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odseparowania pyłu, fi ltr workowy oraz zbiornik na pył, i połączo-
nym z instalacją mikorokogenacji węglowodorów (IMW). Następ-
nie moduł rozdrabniania i odgazowywania (MRiO) połączony jest 
za pomocą ślimakowego przenośnika (PŚ) z rynnowym przenośni-
kiem posiadającym silnik wibracyjny (PR) wyposażonym w separa-
tor magnetyczny nadtaśmowy (SM), który następnie połączony jest 
z modułem odbioru pianki izolacyjnej (OP) wyposażonym w układ 
pneumatyczny z fi ltrem workowym, następnie połączony za po-
mocą przenośnika wibracyjnego (PW) z bębnowym separatorem 
magnetycznym (SMB) i kolejno z separatorem frakcji metali nieże-
laznych (SFMN). Przedmiotem zgłoszenia jest też układ instalacji 
do stosowania tego sposobu, mający zastosowanie w przemyśle, 
przy utylizacji odpadów wielkogabarytowych, w szczególności 
urządzeń chłodniczych zawierających czynniki chłodnicze takie jak 
alkany.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 424385 (22) 2018 02 08

(51) B04C 5/08 (2006.01)

(71) MAXUS TECHNOLOGY GROUP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sanok

(72) MYKHAILENKO MYKHAIL; KUS GRZEGORZ; 
KUMALA JANUSZ; LIKUS JAN

(54) Cyklonowy separator pneumatyczny

(57) Cyklonowy separator pneumatyczny wyposażony w piono-
wy cylindryczny korpus z dyszą doprowadzającą w górnej części 
korpusu, a w dolnej części cylindryczny korpus przechodzi w kor-
pus separujący gdzie wewnątrz współosiowo względem niego, 
osadzona jest rura wylotowa, połączona za pomocą elementu 
zwierającego z rurą osadczą charakteryzuje się tym, że ze stożkiem 
korpusu separatora (3) jest połączona cylindryczna rura separacyj-
na (7), wewnątrz której umieszczone są łopatki wirowe (8) o zmien-
nym kącie nachylenia i wmontowany jest łącznik w postaci rury (10) 
doprowadzającej powietrze oraz regulator (12) zasysania powie-
trza, zaś w przestrzeni między rurą doprowadzającą powietrze 
o kształcie konfuzora (9) do leja zasypowego (11), w rurze doprowa-
dzającej powietrze (10) znajdują się łopatki wirowe (13) wykonane 
z możliwością zmiany kąta nachylenia, a w dolnej części lej zasypo-
wy (11) wyposażony jest w zawór dozujący (14) oczyszczoną frakcje. 
Wewnątrz pionowego cylindrycznego korpusu (1), współosiowo 
względem niego, znajduje się rura wylotowa (4) a jej część górna jest 
połączona za pomocą elementu zwierającego (5) z rurą osadczą (6).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 424439 (22) 2018 01 31

(51) B05D 3/02 (2006.01)
 B05D 7/00 (2006.01)
 C04B 20/12 (2006.01)

(71) KM PERLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz

(72) MOŚ MAREK; KOCIKOWSKI MARIUSZ

(54) Sposób i układ przeznaczony do uzyskania powłoki 
hydrofobowej na perlicie ekspandowanym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i układ do uzyskania 
powłoki hydrofobowej na perlicie ekspandowanym stosowanym 
jako dodatek do wyrobów budowlanych, celem poprawienia wła-
ściwości termoizolacyjnych, dźwiękochłonnych, ognioodpornych, 
oraz odporności na działanie wilgoci i mikroorganizmów. Sposób 
przeznaczony do uzyskania powłoki hydrofobowej na perlicie 
ekspandowanym, charakteryzuje się tym, że perlit eksponduje się 
w piecu (1), w temperaturze 900 - 1000°C, kolejno podaje się do rur 
dozujących o długości L, w których perlit chłodzi się wstępnie 
za pomocą sprężonego powietrza do temp. 250 - 300°C, następnie 
podawany jest do cyklonu (5), celem osuszenia i dalszego obniżenia 
temperatury do 150 - 200°C, a następnie dozowany jest do rury (6) 
o długości ½ L, gdzie za pomocą dyszy strumieniowej stożkowej (7) 
pod ciśnieniem 3 barów na perlit, natryskuje się roztwór silikonu 
i dozuje do mieszalnika (8).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 428204 (22) 2018 12 17

(51) B05D 7/06 (2006.01)
 B27K 5/04 (2006.01)
 B27K 3/52 (2006.01)
 C09D 5/18 (2006.01)
 C09D 5/38 (2006.01)

(71) CENTRUM BADAWCZO-PRODUKCYJNE ALCOR SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(72) SPISAK WOJCIECH

(54) Sposób metalizowania drewna

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób metalizowania drewna, 
który charakteryzuje się tym, że drewno metalizuje się naprze-
miennie i na całej chronionej powierzchni, co najmniej trzema 
warstwami dwóch różnych preparatów metali przechowywanych 
w oddzielnych pojemnikach. Jednym preparatem jest farba za-
wierająca metaliczne ziarna cynku w ilości 50 - 80% wagowych, 
a drugim preparatem jest impregnat zawierający metaliczne ziar-
na miedzi w ilości 30 - 70% wagowych. Najpierw metalizuje się 
drewno impregnatem zawierającym metaliczne ziarna miedzi 
w postaci suspensji, aż do uzyskania konduktancji powierzchnio-
wej 1,0 - 120,0 mS, a następnie tak uzyskaną warstwę metalizuje się 
farbą z ziarnami metalicznego cynku w postaci suspensji na gru-
bość warstwy 20 - 160 μm na mokro, a po osiągnięciu stanu py-
łosuchości metalizuje się impregnatem zawierającym metaliczne 
ziarna miedzi w postaci suspensji na grubość warstwy 12 - 30 μm 
na mokro i suszy do całkowitego wysuszenia.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 424430 (22) 2018 01 31

(51) B21C 23/21 (2006.01)
 B30B 11/22 (2006.01)

(71) ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) LEŚNIAK DARIUSZ; BOROWSKI JACEK; DARUL TADEUSZ; 
JURCZAK HENRYK
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(54) Zespół do wyciskania rur cienkościennych owalnych 
korzystnie ze stopu aluminium 6082

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zespół do wyciskania rur 
cienkościennych owalnych korzystnie ze stopu aluminium 6082, 
który umożliwia skuteczne, plastyczne kształtowanie na gorąco 
wzdłużnych cienkościennych elementów rurowych ze stopu alu-
minium zwłaszcza stopu 6082 w celu nadania dowolnego żąda-
nego wzdłużnego kształtu elementu rurowego przeznaczonego 
na elementy narzędzi ogrodowych, zwłaszcza sekatory, a także, za-
pewnienia im stosownej wytrzymałości. Zespół do wyciskania rur 
cienkościennych owalnych ze stopu aluminium 6082 usytuowany 
na prasie do wyciskania składający się z uchwytu, w którym usy-
tuowana jest matryca mająca wewnątrz otwory, mające w strefi e 
wylotu paski kalibrujące, do prowadzenia profi li, przy czym ca-
łość podparta jest podporą posiadającą otwór do prowadzenia 
wyciskanych rur, charakteryzuje się tym, że dłuższa oś otworów 
kalibrujących (1, 2, 3 i 4) usytuowana jest poziomo, natomiast oś 
wzdłużna otworów kalibrujących (1 i 3) usytuowana jest wzglę-
dem osi poziomej w płaszczyźnie poziomej przechodzącej przez 
oś wzdłużną pod kątem α1 i α3 w zakresie 22 - 24°, korzystnie 23°, 
natomiast oś wzdłużna otworów kalibrujących (2 i 4) usytuowana 
jest względem osi pionowej w płaszczyźnie pionowej przechodzą-
cej przez oś wzdłużną pod kątem α2 i α4 w zakresie 17 - 19°, ko-
rzystnie 18°, zaś osie wzdłużne otworów kalibrujących (1 i 3) usytu-
owane są względem osi wzdłużnej matrycy (5) w odległości R1 i R3 
w zakresie 52 – 54 mm, korzystnie 53 mm, a osie wzdłużne otwo-
rów kalibrujących (2 i 4) usytuowane są względem osi wzdłużnej 
matrycy (5) w odległości R2 i R4 w zakresie 48 – 50 mm, korzystnie 
49 mm, ponadto wokół otworów kalibrujących (1, 2, 3 i 4) matry-
cy (5) usytuowane są komory wejściowe (7) o wielkości w zakresie 
400 – 600 mm, natomiast matryca (5) usytuowana jest w uchwycie, 
która oparta jest o kołnierz o grubości L równej 14 – 16 mm, ko-
rzystnie 15 mm i wysokości H równej 8 – 12 mm, korzystnie 10 mm, 
a całość osadzona jest w podporze.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 424401 (22) 2018 01 29

(51) B21D 26/02 (2011.01)
 B21D 15/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) KOCHAŃSKI ANDRZEJ; SADŁOWSKA HANNA

(54) Sposób hydromechanicznego kształtowania pro! li 
cienkościennych i matryca do hydromechanicznego 
kształtowania pro! li cienkościennych

(57) Matryca składa się z dwóch części (2a, 2b) z kształtowymi po-
wierzchniami odwzorowującymi kształt modelu użytego do wy-
konania powierzchni kształtowych, pomiędzy którymi mocowany 
jest profi l zamknięty (1). Każdą część (2a, 2b) matrycy, górną i dolną, 
wykonuje się ze skrzynki ze sztywną podstawą (3), którą to skrzyn-
kę wypełnia się podatnym na odkształcenie materiałem formier-
skim (4), którego głównym składnikiem jest osnowa z materiału 
ziarnistego, zwłaszcza z piasku, ulegająca zagęszczeniu i lokalnemu 
umocnienieniu pod wpływem deformacji plastycznej kształtowa-
nego w matrycy profi lu zamkniętego (1). Przeciwległe boki skrzyn-

ki są zaopatrzone w wycięcia do zamocowania końców profi lu 
zamkniętego (1). Powierzchnie kształtowe obu części (2a, 2b) wy-
konuje się z nadmiarem uwzględniającym wymiar stref odkształ-
cenia (5, 6) matrycy pod wpływem deformacji plastycznej kształto-
wanego profi lu zamkniętego (1), poprzez użycie do ich wykonania 
modelu pomniejszonego o założony wymiar stref odkształce-
nia (5, 6) względem wymiaru końcowego ukształtowanego profi lu 
zamkniętego (1). Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób hy-
dromechanicznego kształtowania profi li zamkniętych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 428548 (22) 2019 01 10

(51) B21J 13/02 (2006.01)
 B21D 19/08 (2006.01)
 B21K 1/04 (2006.01)
 B21J 5/00 (2006.01)

(31) JP2018-012653 (32) 2018 01 29 (33) JP

(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, Toyota, JP
(72) SHIMAMOTO NABORU, JP

(54) Urządzenie kuźnicze i sposób kucia

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie kuźnicze zawierają-
ce nieruchomy stempel (21), w którym jest uformowana zwężają-
ca się część (21a) do formowania części o powiększonej średnicy 
oraz matrycę (30) rozmieszczoną tak, że otacza zewnętrzne obrze-
że nieruchomego stempla (21), przy czym powyżej nieruchomego 
stempla (21) jest rozmieszczony ruchomy stempel (10), tak, że jest 
usytuowany naprzeciw nieruchomego stempla (21). Matryca jest 
podparta płynnie (ruchomo) i zawiera wystającą część (33a) do for-
mowania rowka, na jej wewnętrznej powierzchni obwodowej, zaś 
gdy ruchomy stempel (10) jest opuszczany, pierścieniowy półwy-
rób (40), osadzony pomiędzy nieruchomym stemplem (21) a ma-
trycą (30) jest ściskany, a element pierścieniowy jest formowany. 
Matryca (30) jest opuszczana wraz z ruchomym stemplem (10), 
a rowek jest formowany na zewnętrznej powierzchni obwodowej 
części o powiększonej średnicy podczas formowania części o po-
większonej średnicy.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 429106 (22) 2019 02 28

(51) B23B 31/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) BOCHNIA JERZY; SEREDYN PIOTR


