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obrotowo w przelotowym kanale korpusu, połączonym z kana-
łem wylotowym przeznaczonym do wyprowadzania gazowych 
substancji poza korpus oraz posiadający elementy, uszczelniające 
przelotowy kanał z pojemnikiem i wiertłem, przylegający szczelnie 
do zewnętrznej powierzchni ściany pojemnika, charakteryzuje się 
tym, że korpus (4) ma postać monolitycznego bloku, korzystnie 
prostopadłościanu, wykonanego ze stali kwasoodpornej, w którym 
wykonany jest kanał przelotowy (3), mieszczący wiertło (1) i prze-
cinający się z nieprzelotowym kanałem (5) korpusu (4), przy czym 
w nieprzelotowym kanale (5) osadzona jest rurka (6), korzystnie wy-
konana ze stali kwasoodpornej, nie przecinająca się z przelotowym 
kanałem (3), wystająca poza korpus (4) i połączona z nim szczelnie 
połączeniem spawanym (17) na całym swym obwodzie zewnętrz-
nym, wyprowadzająca substancje gazowe z pojemnika (2), ponad-
to na końcu kanału przelotowego (3), usytuowanym bliżej pojemni-
ka (2), znajduje się wnęka (7), mieszcząca wióry powstałe w wyniku 
przewiercenia ściany pojemnika (2), przechodząca we wnękę (8), 
mieszczącą elastyczny pierścień (9), korzystnie o przekroju okrą-
głym i wykonany z gumy, przylegający do zewnętrznej powierzch-
ni ściany pojemnika (2), uszczelniający połączenie wnęki (8) korpu-
su (4) z pojemnikiem (2), zaś drugi koniec kanału przelotowego (3) 
stanowi wybranie (10), mieszczące elastyczny pierścień (11), korzyst-
nie o przekroju okrągłym i wykonany z gumy, uszczelniający połą-
czenie bocznej powierzchni wiertła (1) z korpusem (4) oraz z ele-
mentem dociskowym (12). korzystnie płaskim i wykonanym ze stali 
kwasoodpornej, który posiada przelotowy otwór (14), współosiowy 
z przelotowym kanałem (3) korpusu (4). Połączenie kanałów (3, 5), 
wykonanych w korpusie (4) przyrządu, tj. kanału (3) prowadzącego 
wiertło (1) oraz kanału (5) odprowadzającego gazowe, toksyczne 
substancje z pojemnika (2) poprzez rurkę (6), umożliwia wykorzy-
stanie przyrządu nie tylko do odgazowania pojemnika (2), lecz rów-
nież do likwidacji substancji gazowych z pojemnika (2) w wyniku 
ich neutralizacji.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 402043 (22) 2012 12 14

(51) B09B 3/00 (2006.01) 
 A62D 3/36 (2007.01) 
 A62D 3/40 (2007.01) 
 A62D 101/41 (2007.01)

(71) ZAKŁADY CHEMICZNE ZŁOTNIKI  
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(72) KUDYBA HELENA; ŚWITLUK WIKTOR;  
ENGLANDER JERZY; JĘDRZEJEWSKI JAROSŁAW;  
STANO ADRIAN; PUŁACZEWSKI GRZEGORZ

(54)

(57) Sposób chemicznego unicestwiania azbestowych produk-
tów odpadowych w postaci eternitu, rur azbestowo-cementowych, 
płyt ognioodpornych, tkanin, sznurów, uszczelek ognioodpornych 
a także wszelkich innych wycofywanych z produkcji i eksploatacji 
wyrobów zawierających azbest charakteryzuje się tym, że azbesto-
we produkty odpadowe zawierające azbest o wzorze sumarycz-
nym Mg3[(OH)4Si2O5] w ilości od 10% do 95% wagowych i w prze-
liczeniu zawierające tlenek magnezu MgO w ilości od 4% do 40% 
wagowych wprowadza się od góry do reaktora przepływowego, 

w którym w temperaturze z zakresu od 90°C do 110°C trawi się 
je kwasem azotowym o stężeniu od 30 do 45% wagowych albo 
kwasem siarkowym o stężeniu od 30 do 40% wagowych, przy 
czym wprowadzany do reaktora przepływowego kwas azotowy 
albo kwas siarkowy kieruje się na azbestowe produkty odpadowe 
od dołu w przepływie przeciwprądowym do kierunku ich wprowa-
dzania.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 402135 (22) 2012 12 19

(51) B09B 3/00 (2006.01) 
 C22B 7/00 (2006.01) 
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) GŁADYSZ JÓZEF; STACHURA RYSZARD;  
WCISŁO ZYGMUNT; KARBOWNICZEK MIROSŁAW; 
MICHALISZYN ANDRZEJ; ŚLĘZAK WOJCIECH

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zagospodarowania od-
padów pogarbarskich z dużą zawartością tlenków chromu, dzięki 
któremu otrzymuje się niskowęglowy stop żelaza z chromem oraz 
żużel. Wynalazek dotyczy ponadto zastosowania odpadów po-
garbarskich z dużą zawartością tlenków chromu do wytwarzania 
niskowęglowego stopu żelaza z chromem w procesie redukcji me-
talotermicznej.

(6 zastrzeżeń)
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(51) B23D 21/04 (2006.01) 
 B26D 3/16 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) CHARZEWSKI JAN

(54)

(57) Głowica do przecinania lub zaciskania elementów ma obu-
dowę, wewnątrz której jest ułożyskowany co najmniej jeden wah-
liwy ciężarek (2), z którego swobodnym ramieniem jest połączona 
dźwignia (3) związana z obrotowym koncentrycznym synchroniza-
torem (5), na której swobodnym końcu jest osadzone narzędzie (4) 
do zagniatania lub przecinania, przy czym ciężarek ma sprężynę 
zwrotną (6) powodującą jego ruch w kierunku środka obudowy (1).

(2 zastrzeżenia)
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(51) B23K 9/04 (2006.01) 
 B23K 26/34 (2006.01)


