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DZIAŁ  B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  
TRANSPORT

A1 (21) 382923 (22) 2007 07 16

(51) B09C 1/08 (2006.01)
 A62D 3/00 (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Ciba Jerzy, Zołotajkin Maria, Skwira Monika

(54) Kompozycja mieszaniny do usuwania toksycznych 
jonów glinu z gleby

(57) Kompozycja mieszaniny do usuwania toksycznych jo-
nów glinu z gleby charakteryzuje się tym, że zawiera układ mi-
nerałów korygujących kwasowość, korzystnie o rozdrobnieniu
składników mineralnych o średnicy do 2mm: 10-30% dolomitu, ka-
mienia wapiennego i innych; 3-25% materiałów zawierających jony 
fosforanowe, siarczanowe lub fluorkowe wiążące toksyczne jony 
glinowe, 2-5% mieszaniny nawozów azotowych i potasowych oraz 
30-65% odpadów organicznych, przy czym kompozycja do dłuż-
szego przechowywania korzystnie zawiera nie więcej niż 5% wody 
niezwiązanej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 385761 (22) 2008 07 28

(51) B23B 45/04 (2006.01)

(71) MOJ S.A., Katowice
(72) Kołodziej Henryk, Świś Mirosław

(54) Pneumatyczna wiertarka ręczna

(57) Pneumatyczna wiertarka ręczna przeznaczona jest do ob-
rotowego wiercenia otworów strzałowych głównie w węglu lub 
skałach o podobnej twardości. Wiertarka składa się z korpusu (1) 
z umieszczonym w nim silnikiem pneumatycznym, zespołu głowicy 
zamocowanego do korpusu (1) z umieszczonym w nim zespołem 
napędowym oraz zespołu rękojeści zamocowanego do tegoż kor-
pusu (1). Silnik pneumatyczny umieszczony jest w korpusie środko-
wym (2), który z kolei umieszczony jest w korpusie (1) wiertarki, przy 
czym w korpusie środkowym (2) wykonany jest kanał dolotowy (17) 
połączony z jednej strony z zaworem dolotowym a z drugiej strony 
z otworami wlotowymi (8) wykonanymi w cylindrze (3). Pomiędzy 
cylindrem (3) a korpusem środkowym (2) usytuowana jest komora 
labiryntowa (7), z którą cylinder (3) połączony jest otworami wylo-
towymi (16) ponadto komora labiryntowa (7) połączona jest kana-
łami (11) z komorą rozprężną (12), a ta zaopatrzona jest w otwory 
wylotowe (13) wyposażone dodatkowo w tłumiki hałasu (14).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 382926 (22) 2007 07 16

(51) B25J 17/00 (2006.01)
 B25J 19/00 (2006.01)

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

(72) Uhl Tadeusz, Prusak Daniel

(54) Elastyczny zawias złączowy

(57) Elastyczny zawias złączowy, mający elastyczne przeguby złą-
czowe, charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch ramion, ba-
zowego (1) i ruchomego (2), łączących się ze sobą poprzez co naj-
mniej jeden zespół, utworzony przez co najmniej trzy elastyczne 
przeguby złączowe (4) połączone ze sobą szeregowo, mające jed-
ną wspólną oś obrotu, przy czym zespół łączy się jednym końcem 
z ramieniem bazowym (1), a drugim z ramieniem ruchomym (2). 
Każdy z elastycznych przegubów złączowych (4) ma półkoliste lub 
eliptyczne, lub prostokątne kształtowe wybranie, przy czym od-
ległość pomiędzy nimi jest stała i umożliwia bezkontaktowy ruch 
względny pomiędzy przegubami (4).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 382768 (22) 2007 07 09

(51) B26D 1/09 (2006.01)
 B26D 1/147 (2006.01)

(75) Antos Adam Franciszek, Wilcza

(54) Przyrząd do jednoczesnego obustronnego 
nacinania płyty kartonowo-gipsowej

(57) Przyrząd do jednoczesnego obustronnego nacinania płyty 
kartonowo-gipsowej składa się z dwóch listew z napędem noża 
w każdej. Każda listwa posiada mechanizm cięgnowy, rozpięty 
na końcach listwy na dwóch bloczkach z zamocowanym do cięgna 
suportem (5) z nożem (6) oraz napędzający bez poślizgu bloczek 
sprzęgający (2), zamocowany obrotowo na końcu listwy górnej 
z uchwytem, przymocowanym do suportu, pozwalający poruszać 
suportem. Listwy są ze sobą sprzęgnięte podczas pracy w taki 
sposób, aby nie przesuwały się wzajemnie oraz by ruch obroto-
wy z bloczka (2) listwy górnej przenosił się bez poślizgu poprzez 
trzpień na bloczek listwy dolnej i umożliwił przesuwanie suportu 
z nożem w listwie dolnej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 386106 (22) 2006 08 01

(51) B27B 13/10 (2006.01)
 B23D 55/08 (2006.01)
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