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A1 (21)  (22) 2011 08 29

(51) B22C 1/20 (2006.01)

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

(72) HOLTZER MARIUSZ; GRABOWSKA BEATA

(54)

(57) Masa formierska lub rdzeniowa wiązana biodegradowalnym 
spoiwem polimerowym składająca się ze 100 części wagowych 
ogniotrwałej osnowy oraz z 1-5 części wagowych organiczne-
go spoiwa, charakteryzuje się tym, że jako spoiwo zawiera mie-
szaninę wodnych roztworów polimeru syntetycznego w ilości 
30-70% wagowych oraz polimeru naturalnego w ilości 30-70% wa- 
gowych. Korzystnie polimerem syntetycznym jest poli(kwas akry-
lowy) lub poli(akrylan sodu). Korzystnie jako polimer naturalny sto-
suje się biopolimer z grupy polisacharydów w postaci skrobi mody-
fikowanej lub dekstryny.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 08 19

(51) B22C 9/02 (2006.01) 
 B22C 21/00 (2006.01) 
 B66C 1/14 (2006.01)

(71) THONI ALUTEC  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stalowa Wola

(72) THONI LOTHAR

(54)

(57) Forma odlewnicza, zwłaszcza z mas formierskich piaskowych, 
wynalazku charakteryzuje się tym, że wyposażona jest dodatko-
wo w kotwy (2, 2 ,́ 5, 5´) z zawiesiami (3, 6). Zawiesia mają postać 
liny elastycznej, do której umocowane są nierozłącznie poprzez 
ucho (8) kotwy (2, 2 ,́ 5, 5´). Przedmiotem wynalazku jest również 
sposób wytwarzania piaskowej formy odlewniczej, gdzie w masie 
formierskiej (9) formy odlewniczej (1), po przeciwnych bokach przy 
modelu odlewniczym (4), w pewnej odległości od brzegu formy 
odlewniczej (1) i w pewnej odległości od podstawy dolnej formy 
odlewniczej (1) lub płyty podmodelowej układa się w lekkim napię-
ciu, symetrycznie dwa identyczne zawiesia (3, 6) z zamocowanymi 
kotwami (2, 2 ,́ 5, 5´) na końcach, po czym kotwy (2, 2 ,́ 5, 5´) z zawie-
siami (3, 6) mocuje się masą formierską (9).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 08 19

(51) B22C 9/04 (2006.01) 
 B22D 27/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT ODLEWNICTWA, Kraków
(72) CZEKAJ EDWARD; KARWIŃSKI ALEKSANDER

(54)

(57) Sposób wytwarzania odlewów precyzyjnych, zwłaszcza 
w formach ceramicznych, ze stopów na osnowie Al, Mg, Cu, Zn i Fe, 
polega na tym, że wygrzewa się formę ceramiczną w tempera-
turze z zakresu 800-1000°C w czasie 2-4 godzin, następnie formę 
się chłodzi do temperatury w przedziale 20-950°C i przetrzymuje 
w tej temperaturze przez 10-40 min, po czym zalewa się ciekłym 
stopem przegrzanym o 50 do 200°C ponad punkt początkowy top-
nienia i po 10-100 s, ze stałą lub zmienną prędkością, wprowadza 
do ciekłego medium chłodzącego, którym jest 1-99-procentowy 
obj. wodny roztwór ciekłego polimeru o temperaturze z przedziału 
15-85°C. Korzystnie ciekłym polimerem jest polimer typu PAG lub 
PVP, lub ACR, lub PEO. Korzystne jest stosowanie form ceramicz-
nych z materiałów ogniotrwałych glinokrzemianowych lub wyso-
koglinowych, a zwłaszcza form wykonanych na bazie piasku synte-
tycznego, na przykład Molochite.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2012 04 10

(51) B23B 51/00 (2006.01) 
 E21B 10/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) HOŁA JERZY; SADOWSKI ŁUKASZ

(54)  

(57) Przedmiotem wynalazku jest wiertło koronowe do wykony-
wania odwiertów w betonie, w szczególności przydatne do wy-
konywania odwiertów w betonowych elementach wielowar-
stwowych, podczas kontroli przyczepności warstwy wierzchniej 
od spodniej metodą odrywania. Wiertło ma eliptyczny przekrój po-
przeczny korpusu. Elipsa wewnętrzna korpusu ma średnicę sprzę-
żoną wewnętrzną (A) równą 50 mm i średnicę transwersalną we-
wnętrzną (B) równą 52 mm, natomiast elipsa zewnętrzna korpusu 
ma średnicę sprzężoną zewnętrzną (C) równą C=55 mm i średnicę 
transwersalną zewnętrzną (D) równą 57 mm.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 08 29

(51) B23Q 3/02 (2006.01) 
 B25B 11/00 (2006.01)

(71) ZDROJEWSKI BOGDAN ROMAN, Katowice
(72) ZDROJEWSKI BOGDAN ROMAN


