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wodowym rowkiem (7), natomiast kołnierz pokrywki (5) posiada 
obwodowe wywinięcie (8) otwarte od góry, sąsiadujące od we-
wnątrz z obwodowym wytłoczeniem (9), skierowanym wypukło-
ścią do zewnętrznej strony pokrywki, a otwartym od wewnątrz, 
przy czym obwodowe wywinięcie pokrywki (8) jest sprzęgalne 
z obwodowym rowkiem (7) kołnierza korpusu (3), natomiast obwo-
dowe wytłoczenie pokrywki jest sprzęgalne z bocznym obrzeżem 
korpusu (10), przy czym wytłoczenie pokrywki (9) jest co najmniej 
w jednym miejscu swojego obwodu poszerzone, a wewnątrz tego 
poszerzonego obszaru znajduje się drugie wytłoczenie (11), zaopa-
trzone wewnątrz w człon naciskowy (12).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 381709 (22) 2007 02 07

(51) B66B 5/16 (2006.01)
 E05F 3/16 (2006.01)

(75) Małkowska Renata, Wiry; Małkowska Magdalena, Wiry; 
Małkowski Marcin, Wiry

(54) Hamulec obiektu przemieszczanego po torze 
pionowym

(57) Przedmiotem wynalazku jest hamulec obiektu przemiesz-
czanego po torze pionowym, przede wszystkim hamulec bramy 
podnoszonej lub kabiny dźwigu, który służy do zatrzymywania 
tego obiektu podczas opadania w przypadku nieprzewidzianego 
odłączenia się od napędu. Hamulec składa się z dwóch bliźnia-
czych zespołów, utworzonych przy każdym z boków obiektu (1), 
przemieszczanego po torze pionowym. Obiekt (1) jest umieszczony 
przesuwnie w nieruchomych, pionowych prowadnicach (2), a po-
nadto jest zawieszony na cięgnach (3), związanych z nie pokazanym 
mechanizmem napędowym. Przy każdej z prowadnic (2) znajduje 
się wieszak (6), który jest przyłączony do cięgna (3) i przestawnie 
zazębiony z boczną ścianą (4) obiektu (1) z możliwością wzajem-
nego przemieszczania się w kierunku pionowym. Wieszak (6) ma 
dwie pochyłe powierzchnie i jest związany z obiektem (1) za po-
mocą sprężyny (7). Pomiędzy pochyłymi powierzchniami (13) wie-
szaka (6) oraz dwiema pionowymi powierzchniami prowadnicy (2) 

są umieszczone elementy cierne w postaci rolek (15). Elementy cier-
ne są osadzone na swobodnych końcach wahliwych ramion (12). 
Przeciwległe końce ramion (12) są ułożyskowane na osi (11), która 
wystaje z bocznej ściany (4) obiektu (1) i jest umieszczona w po-
dłużnym otworze (9) wieszaka (6).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 381684 (22) 2007 02 05

(51) B82B 3/00 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Habdank-Wojewódzki Tadeusz, Habdank Józef

(54) Sposób wytwarzania mikronanoczujnika

(57) Sposób wytwarzania mikronanoczujnika polega tym, 
że na podłoże szklane, ceramiczne, polimerowe, półprzewod-
nikowe, z emaliowanego metalu lub inne nanosi się metaliczne 
mikroelektrody o strukturze fraktalnej metodą sitodruku i/lub 
chemicznego osadzania i /lub metodą plazmową i/lub metodą 
osadzania cienkich warstw, przy czym maskę struktury fraktalnej 
tworzy się iteracyjnie tak, aby odległość między elektrodami była 
rzędu mikronów, na tak sporządzoną strukturę nakłada się warstwę 
elektrolitu o grubości poniżej 1000 µ, przy czym elektrolit stano-
wią żywice termoutwardzalne, takie jak żywica poliestrowa i/lub 
poliamidowa i/lub fenolowo-formaldehydowa i/lub poliestrowo-
-imidowa i/lub poliamidowa i/lub epidianowa i/lub silikonowa, 
które mogą występować pojedynczo lub z dodatkami polimerów 
termoplastycznych, do elektrolitu w celu zmniejszenia jego lepko-
ści dodaje się rozcieńczalniki, takie jak np. octan etylu, octan mety-
lu, aceton, alkohol etylowy, alkohol metylowy i inn. oraz inhibitory 
reakcji np. sole organiczne lub nieorganiczne, następnie prowadzi 
się proces elektrolizy prądem stałym lub zmiennym przy napięciu 
1 - 2000 V i częstotliwości w przypadku zastosowania prądu zmien-
nego od 1 do 20 kHz, podczas elektrolizy stosuje się nadmuch ga-
zów obojętnych - takich jak hel, argon, azot lub aktywnych, takich 
jak amoniak, siarkowodór, tlen, ozon, itp. w różnych stężeniach i mie-
szankach, przy czym czas prowadzenia elektrolizy wynosi od 0,5 
do 100 godzin, tak otrzymany mikronanoczujnik suszy się, a następ-
nie utwardza.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  C

CHEMIA  I  METALURGIA

A1 (21) 381767 (22) 2007 02 15

(51) C01G 37/00 (2006.01)
 C22B 7/00 (2006.01)

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Kotecka Aleksandra, Adamski Zbigniew, 

Wionczyk Barbara, Apostoluk Wiesław, 
Charewicz Witold

(54) Sposób odzyskiwania chromu z utylizowanych 
odpadów skór po garbowaniu chromowym

(57) Wynalazek dotyczy sposobu odzyskiwania chromu z utyli-
zowanych odpadów po garbowaniu chromowym skór, który po-
lega na recyrkulacji związków chromu (III) i roztworów alkalicznych 
w procesie garbowania chromowego, w układzie zamkniętym. 
Odpady skór pochodzące z procesu garbowania chromowego, za-


