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(54) Sposób rozdrabniania aglomeratów proszkowych

(57) Sposób rozdrabniania aglomeratów proszkowych z wykorzy-
staniem gazów, charakteryzuje się tym, że do komory zawierającej 
aglomeraty proszkowe wprowadza się skroplony gaz, a następnie 
wprowadzony gaz poddaje się procesowi odparowania.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 380001 (22) 2006 06 22

(51) B05B 7/00 (2006.01)

(75) Tarnogrodzki Antoni, Warszawa; Lorentz Zbigniew, 
Warszawa; Duda Ludomir, Magdalenka

(54) Atomizer dwudyszowy

(57) Atomizer dwudyszowy posiada dwie dysze gazowe zbieżno-
-rozbieżne o osiach usytuowanych pod kątem w zakresie od 60 
do 150 stopni we wspólnej płaszczyźnie. Dysze gazowe stanowią 
tuleje (7) o symetrii osiowej z profilem wewnętrznym zbieżno-
-rozbieżnym, zamocowane w sztywnym korpusie (8). Dysze są za-
kończone przedłużeniem ujednoradniającym, u wylotu którego 
jest usytuowany wylot współosiowego przewodu, doprowadzają-
cego fazę ciekłą, który stanowi rurka cienkościenna (6), usytuowana 
w osi każdej dyszy. Każde przedłużenie ujednoradniające składa się 
z dwóch odcinków cylindrycznych, z których pierwszy stanowi od-
cinek wyrównawczy (4), a drugi o większej średnicy stanowi odci-
nek wylotowy (5). Otwór wylotowy rurki cienkościennej (6) jest wy-
sunięty na zewnątrz dyszy, poza odcinek wylotowy (5), o wielkość 
stanowiącą od 1,5 do 2,5 jej średnicy zewnętrznej, a odległość mię-
dzy dyszami wynosi od 3 do 7 wielkości średnic odcinka wyloto-
wego (5). Ponadto otwór wlotowy gazu rozpylającego, stanowiący 
zakończenie kanału gazowego (1), jest usytuowany promieniowo 
w korpusie (8), pomiędzy wlotem tulei (7), a zakończeniem kana-
łu (2) doprowadzającego fazę ciekłą, w którym jest zamocowany 
odcinek wlotowy rurki cienkościennej (6).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 379933 (22) 2006 06 13

(51) B09B 3/00 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Mięso Rafał, Piotrowski Zbigniew, Wisła-Walsh Ewa, 
Kępys Waldemar

(54) Sposób unieszkodliwiania drobnofrakcyjnych 
odpadów niebezpiecznych

(57) Sposób polega na tym, że, powstały w spalarni odpadów nie-
bezpiecznych żużel miele się, a następnie wydziela klasę ziarnową 
poniżej 1 mm po czym miesza się z popiołem lotnym w stosunku 
wagowym żużel:popiół równym (7-1,5):(1,5-0,5). Popiół dodawany 
do mieszaniny z żużlem składa się z trzech rodzajów popiołów, po-
chodzących z różnych miejsc w instalacji: za kotła odzysknicowego, 
elektrofiltru oraz z filtrów workowych (gromadzony w jednym silo-
sie). Do tak przygotowanej mieszaniny wprowadza się środek wią-
żący, korzystnie cement portlandzki CEM i 32,5R, w ilości 15-40% 
wagowych, oraz dodatki stabilizujące, blokujące wymywalność, 
korzystnie węgiel aktywny, węgiel jodowany, koks aktywny, wpro-
wadzane pojedynczo lub w dowolnej kompozycji w ilości 5-15% 
wagowych i poddaje procesowi granulacji. Sposób pozwala na za-
gospodarowanie drobnofrakcyjnych odpadów niebezpiecznych, 
które nie były dotąd wykorzystywane z uwagi na przekraczające 

normy wymywania większości jonów m in. cynku, chromu, oło-
wiu, niklu, chlorków i siarczanów i były składowane na specjalnie 
do tego celu przystosowanych składowiskach.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 379910 (22) 2006 06 12

(51) B21C 47/04 (2006.01)

(71) STRAPMET Sp. z o. o., Świebodzice; Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
DEFALIN Group S. A., Świebodzice

(72) Trojanowski Lubomir

(54) Szpula nawojowa taśmy

(57) Szpula nawojowa taśmy posiada tuleję (1), składającą się 
z trzech identycznych łukowych segmentów (3), posiadających we-
wnętrzne usztywniające elementy w postaci obwodowych żeber 
i wzdłużnych żeber, przy czym część walcowa łukowego segmen-
tu (3) zakończona jest z jednej strony, na całej długości tworzącej 
części walcowej, wypustem o przekroju podobnym do pochy-
lonego kwadratu, zaś z drugiej strony część walcowa posiada za-
czepy mocujące (8), będące gniazdami, służącymi do połączenia 
z wypustem następnego łukowego segmentu (3). Średnica we-
wnętrzna bocznego kołnierza (2) jest równa średnicy zewnętrznej 
tulei (1), złożonej z trzech identycznych łukowych segmentów (3), 
zaś we wnętrzu bocznego kołnierza (2), od strony jego gładkiej po-
wierzchni, znajdują się wystające sprężyste zatrzaski.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 379995 (22) 2006 06 21

(51) B23P 19/08 (2006.01)

(71) JETYD CORP., Mahwah, US
(72) Junkers Jason

(54) Sposób i narzędzie napędowe do przemieszczania 
elementu względem przedmiotu

(57) W celu przemieszczenia elementu względem przedmiotu 
wiele członów śrubowych mających wielokątne łby jest okręca-
nych w gwintowane otwory w elemencie, rozmieszczone wokół osi 
i są oddalone od siebie na obwodzie, a zespoły napędowe, obej-
mujące pierwszy napęd działający i drugi napęd oddziaływujący, 
współśrodkowe do osi i do siebie i zamontowane obrotowo w prze-
ciwnych kierunkach wywierają przeciwne siły obracające na człony 
śrubowe odpowiednio na wewnętrznym obrzeżu i na wewnętrz-
nym obrzeżu tak, że obraca się te człony śrubowe w jednym i tym 
samym kierunku przemieszczając tym samym element w kierunku 
osiowym, a wiele członów przenoszących sprzęga się za pomocą 
pierwszych elementów sprzęgających (16) zarówno z zespołem 
napędowym działającym, jak i zespołem napędowym oddziałują-
cym obrotowymi w przeciwnych kierunkach tak, że są obracane 
w jednym i tym samym kierunku, i sprzęga się za pomocą drugich 
elementów sprzęgających (18) z łbami wielokątnymi członów śru-
bowych do przenoszenia obrotu członów przenoszących w jed-
nym i tym samym kierunku, na obrót członów śrubowych w jed-


