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Przedmiotem zgłoszenia jest też instalacja do termicznej utylizacji od-

padów syntetycznych, w tym z tworzyw sztucznych, zawierających 

znaczne ilości chloru, która charakteryzuje się tym, że zbudowana 

jest z komory obrotowej (2) odchlorowania odpadów, od strony czo-

łowej złączonej z przedpaleniskiem (3) i podajnikiem odpadów (1), 

a od strony przeciwnej zamkniętej kanałem wylotowym (4), od góry 

złączonym z kanałem wychładzania (5) chlorowodorowego gazu 

pirolitycznego, w którym umiejscowiony jest złączony z chłodnią 

wentylatorową (5.1) kondensator schładzający (5.2), kolejno złączo-

nym rurociągiem z komorą adsorpcji chlorowodoru (6), przy czym 

kanał wylotowy (4) od dołu poprzez wyposażony w schładzający 

go płaszcz wodny (7.1) podajnik (7) fazy stałej odpadów z komory 

obrotowej (2) odchlorowania odpadów połączony jest z wyposa-

żoną w palnik rozpałkowy (8.1) komorą obrotową (8) końcowego 

odgazowania odpadów od strony wylotu zamkniętą komorą fl uidal-

ną (9), która poprzez feston (9.13) złączona jest z kotłem odzysknico-

wym (14), którego powierzchnie ogrzewalne (14.4, 14.5) połączone 

są z nagrzewnicą (6.4), umiejscowioną w komorze adsorpcji chloro-

wodoru (6), w której w dolnej części zainstalowana jest wanna (6.3), 

a w górnej złączone poprzez pompę (6.7) ze zbiornikiem (6.6) roz-

tworu wapnia dysze (6.2), pod którymi umiejscowione są dysze gazo-

we (6.1) rurociągu biegnącego z komory wychładzania (5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 417319 (22) 2016 05 26

(51) B09C 1/10 (2006.01)

 C02F 1/72 (2006.01)

 C12N 1/20 (2006.01)

(71) DGW INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) GĄSIOREK JAN

(54) Preparat mikrobiologiczny do bioremediacji gleb 
oraz sposób bioremediacji gleb

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest preparat mikrobiologiczny 

do bioremediacji gleb skażonych węglowodorami naftowymi cha-

rakteryzujący się tym, że zawiera aktywną populację bakterii siarko-

wych z rodzaju Desulfovibrio adoptowaną do węglowodorowego 

źródła węgla i siarczanu żelazowego. Przedmiotem zgłoszenia jest 

też sposób bioremediacji gleb skażonych węglowodorami naf-

towymi, w którym to sposobie do gleby wprowadza się preparat 

mikrobiologiczny, charakteryzujący się tym, że do gleby wprowa-

dza się preparat zawierający aktywną populację bakterii siarko-

wych z rodzaju Desulfovibrio adoptowaną do węglowodorowego 

źródła węgla organicznego i siarczanu żelazowego, zapewniając 

do rekultywacji liczebność bakterii redukujących siarczany powyżej 

105 komórek/g s.m. gleby, oraz doprowadzając do uzyskania w gle-

bie stosunku molowego węgla do siarki (C/S) równego 2 i stosunku 

składników odżywczych węgiel:azot:fosfor:potas (C:N:P:K) równego 

100:50:20:0,5.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 417406 (22) 2016 06 02

(51) B21C 23/04 (2006.01)

 B22D 7/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) PIEŁA KRZYSZTOF; BOCHNIAK WŁODZIMIERZ; 

KORBEL ANDRZEJ

(54) Sposób ujednorodnienia struktury wlewków 
metalicznych

(57) Sposób ujednorodnienia struktury wlewków metalicznych 

charakteryzuje się tym, że wstępnie obciążony trójosiowym sta-

nem naprężeń ściskających wlewek poddaje się obustronnemu 

cyklicznemu skręcaniu. Proces prowadzi się z kątem skręcania rów-

nym lub większym od ± 2°, przy częstotliwości co najmniej 1,5 Hz, 

co najmniej przez okres 3 minut.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 417318 (22) 2016 05 25

(51) B21D 24/16 (2006.01)

 B21D 28/14 (2006.01)

(71) SAKOWICZ KAZIMIERZ ZAKŁAD PRODUKCYJNO-

-HANDLOWY SAKOMET, Czarna Białostocka

(72) SAKOWICZ STEFAN

(54) Wykrawarka blach i profi li
(57) Wykrawarka blach i profi li posiada na korpusie motoreduk-

tor (1) z przekładnią zębatą, zaś na wale motoreduktora (1) osadzone 

jest koło czynne (3) oraz koło bierne (4) z łańcuchem (5) napędzające 

wał mimośrodowy (2). Na wale mimośrodowym (2) osadzono łożyska 

toczne (6), które przenoszą ruch obrotowy na ruch posuwisto-zwrot-

ny, przekazując nacisk bezpośrednio na wkładkę dociskową (7c) 

do stempla (7a), należącą do zespołu stempla (7a) i matrycy. Korpus 

wykrawarki składa się z trzech elementów: stołu korpusu (9a), lewej 

kolumny korpusu (9b) oraz prawej kolumny korpusu (9c) z otwora-

mi technologicznymi (13) pod łożyska, przy czym w kolumnach (9b) 

i (9c) znajdują się otwory do mocowania przyrządu wykrojnikowego.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 421749 (22) 2017 05 30

(51) B22F 3/105 (2006.01)

 B33Y 10/00 (2015.01)

 B29C 64/141 (2017.01)

(31) 102016209618.4 (32) 2016 06 01 (33) DE

(71) MTU Aero Engines AG, Monachium, DE

(72) LIEBL CHRISTIAN, DE; SCHLOTHAUER STEFFEN, DE; 

LADEWIG ALEXANDER, DE; BÜRGER LAURA, DE; 

CASPER JOHANNES, DE

(54) Sposób i urządzenie do addytywnego wytwarzania 
co najmniej jednego obszaru danej części składowej

(57) Wynalazek dotyczy sposobu addytywnego wytwarzania 

co najmniej jednego obszaru części składowej, zwłaszcza czę-

ści składowej maszyny przepływowej. Sposób obejmuje etapy: 

a) warstwowe nanoszenie co najmniej jednej warstwy (40) proszku 

ze sproszkowanego materiału (22, 38) części składowej na platfor-

mę budowlaną (12) w obszarze strefy montażu i łączenia (46); b) lo-

kalne zestalanie warstwy (40) proszku przez selektywne naświetla-

nie za pomocą co najmniej jednej wiązki wysokoenergetycznej (34) 

w obszarze strefy montażu i łączenia (46) z utworzeniem war-

stwy (24) części składowej; c) co najmniej częściowe odprowadze-

nie niezestalonego materiału (38) części składowej przynajmniej 

w obszarze warstwy (24) części składowej utworzonej w etapie b) 

przez co najmniej jeden otwór (18), utworzony w platformie bu-

dowlanej (12); d) ponowne topienie i zestalanie co najmniej jedne-

go konturu krawędzi (42) przynajmniej jednej warstwy (24) części 

składowej za pomocą wiązki wysokoenergetycznej (34); oraz e) 

powtarzanie etapów a) do d) aż do ukończenia obszaru części 


