(51) B01J 20/04 (2006.01)
 B01D 53/50 (2006.01)
 B01D 53/64 (2006.01)
 B01D 53/68 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków

(72) BEMBENEK MICHAŁ; BURMISTRZ PIOTR; CZERSKI 
GRZEGORZ; GARA PAWEŁ; HRYNIEWICZ MAREK; 
STRUGAŁA ANDRZEJ; WISŁA-WALSH EWA

(54) Sposób wytwarzania kawałkowego 
kompozytowego sorbentu na bazie wodorotlenku 
wapnia

(57) Opisano sposób wytwarzania kawałkowego kompozytowe-
go sorbentu na bazie wodorotlenku wapnia, polegający na dodaniu 
do suchej mieszanki wody w ilości 17 - 25% wagowych, a następ-
nie poddaniu masy procesowi zbrylania. Z kolei drobnoziarnisty 
wodorotlenek wapnia miesza się ze związkami metali, w których 
zawartość magnezu w przeliczeniu na MgO wynosi 3 - 8% wa-
gowych, zawartość aluminium w przeliczeniu na Al2O3 wynosi 
14 - 25% wagowych, a zawartość żelaza w przeliczeniu na Fe2O3 
wynosi 2 - 7% wagowych, przy czym ilości te podane są w sto-
sunku do masy wodorotlenku wapnia. Po procesie kawałkowania 
ujednorodnionej masy zbrylone kawałki rozdrabnia się i rozdziela 
na frakcję o uziarnieniu 0,63 - 2,0 mm.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 397683 (22) 2011 12 31

(51) B02C 17/02 (2006.01)

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

(72) FLIZIKOWSKI JÓZEF; TOMPOROWSKI ANDRZEJ

(54) Rozdrabniacz z wirującym bębnem tnącym

(57) Przedmiotem wynalazku jest rozdrabniacz z wirującym bęb-
nem tnącym do rozdrabniania materiałów kawałkowych, np. ziaren 
surowców biologicznych, granulowanych materiałów niejedno-

rodnych i polimerowych, kawałkowych minerałów, materiałów 
mokrych i w zawiesinach. Zespół rozdrabniający stanowią liczne, 
cylindryczne otwory rozdrabniające, wirującego bębna robocze-
go (7) (otwory wewnętrzne) ze stożkowymi otworami zewnętrz-
nymi sita, wykonanymi w nieruchomym bębnie (6) i spełniającymi 
rolę przeciwostrza. Tak skonstruowana procesowa przestrzeń ro-
bocza urządzenia służy do transportu (odśrodkowego), miesza-
nia, wciskania, a przede wszystkim rozdrabniania przez ścinanie 
ziarnowych surowców biologicznych, kawałkowych materiałów 
niejednorodnych i wielotworzywowych. Szczelina obwodowa, 
międzybębnowa, jako odległość ruchowa, promieniowa i osiowa 
między powierzchniami bębnowymi stanowi przestrzeń (szczelinę 
i odległości) roboczą, mającą wpływ na stopień rozdrobnienia oraz 
inne charakterystyki użytkowe procesu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 397666 (22) 2011 12 30

(51) B03C 3/86 (2006.01)

(71) ZIEMBA PIOTR, Pszczyna
(72) ZIEMBA PIOTR

(54) Urządzenie do zawieszania, zwłaszcza elektrod 
ulotowych, w $ ltrach elektrostatycznych 
(elektro$ ltrach)

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zawieszenia elek-
trod ulotowych (emisyjnych) w fi ltrach elektrostatycznych (elektro-
fi ltrach), zawierające pręt z tworzywa kompozytowego (1) z umiesz-
czonym wewnątrz przewodem elektrycznym (2), okucie dolne (3) 


