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zasilania i sterowania (6), zapewnia dozowanie materiału biologicz-
nego podczas pracy dozownika (3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 395676 (22) 2011 07 18

(51) B09B 3/00 (2006.01)
 C02F 11/14 (2006.01)
 C09K 17/40 (2006.01)

(71) MACNAR AGNIESZKA, Jasło; MACNAR KAZIMIERZ, Jasło
(72) MACNAR AGNIESZKA; MACNAR KAZIMIERZ

(54) Sposób przetwarzania odpadów wiertniczych

(57) Sposób przetwarzania odpadów wiertniczych zawierających 
płuczki wiertnicze charakteryzuje tym, że do odpadu wiertniczego 
dodaje się wysokoreaktywne wapno palone o zawartości korzyst-
nie powyżej 90% CaO w ilości do 300% wagowo w stosunku do za-
wartości wody w odpadzie wiertniczym i miesza się intensywnie 
z prędkością mieszadła do 180 obr/min, do rozpoczęcia reakcji eg-
zotermicznej po czym zmniejsza się prędkość mieszadła korzystnie 
poniżej 60 obr/min i miesza się do zakończenia procesu odparowa-
nia wody i uzyskania granulatu pylastego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 395709 (22) 2011 07 20

(51) B22F 3/17 (2006.01)
 C22C 1/04 (2006.01)

(71) BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Skarżysko-Kamienna

(72) CYBULA LESZEK; KACZOROWSKI MIECZYSŁAW; NITA 
ZBIGNIEW KAZIMIERZ; RAFALSKI MIROSŁAW JERZY; 
NOWAK WALDEMAR; SKOCZYLAS PAWEŁ; HORUBAŁA 
ZENON STANISŁAW; LUDYŃSKI ZBIGNIEW

(54) Sposób wytwarzania stopów ciężkich

(57) Sposób wytwarzania stopów ciężkich polega na tym, że prę-
ty ze stopów ciężkich na bazie wolframu poddawane są przeróbce 
plastycznej z użyciem kowarki cztero-dźwigniowej w temperaturze 
pokojowej. Proces kucia przebiega dwustopniowo z pojedynczymi 
zgniotami, wynoszącymi 15-20%, a zgniot całkowity wynosi 60%. 
Po każdym cyklu kucia wykonywana jest odprężająca obróbka 
cieplna w temperaturze 300-500°C.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 395659 (22) 2011 07 15

(51) B23P 17/04 (2006.01)
 C21D 9/18 (2006.01)

(71) GROCHOCKI ALEKSANDER, Szczecin; 
MOLL STEFAN, Lubeck, DE

(72) GROCHOCKI ALEKSANDER; MOLL STEFAN, DE

(54) Sposób wytwarzania ręcznych kompozytowych 
narzędzi ortopedycznych,zawierających zwłaszcza 
włókna  węglowe

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ręcznych 
kompozytowych narzędzi ortopedycznych, zawierających zwłasz-
cza włókna węglowe. Sposób wytwarzania ręcznych kompozy-
towych narzędzi ortopedycznych, zawierających zwłaszcza włók-
na węglowe, charakteryzuje się tym, że po złożeniu elementów 
w narzędzie ortopedyczne, przed ostateczną obróbką wykańcza-
jącą decydującą o jego funkcjonalności, poddane jest wyżarzaniu 
tj. usuwaniu naprężeń wewnątrz-materiałowych, i rozpoczyna się 
od temperatury 25°C do 65°C w okresie 0,25 h a przez okres od 10 
do 14 godzin wyżarzany jest w temperaturze 65°C, korzystnie 
przez 12 h. Następnie obniża się liniowo temperaturę do około 50°C 
w okresie od 0,5 h do 1 h, korzystnie 0,75 h, po czym podnosi się 
liniowo do 120°C temperaturę wygrzewania przez okres od 0,5 h 
do 1 h, korzystnie o, 67 h, a na koniec wychładza się urządzenie 
ortopedyczne do temperatury otoczenia w czasie około 2,5 h.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 395603 (22) 2011 07 11

(51) B25J 5/00 (2006.01)
 B25J 7/00 (2006.01)
 B63G 8/00 (2006.01)

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

(72) BURATOWSKI TOMASZ; UHL TADEUSZ; 
GIERGIEL JÓZEF; GIERGIEL MARIUSZ; MAŁKA PIOTR; 
PIEKARCZYK GRZEGORZ; KURC KRZYSZTOF

(54) Podwodny robot inspekcyjny

(57) Podwodny robot inspekcyjny, służący do kontroli wewnętrz-
nej zbiorników, zwłaszcza zbiorników wodnych i zawierających nie-
bezpieczne, łatwopalne lub wybuchowe ciecze, charakteryzuje się 
tym, że posiada rozkładane wirniki (3), które umożliwiają mu pływa-
nie, oraz ma obudowę (1) z otworami na wychylne wirniki (3) i układ 
jezdny w postaci gąsienic (4), umożliwiający poruszanie się po dnie 
zbiornika, a także pompę do zbierania osadu z dna zbiornika. Robot 



Nr  2  (1019)  2013 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 11

służy do przeprowadzania inspekcji wizyjnej podstawy zbiornika, 
sprawdzenia stanu spoin i ścianek wewnętrznych zbiornika, a także 
sprawdzenie stanu osadu, znajdującego się w zbiorniku.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 395679 (22) 2011 07 18

(51) B29C 45/26 (2006.01)
 B29C 45/33 (2006.01)
 B22D 17/00 (2006.01)
 B22D 17/22 (2006.01)

(71) SZYMAŃSKI MACIEJ, Napachanie
(72) SZYMAŃSKI MACIEJ

(54) Sposób wytwarzania ram bocznych foteli pojazdów 
komunikacji zbiorowej i forma do wytwarzania ram 
bocznych foteli pojazdów komunikacji zbiorowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania ram bocz-
nych foteli pojazdów komunikacji zbiorowej, mający zastosowanie 
przy produkcji ram bocznych foteli pojazdów metodą wtryskową. 
Sposób charakteryzuje się tym, że dokonuje się indywidualizacji 
kształtu ram bocznych (1) foteli, zwłaszcza ich stref siedziska, stref 
oparcia, stref elementu łukowego między siedziskiem, a oparciem, 
a także elementów pośrednich pomiędzy strefą siedziska i oparcia, 
a elementem łukowym, poprzez wprowadzanie masy do formy, 
mającej wymienne wkładki (2, 5) o indywidualnym, negatywowym 
zarysie elementu strefy siedziska ramy, elementu strefy oparcia 
ramy oraz usytuowanego między nimi elementu łukowego między 
siedziskiem i oparciem, a także elementów pośrednich między ele-
mentem łukowym, a elementem strefy oparcia i elementem strefy 
siedziska. Przedmiotem wynalazku jest również forma wtryskowa 
do wytwarzania ram bocznych foteli pojazdów komunikacji zbio-
rowej, mająca komplet wkładek matrycowych (2), usytuowanych 
wymiennie w gniazdach (3) korpusu (4) i wkładek stemplowych (5), 
usytuowanych wymiennie w gniazdach (6) stempla (7), przy czym 
każdy komplet wkładek, odpowiednio stemplowy (5) i matryco-
wy (2), ma w swej powierzchni niszę wtryskową (8) o indywidual-
nym, negatywowym zarysie kształtu elementu strefy oparcia fo-
tela, elementu strefy siedziska fotela oraz elementu strefy łukowej 
pomiędzy strefą oparcia i siedziska, a także elementów pośrednich 
między elementem łukowym, a elementem strefy oparcia i ele-
mentem strefy siedziska.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 395721 (22) 2011 07 20

(51) B29C 47/38 (2006.01)
 B29C 47/60 (2006.01)

(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 
I BARWNIKÓW, Toruń

(72) STASIEK JOACHIM; BAJER KRZYSZTOF; 
MALINOWSKI RAFAŁ; STASIEK ANDRZEJ

(54) Wytłaczarka  ślimakowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest wytłaczarka ślimakowa, prze-
znaczona do przetwórstwa tworzyw polimerowych, zawłaszcza 
tworzyw poliestrowych o znacznej podatności na degradację 
w procesie ich przetwarzania. Wytłaczarka charakteryzuje się tym, 
że strefa (3) wstępnego uplastyczniania ślimaka (1), o długości 
co najmniej 6-krotnej średnicy cylindra, jest podzielona na swojej 
długości i składa się z przynajmniej dwóch odcinków (I1, I2), z któ-
rych pierwszy (I1) jest korzystnie o stopniu sprężania o wartości 
liczbowej powyżej 1,3 i jest korzystnie o malejącym skoku linii śru-
bowej zwoju (t1), zaś drugi odcinek (I2) jest korzystnie o stałym stop-
niu sprężania o wartości liczbowej, wynoszącej 1,3, i jest korzystnie 
o stałym skoku linii śrubowej zwoju (t2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 395655 (22) 2011 07 14

(51) B29C 51/10 (2006.01)
 B29C 51/46 (2006.01)

(71) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH 
I BARWNIKÓW, Toruń

(72) ŻENKIEWICZ MARIAN; RICHERT JÓZEF; 
MALINOWSKI RAFAŁ; MATCZAK KRZYSZTOF; 
KOROTYŃSKI SYLWESTER; WYDERKA JÓZEF

(54) Urządzenie do termoformowania próżniowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do termoformowa-
nia próżniowego wyrobów z tworzyw polimerowych, zwłaszcza 
z tworzyw polimerowych termoplastycznych, w szczególności 
wyrobów stanowiących elementy opakowań. Do obudowanej ele-
mentami osłaniającymi ramy nośnej (1) przymocowany jest wózek 
ruchomy (2) z promiennikami podczerwieni (3) i zamontowanymi 
w przedniej części obudowy urządzenia co najmniej dwoma regu-
latorami temperatury (9), nadto do ramy nośnej (1), przytwierdzony 
jest ruchomy stół (4) z formą negatywową lub pozytywową z regu-
lowaną wysokością gniazd w formie wraz z ramą (5) usytuowaną 
nad stołem (4), przy czym w przedniej części obudowy do ramy 
nośnej (1) przymocowane jest okno termoformujące (6), poniżej 
którego znajduje się zwierciadło obserwacyjne (7) i układ oświe-
tlająco-obserwacyjny (8), nadto do ramy nośnej (1) przymocowany 
jest układ sterowania (10) zawierający elementy programowania 


