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A1 (21)  (22) 2011 01 04

(51) B65G 41/00 (2006.01) 
 B66B 21/00 (2006.01)

(71) FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA  
SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski

(72) WÓJCICKI WALDEMAR; FAMULSKI WIESŁAW;  
WÓJCICKI MICHAŁ

(54)

(57) Podest do wsiadania na taśmę górną przenośnika, posiada-
jący platformę wejściową (1) usytuowaną nad taśmą przenośnika 
transportowego (PT), jest wyposażony w platformę zejściową (7) 
zamocowaną przy platformie wejściowej (1). Platforma zejściowa (7) 
jest wyposażona w ruchomy chodnik (11). Jest ona usytuowana ob-
rotowo względem platformy wejściowej (1) i jest podtrzymywana 
za pomocą siłowników (8). Ruchomy chodnik (11) jest wykonany 
co najmniej z jednego odcinka przenośnika dowolnego rodzaju, 
korzystnie posiadającego płaską powierzchnię nośną. Może on być 
zbudowany z kilku odcinków przenośnika, z których każdy jest 
przystosowany do poruszania się z inną prędkością.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 01 04

(51) B65G 41/00 (2006.01) 
 B66B 21/00 (2006.01)

(71) FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH PIOMA  
SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Trybunalski

(72) WÓJCICKI WALDEMAR; FAMULSKI WIESŁAW;  
WÓJCICKI MICHAŁ

(54)

(57) Podest do wsiadania na taśmę dolną przenośnika posiada 
platformę startową (1) umieszczoną nad obniżonym odcinkiem ta-
śmy dolnej, wyposażoną w ruchomy chodnik (7), wykonany co naj-
mniej z jednego członu przenośnika dowolnego rodzaju, korzystnie 
posiadającego płaską powierzchnię nośną. Ruchomy chodnik (7) 
może być zbudowany z kilku członów (8, 9) przenośnika, z których 
każdy jest przystosowany do poruszania się z inną prędkością.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 01 04

(51) B66D 1/36 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław

(72) RADOMSKI JACEK

(54)

(57) Sposób i układ do równomiernego odwijania liny zwłaszcza 
z bębna linowego przeciągarki polega na ciągłym napinaniu liny 1, 
na bębnie linowym, przeciągarki za pomocą krążka(4), osadzone-
go na wale (5), motoreduktora z silnikiem stałomomentowym (lub 
układem silnik klatkowy + falownik) (6), krążka(7), osadzonego 
obrotowo na ramieniu (8), dociskanego do krążka (4), sprężyną(9). 
Lina (1), jest zawsze wyciągana w kierunku przeciwnym do nawija-
nia, co powoduje, ze układa się równomiernie na bębnie linowym 
przeciągarki.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2011 01 14

(51) B67D 7/16 (2010.01)

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

(72) MAGOŃSKI ZBIGNIEW

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób kontroli przepływu, 
przeznaczony do dozowania substancji ciekłych i gazowych. Spo-
sób kontroli przepływu polega na tym, że za pomocą czujnika 
przepływu płynu (7) mierzy się aktualną wartość natężenia prze-
pływu płynu, którą następnie porównuje się w bloku komparato-
ra cyfrowego (8) z zadaną wartością przepływu płynu, następnie 
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w zależności od wyniku komparacji sygnałem wyjściowym z kom-
paratora (8) steruje się jednym z dwóch generatorów (6A, 6B), zasila-
jących odpowiednio elementy piezoelektryczne silnika piezocera-
micznego, którego rezonator mechaniczny (3A, 3B) wprowadza się 
w synchroniczne oscylacje, skierowane poprzecznie do kierunku 
oscylacji aktualnie wzbudzającego elementu piezoelektrycznego. 
Skutkiem superpozycji oscylacji, posiadająca kontakt z trzonem (4) 
zaworu (5) robocza część oscylatora mechanicznego wykonuje 
oscylacje eliptyczne, które wymuszają przesuw trzonu (4) zawo-
ru (5). Przedmiotem wynalazku jest również układ kontroli prze-
pływu ma piezoceramiczny silnik liniowy, zawierający co najmniej 
jeden rezonator mechaniczny (3A, 3B) oraz dołączone do niego ce-
ramiczne elementy piezoceramiczne, które sterowane są sygnała-
mi z dwóch generatorów (6A , 6B), połączonych z komparatorem (8), 
który z kolei połączony jest z generatorem sygnału odniesienia (9) 
i czujnikiem natężenia przepływu (7).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 01 10

(51) C07C 29/62 (2006.01) 
 C07C 31/34 (2006.01)

(71) ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM  
SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz;  
INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ 
BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle

(72) SPADŁO MARIAN; SEMRAU PIOTR;  
GOŹDZIKIEWICZ MARCIN; RUCZYŃSKI LECH;  
BRZEZICKI ANDRZEJ; KIEŁKIEWICZ DAMIAN;  
IWAŃSKI LECH; KRAŚNIK TADEUSZ;  
KRZYŻANOWSKI SYLWESTER; KIEŁKOWSKI GRZEGORZ; 
KOZIEL MAREK; KOZIEL TADEUSZ;  
SZCZEPANIAK ROBERT; REMIEZOWICZ ERYK; 
SARNOWSKI RYSZARD

(54)

(57) Sposób wytwarzania dichloropropanoli z gliceryny me-
todą ciągłą, w obecności kwasu octowego jako katalizatora, 
którego stężenie w reagującej masie zmienia się w zakresie od  
0,0005 do 0,007 mol/l, a proces chlorowodorowania prowadzi się 
w zakresie temperatur od 80 do 160°C, polega na tym, że chloro-
wodorowanie gliceryny prowadzi się dwuetapowo, przy czym 
w pierwszym etapie glicerynę poddaje się chlorowodorowaniu 
mokremu, kwasem solnym zawartym w strumieniu dichloropro-
panoli kwaśnych, następnie masę poreakcyjną z pierwszego etapu 
chlorowodorowania kieruje się do kolumny reaktywnej, w której 
prowadzi się doreagowanie resztek rozpuszczonego chlorowodo-
ru i rozdział mieszaniny poreakcyjnej na strumień rozcieńczonych 
dichloropropanoli i na strumień wywaru, który kieruje się do dru-
giego etapu, ciśnieniowego chlorowodorowania suchego gazo-
wym chlorowodorem, mieszaninę poreakcyjną po drugim etapie 
chlorowodorowania kieruje się do kolumny destylacyjnej, w której 
prowadzi się odwadnianie, zaś destylat z kolumny destylacyjnej 
jako strumień dichloropropanoli kwaśnych kieruje się do pierwsze-
go etapu chlorowodorowania gliceryny, a wywar stanowiący stru-
mień dichloropropanoli stężonych poddaje się rektyfikacji.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 393558 (22) 2011 01 03

(51) C07F 15/00 (2006.01) 
 C07D 487/04 (2006.01) 
 A61P 35/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA,  
Toruń

(72) ŁAKOMSKA IWONA; FANDZLOCH MARZENA

(54)  

(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy kompleks cis-dijodobi-
s(5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyna)platyny(II) o wzo-
rze cis-[PtI2(dbtp)2], w którym I oznacza anion jodkowy. Kompleks 
platyny(II) według wynalazku jest potencjalnym nieorganicznym 
chemioterapeutykiem. Tetrachloroplatynian(II) potasu o wzorze 
ogólnym K2PtCl4, poddaje się w pierwszym etapie reakcji z jod-
kiem potasu w środowisku wodnym, natomiast w drugim etapie 
do mieszaniny reakcyjnej wprowadza się 5,7-ditertbutylo-1,2,4- 
-triazolo[1,5-a]pirymidynę (dbtp) w środowisku rozpuszczalnika or-
ganicznego, poniżej temperatury wrzenia roztworu reakcyjnego, 
a uzyskany produkt oddziela i wyizolowuje się w znany sposób.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 393559 (22) 2011 01 03

(51) C07F 15/00 (2006.01) 
 C07D 487/04 (2006.01) 
 A61P 35/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA, 
Toruń

(72) ŁAKOMSKA IWONA; FANDZIOCH MARZENA

(54)  

 

(57) Przedmiotem zgłoszenia są nowe mieszane kompleksy pla-
tyny(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną (dbtp) 
o wzorze ogólnym cis-[Pt (C4H4O5) (dbtp)2] i cis-[Pt(NO3)2 
(dbtp)2], w którym C4H4O5 oznacza anion jabłczanowy, a NO3 anion 
azotanowy(V) oraz sposób wytwarzania nowych mieszanych 
kompleksów platyny(II) o wzorze ogólnym cis-[Pt(C4H4O5) (dbtp)2] 
i cis-[Pt(NO3)2(dbtp)2], w którym C4H4O5 oznacza anion jabłcza-
nowy, a NO3 anion azotanowy(V) polegający na tym, że cis-dijo-
dobis(5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo [1,5-a]pirymidyna)platynę(II) 
o wzorze ogólnym cis-[PtI2(dbtp)2], w którym dbtp ma wyżej po-
dane znaczenie, poddaje się reakcji z jabłczanem srebra lub z azo-
tanem(V) srebra w środowisku rozpuszczalnika organicznego, 
poniżej temperatury wrzenia mieszaniny reakcyjnej, a uzyskany 
produkt oddziela się.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398115 (22) 2012 02 15

(51) C07K 1/18 (2006.01) 
 C07K 5/062 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, 
Wrocław

(72) KOPEĆ WIESŁAW; ZAPOLSKI REMIGIUSZ;  
CHORĄŻYK DOROTA; BIAZIK EWA; PUDŁO ANNA; 
SKIBA TERESA

(54)

(57) Sposób wzbogacania mieszanin dipeptydów histydynowych 
w anserynę lub karnozynę przy użyciu chromatografii jonowy-
miennej polega na tym, że zmianę składu mieszaniny uzyskuje się 
w wyniku procesu adsorpcji przebiegającego w roztworach o pH 
od 6,0 do 8,0 i desorpcji (elucji) przy użyciu roztworu chlorku sodu 
o stężeniu od 0,3 M do 3,5 M na złożu wymieniacza jonowego sła-
bo zasadowego anionitu. Wynalazek może znaleźć zastosowanie 


