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na przekroju mieszczącej się w zakresie od 1 do 12 mm, a następnie 
suszy i ewentualnie impregnuje wodnym roztworem węglanów 
metali I grupy i suszy otrzymując produkt końcowy.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 422998 (22) 2017 09 28

(51) B09B 3/00 (2006.01)
 C04B 18/10 (2006.01)
 C04B 14/10 (2006.01)
 A62D 3/33 (2007.01)
 A62D 101/08 (2007.01)

(71) MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Niecew; AKADEMIA 
GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA 
W KRAKOWIE, Kraków

(72) KOTWICA ŁUKASZ; DEJA JAN; PICHÓR WALDEMAR; 
RÓŻYCKA AGNIESZKA; GOŁEK ŁUKASZ; 
MOKRZYCKI JÓZEF; MOKRZYCKA-NOWAK ANNA

(54) Sposób redukcji poziomu wymywalności 
chlorków z mieszanin mineralnych zawierających 
odpady wykazujące się wysokimi stężeniami 
rozpuszczalnych chlorków

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób redukcji poziomu wy-
mywalności chlorków z mieszanin mineralnych zawierających 
odpady wykazujące się wysokimi stężeniami rozpuszczalnych 
chlorków, stanowiący metodę zestalania i stabilizacji odpadów. 
Sposób ten polega na tym, że odpady zawierające wodorotlenek 
wapnia oraz rozpuszczalne chlorki w stężeniu do 35%, powstałe 
w procesie termicznego przekształcania odpadów przemysło-
wych lub komunalnych lub w innym procesie termicznym ge-
nerującym takie odpady, miesza się z surowcem glinonośnym 
będącym źródłem aktywnego tlenku glinu, w stosunku masy od-
padów do masy surowca glinonośnego mieszczącym się od 1:1 
do 11:1, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a w razie potrze-
by, to jest w zależności od zawartości wilgoci w odpadzie oraz 
od pożądanej/oczekiwanej konsystencji mieszaniny, miesza się 
też z wodą dodawaną w ilości od 0 do 40% w stosunku do masy 
mieszanki, przy czym kolejność mieszania poszczególnych skład-
ników mieszanki jest dowolna, jednak najkorzystniej miesza się 
najpierw odpady zawierające duże ilości rozpuszczalnych chlor-
ków z surowcem glinonośnym, po czym opcjonalnie dodaje się 
wodę, następnie po wymieszaniu składników świeżą mieszankę 
zestala się w taki sposób, że poddaje się ją obróbce hydrotermal-
nej w temperaturze od 40 do 200°C, w czasie od 6 do 24 godzin, 
w atmosferze pary wodnej.

(11 zastrzeżeń)
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(51) B23B 29/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) NOWAKOWSKI ŁUKASZ

(54) Oprawka narzędziowa

(57) Oprawka narzędziowa, zawierająca moduł tłumiący umiesz-
czony w komorze korpusu oprawki, charakteryzuje się tym, że mo-
duł tłumiący ma postać cylindra (6) wypełnionego cieczą ferroma-
gnetyczną (20), w której zanurzona jest masa tłumiąca (5) w postaci 
walca, przy czym cylinder (6) lub masa tłumiąca (5) wyposażone 
są w źródła pola magnetycznego, a cylinder (6) połączony jest z na-
pędem liniowym, ustalającym jego osiowe położenie w komorze 
korpusu (8) oprawki, zaś moduł tłumiący jest zanurzony w cieczy 
chłodząco-smarującej wypełniającej komorę w korpusie (8) opraw-
ki. Korzystnie, cylinder (6) na powierzchni bocznej posiada wzdłuż-
ne rowki (21) oraz ma uzwojenia nawinięte na powierzchni bocznej. 
Korzystnie, masa tłumiąca utworzona jest z segmentów ze stopu 
ciężkiego, przy czym segmenty na powierzchni bocznej posiadają 
uzwojenia (19), a na powierzchniach czołowych posiadają wybra-
nia, w których osadzone są uzwojenia (22).

(14 zastrzeżeń)
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(51) B23K 1/19 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) WOJDAT TOMASZ; MIRSKI ZBIGNIEW; 

DIDUSZKO KAZIMIERZ; GRANAT KAZIMIERZ; 
KISIEL KRYSTIAN; ŁAMASZ SYLWIA; ŻUK AGATA

(54) Sposób łączenia stopów aluminium z nadstopami 
niklu w procesie lutowania miękkiego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób łączenia stopów alumi-
nium z nadstopami niklu, przeznaczonych w szczególności do wy-
twarzania elementów narzędzi pomiarowych na przykład termopar, 
lutami na osnowie Al-Si, w procesie lutowania miękkiego z użyciem 
międzywarstw tworzonych ze spoiwa o wyższej temperaturze top-
nienia, w którym metale (1 i 2), z których jeden stanowi nadstop ni-
klu a drugi stop aluminium odtłuszcza się i oczyszcza się z tlenków 
a następnie łączy spoiwem (6) w postaci lutu, w procesie lutowania 
miękkiego w temperaturze w zakresie 183 ÷ 450°C charakteryzuje się 
tym, że przed wytworzeniem trwałego połączenia lutowanego 
miękkiego metali (1 i 2) na, uprzednio odtłuszczoną oraz oczyszczo-
ną z tlenków, powierzchnię jednego z metali (1) nanosi się topnik, 
który następnie pokrywa się warstwą lutu, o temperaturze topnienia 
w zakresie 600 ÷ 830°C, która po zakrzepnięciu tworzy, naniesioną 
na tym metalu (1), międzywarstwę metaliczną (3), a na powierzchnię 
drugiego metalu (2) nanosi się w procesie galwanicznym powłokę 
metaliczną stanowiącą międzywarstwę metaliczną (4) drugą, przy 
czym przed wytworzeniem trwałego połączenia lutowanego obie 
międzywarstwy pokrywa się topnikiem (5).

(11 zastrzeżeń)
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(51) B23K 1/19 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) MIRSKI ZBIGNIEW; DIDUSZKO KAZIMIERZ; 

GRANAT KAZIMIERZ; WOJDAT TOMASZ; 
KISIEL KRYSTIAN; ŻUK AGATA; ŁAMASZ SYLWIA

(54) Sposób łączenia stopów aluminium z nadstopami 
niklu metodą lutowania twardego

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób łączenia stopów alu-
minium z nadstopami niklu, przeznaczonych w szczególności 
do wytwarzania elementów narzędzi pomiarowych na przykład 
termopar, lutami na osnowie Al-Si, w procesie lutowania twardego 
z użyciem międzywarstwy utworzonej ze spoiwa o wyższej tempe-
raturze topnienia, w którym metale (1 i 3), z których jeden stanowi 
nadstop niklu a drugi stop aluminium odtłuszcza się i oczyszcza się 
z tlenków a następnie łączy spoiwem (5) w postaci lutu, w procesie 
lutowania płomieniowego w temperaturze w zakresie 577 ÷ 620°C 
charakteryzuje się tym, że przed wytworzeniem trwałego połą-
czenia lutowanego metali (1 i 3) na, uprzednio odtłuszczoną oraz 
oczyszczoną z tlenków, powierzchnię jednego z metali (1) nano-
si się topnik, który następnie pokrywa się warstwą lutu, o tempera-
turze topnienia w zakresie 800 ÷ 830°C, która po zakrzepnięciu two-
rzy, naniesioną na jednym z metali, międzywarstwę metaliczną (2), 


