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się grzałką patronową i poprzez matrycę i rolkę kształtującą na-
grzewa się zewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie 
od 70 do 150°C. Równocześnie przez wnętrze rury przepuszcza 
się medium grzejne o temperaturze w zakresie od 50 do 300°C 
i poprzez medium grzejne znajdujące się wewnątrz rury nagrze-
wa się wewnętrzną warstwę rury do temperatury w zakresie od 40 
do 100°C. Następnie po nagrzaniu warstwy zewnętrznej i warstwy 
wewnętrznej wygina się rurę.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411248 (22) 2015 02 12

(51) B21D 22/22 (2006.01)
 B21D 24/04 (2006.01)
 B21D 35/00 (2006.01)

(71) POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(72) RĘKAS ARTUR; RZEŹNIK KRZYSZTOF; LUTY GRZEGORZ; 
LATOS TOMASZ; KUTA ARKADIUSZ;
 NOWAK STANISŁAW; ŻABA KRZYSZTOF

(54) Sposób kształtowania blach metalowych 
w podwyższonych temperaturach, zwłaszcza 
ze stopów tytanu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób kształtowania blach me-
talowych w podwyższonych temperaturach, zwłaszcza ze stopów 
tytanu, zawierający etap głębokiego tłoczenia w podwyższonych 
temperaturach za pomocą zestawu narzędzi kształtujących, posia-
dającego co najmniej matrycę (1) i stempel (2). Sposób charaktery-
zuje się tym, że kształtuje się blachę w atmosferze ochronnej gazu 
obojętnego w zamkniętej komorze.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 411249 (22) 2015 02 12

(51) B21D 22/22 (2006.01)
 B21D 24/04 (2006.01)
 B21D 35/00 (2006.01)

(71) POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(72) RĘKAS ARTUR; RZEŹNIK KRZYSZTOF; LUTY GRZEGORZ; 
LATOS TOMASZ; KUTA ARKADIUSZ;
 NOWAK STANISŁAW; ŻABA KRZYSZTOF; 
BIENIASZ STEFAN; BABULA ANDRZEJ

(54) Zestaw narzędzi do kształtowania blach 
metalowych w podwyższonych temperaturach, 
zwłaszcza ze stopów tytanu

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw narzędzi do kształtowa-
nia blach metalowych w podwyższonych temperaturach, zwłaszcza 
ze stopów tytanu, przystosowany do kształtowania polegającym 
na głębokim tłoczeniu w podwyższonych temperaturach blachy 
lub kształtowanego element w zakresie temperatur 200°C - 680°C. 
Zestaw posiada narzędzia kształtujące w postaci matrycy (1) i stem-
pla (2), co najmniej jeden element grzewczy (7) oraz posiada za-
mkniętą komorę dla atmosfery ochronnej z doprowadzeniem gazu 
obojętnego.

(6 zastrzeżeń)

A3 (21) 411137 (22) 2015 02 02

(51) B23P 15/14 (2006.01)
 B21D 53/28 (2006.01)

(61) 392276

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) PATER ZBIGNIEW; TOMCZAK JANUSZ; BULZAK TOMASZ

(54) Sposób kształtowania plastycznego wałków 
ze ślimakami

(57) Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami 
polegający na tym, że kształtowany półfabrykat w postaci odcinka 
pręta lub rury umieszcza się między trzema jednakowymi, stop-
niowymi rolkami (2) roboczymi z uzębieniami, które obracają się 
w tym samym kierunku ze stałą prędkością (n) oraz przemieszczają 
się promieniowo do osi wyrobu z prędkością V, powodując ukształ-
towanie wałka wielostopniowego z wieńcem zębatym (3), zaś trzy 
kształtowe rolki (2) robocze z uzębieniami - narzędzia rozmieszcza 
się na obwodzie, co 120° +/- 20°, przy czym korzystnym jest roz-
mieszczenie, co 120°, przemieszczenie promieniowe trzech narzę-
dzi rolkowych (2) w pierwszej kolejności kształtuje stopnie o róż-
nych średnicach na półfabrykacie a następnie na jednym ze stopni 
kształtuje się uzębienie, po osiągnięciu przez rolki (2) robocze - na-
rzędzia końcowego położenia, wyłącza się ruch posuwisty promie-
niowy, a pozostawia się ruch obrotowy rolek (2) roboczych, które 
w tym czasie usuwają niedokładności kształtu wyrobu (3) - wałka 
z wieńcem zębatym, charakteryzuje się tym, że kształtowany pół-
fabrykat w postaci odcinka pręta lub rury umieszcza się między 
trzema jednakowymi, stopniowymi rolkami (2) roboczymi z uzwo-
jeniami, które znajduje się w części środkowej rolek (2) roboczych.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 411180 (22) 2015 02 05

(51) B24C 9/00 (2006.01)
 B08B 5/00 (2006.01)

(71) FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, 
Sędziszów

(72) OPAŁKA EMIL; MAŚLISZ RADOSŁAW


