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zawierających substancję kompleksującą, w postaci kwasu orga-
nicznego, który poddaje się suszeniu, a następnie prażeniu w tem-
peraturze powyżej 800°C, przy czym jako substancję kompleksują-
cą stosuje się kwas dwukarboksylowy.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 391120 (22) 2010 04 30

(51) B09B 3/00 (2006.01)
F23G 5/00 (2006.01)
C22B 7/00 (2006.01)

(71) EKO HYBRES 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rzeszów

(72) MAŁECKI STANISŁAW; JAROSZ PIOTR; 
KALAWSKI KRZYSZTOF; SZABOWSKI JERZY; 
ZAJĄC WOJCIECH; ZAJĄC KAZIMIERZ

(54) Sposób destrukcji i odzyskiwania metali 
oraz gazu i żużla ekologicznego z zużytego sprzętu 
elektronicznego i elektrotechnicznego 
oraz układ instalacji do stosowania tego sposobu

(57) Sposób destrukcji i odzyskiwania metali oraz gazu z zużytego 
sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego, polegający na de-
montażu tego sprzętu, segregacji i rozdrabnianiu zdemontowa-
nych elementów, zawierających metale i ich stopy oraz tworzywa 
sztuczne i szkło, oraz ich zmagazynowaniu i podawaniu za pomocą 
przenośnika do pieca celem ich spalenia i poddania przetworzo-
nego produktu dalszym procesom metalurgicznym i oczyszcza-
jącym wytwarzany gaz, charakteryzuje się tym, że rozdrobnione 
na odpowiednie granulaty i zmagazynowane w zbiorniku maga-
zynowym (5) elementy (1, 2) sprzętu, zawierające metale i ich sto-
py, dozuje się z tego zbiornika do pieca plazmowego (6), a ele-
menty (3, 4) tego sprzętu zawierające w sobie tworzywa sztuczne 
i szkło, dozuje się do plazmotronu (9), w których w temperaturze
3000°C - 4000°C dokonuje się spalania tych wsadów, a otrzyma-
ne w wyniku tego spalania zróżnicowane frakcje w postaci stopu 
metalicznego (10), żużla z fazą metaliczną (13), pyłu z frakcją meta-
liczną (14 i 18) i popiołu z fazą metaliczną (17) poddaje się dalszej 
obróbce termicznej, otrzymany gaz (15) i jego nadmiar (34) prze-
syła się do zbiornika gazu (16), zaś otrzymany żużel ekologiczny 
przesyła się do magazynu (19).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 391068 (22) 2010 04 26

(51) B29D 7/01 (2006.01)
B29C 43/24 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)

(71) CAST - ANDRUSZKO, BUJAK, BUJAK, MODLIŃSKI 
SPÓŁKA JAWNA, Świebodzice

(72) MODLIŃSKI ADAM

(54) Sposób wytwarzania folii stretch

(57) Sposób rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia grubości folii 
typu stretch i obniżenia jednostkowej masy folii bez zmniejszenia 
wytrzymałości na rozerwania podczas pakowania towarów na pa-
letach. Sposób charakteryzuje się tym, że przed zawinięciem z obu 
brzegów folii w tworzące się podczas zawijania brzegów kieszenie 
wprowadza się włókna z tworzywa sztucznego i po zawinięciu kra-
wędzi włókna wielokrotne je zagniata.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391123 (22) 2010 05 04

(51) B32B 7/12 (2006.01)
B32B 15/20 (2006.01)
B32B 18/00 (2006.01)
B28D 1/00 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)

(71) DUNIN 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Bielsko-Biała

(72) SZPAK MARIUSZ

(54) Sposób wytwarzania płyt kompozytowych i płyta 
kompozytowa wytworzona tym sposobem

(57) Sposób wytwarzania płyt kompozytowych charakteryzuje się 
tym, że wycięte z bloku skalnego o minimalnej objętości 1 m3 płyty 
kamienne o grubości około 12 mm okleja się z dwóch stron siatką 
z włókna szklanego i tak oklejoną płytę kamienną tnie się w na cien-
kie licowe płyty o grubości około 3 mm, po czym jedną stronę 
cienkiej licowej płyty pokrywa się w pomieszczeniu o wilgotności 
od 40% do 70% i temperaturze od +15 do +35°C podczas klejenia, 
warstwą kleju korzystnie jednoskładnikowego kleju poliuretano-
wego o grubości od 0,5 do 2 mm i łączy się ją wywierając nacisk 
od 95 do 100 kg/m2 z bazą w postaci płyty ceramicznej o grubości 
około 7 mm lub bazą w postaci przestrzennej struktury wykonanej 
ze stopu aluminium o grubości około 7 mm i tak wytworzoną pły-
tę kompozytową tnie się w znany sposób na wymagane wymiary, 
a następnie za pomocą maszyny kalibrującej, naprzeciwległe kra-
wędzie poszczególnych tak pociętych płyt są szlifowane z każdej 
strony z dokładnością do 0,02 mm. Płyta kompozytowa (1) złożo-
na jest z cienkiej licowej kamiennej płyty (2) połączonej warstwą 
kleju (3) z bazą (4) w postaci płyty ceramicznej lub przestrzennej 
struktury (6) wykonanej ze stopu aluminium, przy czym grubość 
cienkiej licowej kamiennej płyty (2) stanowi od 0,7 do 0,25 grubości 
bazy (4).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 391144 (22) 2010 05 04

(51) B60N 2/427 (2006.01)

(71) SIEMEK TOMASZ, Kraków
(72) SIEMEK TOMASZ


