
Nr  12  (925)  2009 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 7

towych i trudnych do rozdrobnienia, a następnie pozostałe odpa-
dy zostają rozdrobnione poniżej 30 mm i poddawane procesowi 
homogenizacji. Strumień odpadów poddawany jest proceso-
wi sterylizacji w temperaturze od 70°C do 90°C i wewnętrznego 
suszenia w temperaturze od 90-500°C przez wprowadzenie re-
agenta i jednocześnie w reakcji z produktami, powstałymi w pro-
cesie hydratacji, wiązane są odory występujące lub powstające 
w prowadzonym procesie. Uzyskany wysuszony produkt podda-
wany jest procesowi separacji na frakcje o różnych właściwościach, 
m. in. korzystnie na frakcje ferromagnetyczne, nieżelazne, paliwo-
we, mineralne lekkie i ciężkie. Układ zawiera węzły odbioru odpa-
dów, separacji nadgabarytów, rozdrabniania, homogenizacji, węzeł 
dozowania reagenta, sterylizacji i suszenia ciepłem egzotermicz-
nych reakcji chemicznych, separacji produktu, zwłaszcza na frakcje 
ferromagnetyczne, nieżelazne, paliwowe, mineralne, organiczne 
oraz węzeł mielenia frakcji paliwowych, połączony z węzłem uzu-
pełniania o substancje mineralne, pozyskiwane ze źródeł zewnętrz-
nych dla współmielenia z frakcjami paliwowymi w celu kształtowa-
nia określonego składu i parametrów. Komponent paliwa zawiera 
substancje palne, substancje wiążące zanieczyszczenia i obniżają-
ce temperaturę spalania oraz redukujące zawartość tlenków azotu 
w gazach odlotowych, wytwarzanych w procesie spalania paliw 
energetycznych.

(18 zastrzeżeń)
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(51) B21C 23/02 (2006.01)

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

(72) Korbel Andrzej, Bochniak Włodzimierz, 
Marszowski Krzysztof

(54) Sposób ciągłego wyciskania materiałów 
metalicznych

(57) Sposób wykorzystujący cykliczną zmianę drogi odkształ-
cenia podczas wyciskania, realizowaną poprzez cykliczną zmianę 
schematu obciążenia, polega na tym, że cyklicznie wpycha się pręt 
wsadowy (5) do pojemnik (2), a z przeciwnej strony pojemnika rów-
nież cyklicznie wpycha się obustronnie obracającą się matrycę (3), 
przy czym wpychanie pręta wsadowego (5) do pojemnika (2), 
jak również wpychanie matrycy (3) do niego odbywa się naprze-
miennie.

(1 zastrzeżenie)
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(51) B23B 5/28 (2006.01)
 B23B 5/32 (2006.01)

(71) Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe 
KOLTECH Sp. z o.o., Racibórz

(72) Kroker Józef, Rychły Władysław, Darzycki Paweł, 
Kamiński Stanisław, Świętanowski Andrzej

(54) Sposób obróbki szynowych zestawów kołowych 
oraz obrabiarka do realizacji tego sposobu

(57) Sposób polega na tym, że zestaw kołowy (26), spoczywający 
powierzchnią biegową w jednym punkcie na podłożu (7), jest wta-
czany i zatrzymany mniej więcej w płaszczyźnie pionowej tocze-

nia, po czym podpierany jest na dwóch dolnych punktach podpar-
cia (10, 11), które są ze sobą początkowo sprzężone i centrują oraz 
unoszą zestaw (26) do wysokości osi obrotu obróbczego, gdzie jest 
uchwycony w kłach. Następnie każda powierzchnia biegowa jest 
dociśnięta od góry dodatkowym punktem podparcia (12), a dolne 
punkty podparcia (10, 11) przestają być ze sobą sprzężone i zaczyna-
ją pełnić funkcję napędową. Po zakończeniu obróbki i opuszczenie 
zestawu (26) jeden z dolnych punktów podparcia (10) pełni funkcję 
wypychacza. Obrabiarka do realizacji sposobu ma dwa suporty (6), 
pionowo odchylone i usytuowane w części tylnej, zabudowane 
obudowanymi prowadnicami, oraz uchylny podest (7), usytuowa-
ny w części przedniej.

(7 zastrzeżeń)
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(51) B25B 13/04 (2006.01)

(71) Nowikow Jerzy HUBIX, Huta Żabiowolska
(72) Nowikow Jerzy

(54) Klucz maszynowy oczkowy jednostronny izolacyjny, 
zwłaszcza do prac pod napięciem

(57) Klucz maszynowy oczkowy jednostronny izolacyjny, zwłasz-
cza do prac pod napięciem, składający się z izolowanego uchwy-
tu oraz metalowej wkładki cylindrycznej; wprasowanej w głowicę 
roboczą, charakteryzuje się tym, że izolowany uchwyt (1) oraz 
głowica robocza (2) mają postać jednolitej kształtki z tworzywa 
sztucznego lub ceramiki o wymaganej do tego rodzaju zastoso-
wań odpowiednio wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz 
odpornych na przebicie elektryczne, zaś wkładka cylindryczna (3) 
w górnej części ma wykonane co najmniej jedno wycięcie (4), a ze-
wnętrzna płaszczyzna boczna wkładki cylindrycznej (3) na swojej 
powierzchni ma co najmniej jedno nacięcie.

(5 zastrzeżeń)
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(51) B29B 7/30 (2006.01)
 B29B 7/74 (2006.01)
 B29B 9/12 (2006.01)


