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A1 (21)  (22) 2011 10 26

(51) B01F 7/04 (2006.01) 
 C10L 5/04 (2006.01)

(71) ZAKŁAD URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW  
SPÓŁKA AKCYJNA, Stąporków

(72) PARGIEŁA STANISŁAW; ROBAK MARIUSZ

(54)

 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do mieszania rozdrobnionych 
surowców energetycznych, zwłaszcza biomasy i/lub odpadowych 
materiałów roślinnych i/lub węgla ewentualnie z dodatkiem wy-
pełniaczy i/lub lepiszcza, charakteryzującego się tym, że zawiera 
komorę mieszania (1) zaopatrzoną w co najmniej dwa, zawierające 
łopatki zagarniające (3) obrotowe mieszadła (2) o osiach wzajem-
nie równoległych i poziomych w stosunku do podłoża, przy czym 
mieszadła są połączone z napędem nadającym im ruch obrotowy 
w tym samym kierunku.

(5 zastrzeżeń)
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(51) B07B 1/28 (2006.01) 
 B07B 1/06 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 
Olsztyn

(72) KALINIEWICZ ZDZISŁAW

(54)

(57) Sito strunową wyposażone w struny rozciągnięte między 
dwoma poprzecznymi belkami, charakteryzuje się tym, że struny 
w przedniej części sita są zamocowane do belki w równych od-
stępach, a szczeliny są mniejsze od grubości najmniejszych sor-
towanych nasion gatunku podstawowego, zaś w tylnej części sita 
struny są przytwierdzone do co najmniej jednej belki, tak że jedne 
zachodzą pod drugie, przez co tworzą płaszczyzny przecinające 
się na belce przedniej, a powstałe szczeliny są większe od grubości 
największych nasion gatunku podstawowego, poddawanych sor-
towaniu lub czyszczeniu na sicie. Maksymalna szczelina (Ss) między 
dwoma sąsiednimi strunami jest mniejsza od skrajnej szczeliny ro-
boczej (Sk).

(1 zastrzeżenie)
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(51) B07B 1/46 (2006.01)

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

(72) DAŃKO JÓZEF; HOLTZER MARIUSZ; DAŃKO RAFAŁ; 
HOLTZER GRZEGORZ; KUŹMIN JERZY;  
MATUSZEWSKI KRZYSZTOF; PRZYBYŁA KAROL

(54)  

(57) Urządzenie składa się z szeregowo połączonych: regenerato-
ra wibracyjnego i pneumatycznego klasyfikatora (21). Regenerator 
ma rurowo-cylindryczną kolumnę pionową (2), zakończoną na gó-
rze zbiornikiem zasypowym (3). Wewnątrz zabudowane są w od-
stępach kolejno od góry w dół: krata krusząca (4), dwa sita poziome: 
górne (5) i środkowe (6) oraz dolne sito stożkowe (7). Przestrzeń sita 
stożkowego (7) za pobocznicą przesiewającą zamknięta jest pier-
ścieniem dennym (8), ponad którym w ściance bocznej znajduje się 
otwór wysypowy (9) doprowadzony do rynny transportowej (16). 
Rynna transportowa (16) jest sztywno zamocowana do kolumny (2) 
i spiralnie wznosi się wzdłuż jej pobocznicy. Na górnym końcu 
odchylona jest na zewnątrz kanałem (19) doprowadzonym do po-
dajnika ślimakowego (20), który wysypem włączony jest do górnej 
strefy pneumatycznego klasyfikatora kaskadowego (21). Poniżej 
sita stożkowego (7), nad dnem kolumny (11), znajduje się komora 
buforowa (10) z ułożonymi elementami krusząco-ścierającymi (13) 
w postaci kul metalowych. Stycznie do kolumny (2) poniżej dna za-
mocowane są dwa generatory drgań w postaci silników rotodyna-
micznych (14), osiami obrotu usytuowane w płaszczyznach równo-
ległych do osi kolumny i skośnie do tej osi w rzucie prostopadłym. 
Rynna transportowa (16) na całej wysokości objęta jest z zewnątrz 
rurową osłoną (17), która zaopatrzona jest w króciec (18) połączony 
z instalacją odciągową, korzystnie klasyfikatora kaskadowego (21).

(7 zastrzeżeń)
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(51) B08B 3/02 (2006.01) 
 B08B 9/02 (2006.01) 
 C02F 5/10 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE AJAKS  
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań

(72) KANIEWSKI ALEKSANDER


