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czynników. W korpusie (2) wykonany jest zbieżny z komorą (5) 
otwór (7), doprowadzający sprężone powietrze do komory (5) mie-
szania wody i powietrza. Komora (5) łączy się z wykonanym w kor-
pusie (2) dyszy (1) wylotowym otworem (6) dla utworzonej miesza-
niny powietrzno-wodnej.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 399008 (22) 2012 04 27

(51) B05B 15/12 (2006.01)

(71) CHODKOWSKI WOJCIECH, Warszawa; SOSZYŃSKI 
WOJCIECH, Dobrzyń

(72) CHODKOWSKI WOJCIECH; SOSZYŃSKI WOJCIECH

(54) Kabina do napylania farbami proszkowymi

(57) Kabina do napylania farbami proszkowymi, której komora ro-
bocza zawiera podłogę, ściany boczne oraz sufi t i jest zaopatrzona 
w dysze sprężonego powietrza, współpracujące z zespołem usu-
wania nadmiaru proszku, połączonym z rurociągiem wyciągowym. 
Zespół usuwania nadmiaru proszku jest umieszczony w dolnej czę-
ści komory (1) i składa się z podłużnego, dwuspadowego okapu (2) 
osadzonego na podstawie (3), korzystnie elastycznej, połączonej 
z wibratorem (7) za pomocą łącznika (8). Nad okapem znajduje się 
daszek (4), a rurociągi (5, 5’) wyciągowe umieszczone pod podsta-
wą (3), zaopatrzone są w szczeliny (9, 9’) ssące wzdłuż jej brzegów. 
Okap (2) tworzą nachylone do podstawy (3) podłużne listwy, pod 
którymi znajduje się rurociąg (10) w górnej części zawierający dy-
sze (11) nadmuchowe. Pomiędzy daszkiem (4) i listwami po obu 
stronach okapu (2), są szczeliny (12, 12’) nadmuchowe. Ponadto 
komora (1) robocza jest zaopatrzona w zespół dysz (13, 13’) sprę-
żonego powietrza umieszczonych wzdłuż ścian (14, 14’) bocznych 
w pobliżu podłogi (15).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 398827 (22) 2012 04 16

(51) B05D 5/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź; MAŁACHOWSKI 
ADAM PRACOWNIA SPRZĘTU ALPINISTYCZNEGO 
MAŁACHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, Dębowiec; 
MAŁACHOWSKA DANUTA PRACOWNIA SPRZĘTU 
ALPINISTYCZNEGO MAŁACHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA, 
Dębowiec

(72) TYCZKOWSKI JACEK; MAKOWSKI PRZEMYSŁAW; 
TWARDOWSKI ADAM; MAŁACHOWSKI ADAM; 
PIETROWSKI PIOTR; HRYNYK RAFAŁ

(54) Sposób wytwarzania superhydrofobowej 
nanostruktury na powierzchni materiałów 
tekstylnych, z zastosowaniem plazmy

(57) Sposób wytwarzania superhydrofobowej nanostruktury 
na powierzchni materiałów tekstylnych polega na tym, że po-

wierzchnię materiału tekstylnego wpierw poddaje się działaniu pla-
zmy generowanej przy wyładowaniu jarzeniowym o częstotliwości 
akustycznej, radiowej lub mikrofalowej, w niepolimeryzującym 
gazie roboczym, w warunkach stacjonarnych lub przy przepływie 
gazu roboczego, przy ciśnieniu początkowym 1-150 Pa, a następnie 
tak przygotowany materiał tekstylny poddaje się dalszej obróbce 
plazmą generowaną przy wyładowaniu jarzeniowym o podanych 
wyżej parametrach, w obecności par prekursora polimeryzacji pla-
zmowej i ewentualnie gazu nośnego, w warunkach stacjonarnych 
lub przy przepływie par prekursora i ewentualnie gazu nośnego, 
przy całkowitym ciśnieniu początkowym 1-150 Pa.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 398960 (22) 2012 04 24

(51) B06B 1/00 (2006.01)
 B06B 1/02 (2006.01)
 G01H 1/00 (2006.01)

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

(72) KORBIEL TOMASZ; SZELIGA MARCIN; 
WOJTALA TOMASZ; GÓRKA RAFAŁ

(54) Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji 
metalowych metodą wibracyjną

(57) Stanowisko do stabilizowania naprężeń konstrukcji meta-
lowych metodą wibracyjną charakteryzuje się tym, że ma po-
datne zawiesie (2) na stabilizowaną konstrukcję (1), wyposażone 
jest w impulsator kinematyczny (3), czujnik drgań (4), wzbudnik 
drgań (5) oraz analizator mikroprocesorowy (6). Wyjście impulsato-
ra kinematycznego (3) połączone jest z impulsatorowym wejściem 
analizatora mikroprocesorowego (6), wyjście czujnika drgań (4) po-
łączone jest z czujnikowym wejściem analizatora mikroprocesoro-
wego (6), a wyjście analizatora mikroprocesorowego (6) połączone 
jest ze wzbudnikiem drgań (5). Ponadto w analizatorze mikroproce-
sorowym (6) czujnikowe wejście połączone jest z blokiem analizy 
sygnału (7) i równolegle z blokiem analizy modalnej (8), które po-
przez blok algorytmu sterowania procesem stabilizacji (9) i kolejno 
przez blok sterowania drganiami. Wyjście impulsatora kinematycz-
nego połączone jest z wejściem bloku analizy modalnej. Analizator 
mikroprocesorowy (6) jest zbudowany w oparciu o zaprogramowa-
ny komputer pomiarowy.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 398961 (22) 2012 04 24

(51) B06B 1/00 (2006.01)
 B06B 1/02 (2006.01)
 G01H 1/00 (2006.01)

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

(72) KORBIEL TOMASZ; SZELIGA MARCIN; 
WOJTALA TOMASZ; GÓRKA RAFAŁ

(54) Sposób stabilizowania naprężeń konstrukcji 
metalowych

(57) Sposób stabilizowania naprężeń konstrukcji metalowych, po-
legający na wzbudzaniu drgań własnych stabilizowanej konstrukcji 


