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strukcyjno-budowlana zawiera łopatkę (1) o obrysie 
trapezu, oczkową śrubę (2), elementy o kształcie wal-
ca kołowego prostego, długiego i cienkiego, tworzą-
ce okrągłe pręty (3), różnice są kształtem i długością 
oraz trzonek (11) o większej grubości, mający oprócz 
„nacięć (100) kanał (12) na całej długości. Ponadto za-
bawka zawiera walce kołowe wyższe, tworzące wałki 
(25) różniące się odpowiednimi nacięciami, wybrania-
mi i otworami. (1 zastrzeżenie) 

Dział B 
RÓżNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

B01F W. 70608 17.06.1983 

Politechnika Lubelska, Lublin, Polska (Wiesław 
Wójcik). 

Urządzenie do homogenizacji, 
zwłaszcza mieszanin wieloskładnikowych 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia pozwalającego na regulację stopnia 
dyspersji poszczególnych składników uzyskiwanych 
mieszanin. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że w komorze 
roboczej (9) homogenizatora umieszczono kilka za-
worów homogenizujących ustawionych na różne ci-
śnienia homogenizacji z oddzielnymi przewodami do-
prowadzającymi (3), oraz wyjście przewodu (7) do-
prowadzającego do komory składniki, które nie są 
homogenizowane. (1 zastrzeżenie) 

B02C 
F27D 
A01B 
E21C 

W. 70609 17.06.1983 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Sta-
szica, Kraków, Polska (Michał Maziarz). 

Spulchniarka 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie mechani-
zacji urabiania i rozdrabniania twardego osadu w ka-
nałach spalinowych remontowanych pieców marte-
nowskich. 

Spulchniarka zawiera ułożyskowaną w ramie no-
śr.ej (1) głowicę frezową (2) oraz osadzony na ramie 
nośnej (1) układ napędowy złożony z silnika spalino-
wego (3), połączonego szeregowo poprzez sprzęgło, re-
duktor (4) oraz przekładnię łańcuchową z wałem gło-
wicy frezowej (2). Rama nośna (1) jest posadowiona 
na zestawie kołowym (5) i jest wyposażona w kie-
rownicę (6) sprzężoną z układem napędowym. Za 
głowicą frezową (2) jest usytuowany na poziomie ura-
bianego podłoża (7) układ lemieszy (8) połączonych od 

góry z króćcem rury ssawnej (9). Koła zestawu ko-
łowego (5) są ułożyskowane na czopach końcowych 
osi wykorbionej, umożliwiającej regulację ich wyso-
kości położenia względem urabianego podłoża (7). 

(1 zastrzeżenie) 

B02C W. 70638 24.06.1983 

Idalia Malinowska, Tadeusz Malinowski, Dębica, 
Polska (Idalia Malinowska, Tadeusz Malinowski). 

Urządzenie do rozdrabniania ziarna 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstruk-
cji wydajnego i ekonomicznego urządzenia do roz-
drabniania ziarna na paszę. 

Urządzenie zawiera obudowę (1) z komorą (2) roz-
drabniania, koliste metalowe ścieraki (6) i (9) roz-
drabniające, zasypowy lej (13) oraz wysypową rynnę 
(16). Ścieraki (6) i (9) mają na swych czołowych po-
wierzchniach rozmieszczone występy o kształcie zbli-
żonym do litery „Y", usytuowane w przybliżeniu 
stycznie do krawędzi otworów ścieraków (6) i (9), 
przy czym wielkość tych występów oraz odstępy po-
między nimi maleją od krawędzi otworów do kra-
wędzi obwodów-ścieraków (6) i (9), w pobliżu nato-


