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układzie gdzie kontroluje się jednocześnie przepływ fazy ciągłej 
i fazy rozpraszanej.

(23 zastrzeżenia)

A1 (21) 390237 (22) 2010 01 20

(51) B09B 3/00 (2006.01)
 C04B 7/24 (2006.01)

(71) DOWNOROWICZ STANISŁAW, Lubin
(72) DOWNOROWICZ STANISŁAW

(54) Sposób utylizacji węglanowych odpadów 
wzbogacania rud

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób utylizacji węglanowych 
odpadów wzbogacania rud, znajdujący zastosowanie w proce-
sach zagospodarowania odpadów, powstających w trakcie fl o-
tacji rud metali, polegający na tym, że pofl otacyjne odpady typu 
węglanowego lub pofl otacyjne odpady zawierające w znacz-
nej ilości minerały węglanowe pochodzące z bieżącej produkcji 
i/lub ze składowisk kierowane są rurociągiem do jednej z komór, 
korzystnie kilkukomorowego osadnika. Do strumienia pofl otacyj-
nych odpadów, w części wylotowej rurociągu stale wprowadza 
się wysokoefektywny fl okulant o znanym składzie chemicznym, 
powodujący szybką agregację drobnodyspersyjnych cząstek fazy 
stałej. Zagregowane cząstki pozostawia się w zbiorniku do czasu 
odwodnienia. Po wypełnieniu pofl otacyjnymi odpadami napełnia-
nej komory zbiornika, ich strumień korzystnie kieruje się do kolejnej 
wolnej komory osadnika, przy czym odsączone cząstki fazy stałej 
z wypełnionej komory dowolnym systemem transportu dostarcza 
się do przetwarzania (jako materiał wsadowy) do cementowni. Ko-
rzystnie przed procesem produkcji do uzyskanych odpadów wpro-
wadza się dodatki w całości stanowiące wsad do produkcji materia-
łów wiążących - cementów w cementowni.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 390304 (22) 2010 01 28

(51) B09B 3/00 (2006.01)
 F23G 5/027 (2006.01)
 F23G 5/00 (2006.01)

(71) KARCZ HENRYK, Głowno
(72) KARCZ HENRYK; BUTMANKIEWICZ TOMASZ

(54) Sposób termicznej utylizacji odpadów organicznych 
lub nieorganicznych oraz urządzenie do realizacji 
tego sposobu

(57) Sposób termicznej utylizacji odpadów organicznych lub nie-
organicznych, zwłaszcza odpadów szpitalnych i innych odpadów 
niebezpiecznych, w którym proces suszenia i pirolizy odpadów 
o wilgotności w przedziale od 0% do 90% odbywa się w komorze 
obrotowej (1) kotła energetycznego, powstałe w komorze obroto-
wej (1) gazy pirolityczne, karbonizat i popiół są kierowane do fl u-
idalnej komory spalania (26) kotła, gdzie ulegają spalaniu, powstałe 
we fl uidalnej komorze spalania (26) spaliny po oddaniu ciepła po-
wierzchniom ogrzewalnym (51, 54, 56) kierowane są do komina (64), 
a powstały we fl uidalnej komorze spalania (26) popiół i żużel odpro-

wadzane są na składowisko żużlu, charakteryzuje się tym, że przy 
zmiennej wilgotności odpadów utrzymywanie w komorze (1) pi-
rolizy i suszenia temperatury w zakresie od 700°C do 1200°C i za-
wartości tlenu w przedziale od 0% do 8% ilości stechiometrycznej 
tlenu następuje poprzez regulację wielkości energii cieplnej spalin 
pochodzących z płomienia palnika (3) na paliwo płynne lub gazo-
we, umieszczonego w komorze mufl owej (2), usytuowanej przed 
komorą obrotową (1) kotła lub wprowadzanych do komory mufl o-
wej (2) spalin pochodzących z recyrkulacji. Urządzenie do realizacji 
tego sposobu, zawierające kocioł energetyczny, mający fl uidalną 
komorę spalania (26), połączoną z komorą obrotową (1) pirolizy 
i suszenia, połączoną z układem doprowadzania wsadu, układ 
odprowadzania popiołu i żużlu oraz układ odprowadzania spalin 
do komina (64), charakteryzuje się tym, że komora obrotowa (1) 
połączona jest od przodu z komorą mufl ową (2), w której zamo-
cowany jest palnik (3) na paliwo ciekłe lub gazowe oraz dysza (4) 
wprowadzająca do wnętrza komory (1) spaliny z recyrkulacji.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 393656 (22) 2011 01 15

(51) B21F 23/00 (2006.01)
 B22D 11/06 (2006.01)
 B21C 37/08 (2006.01)

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

(72) KNYCH TADEUSZ; SMYRAK BEATA; 
WALKOWICZ MONIKA
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(54) Sposób i układ do wytwarzania drutów z miedzi 
beztlenowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania drutów 
z miedzi beztlenowej charakteryzujący się tym, że odlany materiał 
jako półwyrób mający ukierunkowaną strukturę, korzystnie rów-
nolegle do kierunku odlewania poddaje się zabiegowi trawienia 
za pomocą kwasu azotowego w celu uzyskania czystej i gładkiej 
powierzchni w czasie widocznego przejścia materiału z końca stre-
fy układu chłodzenia wtórnego do urządzenia realizującego pro-
ces przeróbki plastycznej na zimno poprzez operacje ciągnienia 
odlanego materiału o ukierunkowanej strukturze, korzystnie rów-
noległej do kierunku odlewania, zawierającej wagowo od 99,95% 
do 99,99% miedzi, zawierającej od 0,0001% do 0,001% tlenu, ko-
rzystnie najwyżej 0,0003%, a ponadto zawierającej nie więcej niż 
0,002% zanieczyszczeń innymi pierwiastkami, korzystnie najwyżej 
0,0015%, przy czym suma zawartości selenu i telluru nie więcej niż 
0,00001%, suma zawartości antymonu, bizmutu i arsenu nie więcej 
niż 0,001%, suma zawartości kadmu, kobaltu i chromu nie więcej 
niż 0,0001%, suma zawartości żelaza i siarki nie więcej niż 0,0008%, 
z sumarycznym zgniotem nie przekraczającym 99,7%, stosując po-
jedyncze zgnioty od 10% do 40%, a następnie poddawania mate-
riału wyżarzaniu rekrystalizującemu w czasie od 0,1 s do 1 godziny 
w temperaturze od 200°C do 600°C w warunkach umożliwiających 
uzyskanie stanu miękkiego, przy zachowaniu atmosfery ochronno-
redukcyjnej, korzystnie argonu lub azotu, przy czym w zależności 
od określonej średnicy końcowej drutu stosuje się jeden, kilka lub 
kilkanaście zabiegów wyżarzania rekrystalizującego i tym, że uzy-
skany drut posiada przewodność elektryczną w stanie umocnio-
nym na poziomie co najmniej 58 MS/m, podczas gdy procentowy 
przyrost rezystywności materiału w wyniku umocnienia przy od-
kształceniu rzeczywistym w procesie ciągnienia nie większy niż 1%, 
zaś połówkowa temperatura rekrystalizacji drutu w teście jedno-
godzinnego wygrzewania w piecu z atmosferą ochronną, po pro-
cesie ciągnienia ze zgniotem sumarycznym 94% wynosi od 210°C 
do 260°C, w zależności od rodzaju struktury materiału wsadowego 
i jest ona wyższa od połówkowej temperatury rekrystalizacji dru-
tów z miedzi ETP o tym samym stopniu odkształcenia o co naj-
mniej 60°C. Przedmiotem wynalazku jest także układ do wytwarza-
nia drutów z miedzi beztlenowej.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 390252 (22) 2010 01 22

(51) B22D 27/02 (2006.01)
 C22F 3/02 (2006.01)
 B22D 21/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) GOLAK SŁAWOMIR; PRZYŁUCKI ROMAN; 

ŚLEZIONA JÓZEF

(54) Sposób wytwarzania kompozytów gradientowych 
na osnowie metalowej poprzez odlewanie w polu 
elektromagnetycznym

(57) Sposób wytwarzania kompozytowych odlewów na osnowie 
metalowej z gradientem stężenia zbrojenia przy użyciu zmiennego 
pola elektromagnetycznego polega na wprowadzeniu do ciekłe-
go metalu proszku o określonej granulacji z materiału o innej rezy-
stywności niż metal osnowy. Po wymieszaniu z metalem, przygo-
towaną ciekłą zawiesiną kompozytową zalewa się grawitacyjnie lub 
ciśnieniowo formę (3) odlewniczą z materiału nieprzewodzącego 
odtwarzającą kształt gotowego wyrobu lub półproduktu. Metal 
w formie (2) poddaje się działaniu zmiennego pola elektromagne-
tycznego wytwarzanego przez wzbudnik (3) o geometrii zapew-
niającej uzyskanie takiego rozkładu pola elektromagnetycznego 
w odlewie, aby uzyskać wypór elektromagnetyczny działający 
na cząstki nieprzewodzące lub siłę elektromagnetyczną działającą 
na cząstki przewodzące, w kierunku pożądanej migracji zbrojenia 
przy jednoczesnym uniknięciu mieszania metalu ponownie ujed-
norodniającego stężenie zbrojenia.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 390287 (22) 2010 01 27

(51) B23K 11/10 (2006.01)
 B23K 11/31 (2006.01)

(71) KIRCHHOFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(72) PĘCAK IRENEUSZ; OWCARZ STANISŁAW

(54) Urządzenie zgrzewające

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie zgrzewające 
do zgrzewania rezystorowego elementów, zawierające część ro-
boczą przymocowaną do cylindra dociskowego, część odbiorczą 
przystosowaną do odbierania zgrzewanego elementu, sterownik 
przystosowany do aktywacji cylindra dociskowego w celu doci-
śnięcia części roboczej urządzenia w kierunku części odbiorczej 
urządzenia oraz do aktywacji generatora impulsu prądowego 
przystosowanego do wyzwalania przepływu impulsu prądowe-
go poprzez zgrzewany element przeznaczony do umieszczenia 
pomiędzy częścią roboczą urządzenia z elektrodą roboczą, a czę-
ścią odbiorczą urządzenia charakteryzujące się tym, że część ro-
bocza (131) urządzenia zawiera co najmniej dwie elektrody robo-
cze (111, 112) wyposażone w styki przyłączeniowe (128, 129) oraz 
zespół łącznikowy (133) kierujący przepływem impulsu prądowego 
w części roboczej (131) urządzenia, nastawny pomiędzy co naj-
mniej pierwszym położeniem, w którym kieruje przepływ impulsu 
prądowego poprzez pierwszą elektrodę roboczą (111) a drugim po-
łożeniem, w którym kieruje przepływ impulsu prądowego poprzez 
drugą elektrodę roboczą (112).

(9 zastrzeżeń)


