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A1 (21) 391047 (22) 2010 04 23

(51) C23C 22/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) GIL ALEKSANDER; WYRWA JAN; RĘKAS MIECZYSŁAW

(54) Sposób polepszenia żaroodporności 
wysokochromowych stopów żelaza

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia żaroodpor-
ności stopów żelaza. Sposób polega na tym, że na powierzchnię 
stopów żelaza nanosi się warstwę azotanu metalu ziem rzadkich, 
po czym korzystnie przed procesem eksploatacji azotan poddaje 
się termicznemu rozkładowi do postaci tlenku. Azotan metalu ziem 
rzadkich nanosi się na drodze zanurzania lub natryskiwania, a jako 
metal ziem rzadkich stosuje się jeden albo więcej pierwiastków 
wybranych z grupy, składającej się z itru, lantanu, ceru, neodymu, 
samaru, europu, gadolinu, samaru, neodymu oraz erbu.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ  D

WŁÓKIENNICTWO  I  PAPIERNICTWO

A1 (21) 390996 (22) 2010 04 16

(51) D07B 1/06 (2006.01)

(71) POLSKIE LINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(72) BĄKIEWICZ TOMASZ; GRABIŃSKI ANDRZEJ; 
OLSZEWSKI ROMAN

(54) Lina stalowa podnosząca

(57) Przedmiotem wynalazku jest lina stalowa podnosząca utwo-
rzona z ośmiu splotek o liniowym styku drutów, przeciwzwita, 
prawa lub lewa mająca splotki liny nawinięte na rdzeniu stalowym, 
o kierunku zwicia wzajemnie przeciwnym do liny, składającym się 
z sześciu splotek, wykonanych z drutów stalowych o klasie wytrzy-
małości na rozciąganie równej klasie wytrzymałości na rozciąganie 
drutów splotek liny, przy wartości stosunku długości skoku zwicia 
splotek liny do długości skoku zwicia splotek rdzenia stalowego 
2,4 charakteryzująca się tym. że kąty zwicia liny. rdzenia stalowe-
go, drutów zewnętrznych w splotkach zewnętrznych liny i drutów 
zewnętrznych splotek rdzenia są równe a wartość stosunku no-
minalnego poprzecznego przekroju metalicznego splotek (1) liny 
do nominalnego poprzecznego przekroju metalicznego splotek (2) 
rdzenia stalowego wynosi 3,4÷4,0 natomiast wartość stosunku licz-
by drutów splotki (1) liny do liczby drutów splotki (2) rdzenia stalo-
wego wynosi 25:22.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO;  
KONSTRUKCJE  ZESPOLONE

A1 (21) 391013 (22) 2010 04 19

(51) E02B 3/06 (2006.01)

(71) STAŃCZAK GRZEGORZ, Szczecin
(72) STAŃCZAK GRZEGORZ; SĘDZIMIR KAMILA; 

BUCHHOLZ WŁADYSŁAW

(54) System wielofunkcyjnych falochronów 
podwodnych

(57) System falochronów składa się z prefabrykowanych, żelbeto-
wych elementów posiadających w przekroju kształt połowy kropli, 
o ścianach perforowanych (2) w celu zapewnienia odpowiedniej 
wymiany wody między otwartym morzem a obszarem chronionym 
a także umożliwiających zwierzętom morskim penetrację wnętrza 
elementu. Elementy te łączy się w system liniowy co umożliwia bu-
dowę falochronu o dowolnej długości.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 391983 (22) 2010 07 28

(51) E03B 3/03 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) DZIOPAK JÓZEF; HYPIAK JOANNA; SŁYŚ DANIEL

(54) Zbiornik in� ltracyjno-retencyjny ścieków 
deszczowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest zbiornik infi ltracyjno-retencyj-
ny ścieków deszczowych do odciążania grawitacyjnych sieci ka-
nalizacyjnych znajdujący głównie zastosowanie na kanałach desz-
czowych grawitacyjnych sieci kanalizacji rozdzielczej, na kanałach 
burzowych sieci ogólnospławnej i w innych przypadkach. Zbiornik 
infi ltracyjno-retencyjny ścieków deszczowych charakteryzuje się 
tym, że zawiera komorę przepływową (7), komorę osadową (8) oraz 
komorę infi ltracyjną (16). Komora przepływowa (7) oraz osadowa (8) 
są połączone z komorą infi ltracyjną (16), której dno (17) jest otwarte 
i stanowi je fi ltr z porowatego materiału, korzystnie ze żwiru, przy 
czym zawory (24, 20) łączące komorę infi ltracyjną (16) z komorą 
osadową (8) oraz komorę osadową z komorą przepływową (7) 
są sprzężone z zaworem (25) kanału odpływowego (2), natomiast 
w komorze osadowej (8) usytuowany jest wkład wielostrumienio-
wy (12). Poza tym, zbiornik infi ltracyjno-retencyjny ścieków desz-
czowych charakteryzuje się tym, że w komorze przepływowej (7) 
przed przelewem (9) usytuowana jest przegroda, której górna kra-
wędź znajduje się powyżej przelewu międzykomorowego (9).

(2 zastrzeżenia)


