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żyny (32), sprężynę (32), gniazdo sprężyny (32) i płytkę mocująca 

gniazda zamocowana we wsporniku (21), a po przejściu przez 

otwór we wsporniku (21) ma zamocowaną okrągłą podkładkę (50) 

podpartą nakrętką (15a) oraz ma płytkę (17), mającej prostokątne 

wycięcie, zamocowaną do ramy za pomocą wkrętów (46), ma-

jącą otwory pod wkręty (46) o długości większej od średnicy dla 

umożliwienia przesuwu płytki (17) równolegle względem pręta (1) 

podczas regulacji ustawienia płytki (17) względem podkładki (16) 

po napięciu sprężyny (32) i ustawieniu wału z kołami napinającymi 

w położeniu pracy.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403663 (22) 2013 04 25

(51) B65G 53/36 (2006.01)

 B65D 90/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 

STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) FELIKS JACEK

(54) Mechanizm zamykania dolnej pokrywy zbiornika 
obrotowego, zwałszcza mieszarki materiałów 
sypkich

(57) Mechanizm zawiera okrągłą pokrywę (1), przesłaniającą 

otwór wylotowy zbiornika, zamocowaną obrotowo w zespole ło-

żyskowym (B) i połączoną z odchylnym, dźwigniowym zespołem 

dociskowym (A). Zespół dociskowy (A) ma układ czworoboku 

przegubowego, którego przeciwległe ramiona (2, 3) w położeniu 

zamkniętej pokrywy (1) są równoległe względem siebie i prostopa-

dłe do osi pokrywy (1). Końce ramion (2, 3) zamocowane są w prze-

gubach (5) osadzonych na korpusie zespołu łożyskowego (B) 

w równych odległościach (b) od osi pokrywy (1). Ramię bliższe (2) 

pokrywy (1) ma długość (l1) większą od długości (l2) ramienia dal-

szego (3), do którego zamocowany jest poprzez przegub (5) siłow-

nik liniowy (4).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 403698 (22) 2013 04 26

(51) B65G 67/12 (2006.01)

(71) ATS SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(72) WITCZAK MARCIN

(54) Platforma do przewozu produktów, 
zwłaszcza w kształcie walca

(57) Platforma do przewozu produktów, zwłaszcza w kształcie 

walca, składa się z przestrzennej ramy (1), zbudowanej na planie 

prostokąta, zawierającej co najmniej jedną muldę (12), ułożoną rów-

nolegle do krótszej osi symetrii ramy (1). Mulda (12) składa się z pary 

nachylonych przeciwlegle względem siebie pochylni (13), z których 

każda składa się z co najmniej jednej podpory (14) oraz zamocowa-

nej do niej płyty. Ponadto podstawa (2) ramy (1) wyposażona jest 

w narożne kostki kontenerowe (22).

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 403557 (22) 2013 04 16

(51) B82B 1/00 (2006.01)

 B82B 3/00 (2006.01)

 C01G 23/053 (2006.01)

 B01J 21/06 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 

TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) PRZEPIÓRSKI JACEK; GRZEŚKOWIAK MAGDALENA; 

MORAWSKI ANTONI WALDEMAR

(54) Sposób wytwarzania nanokrystalicznego ditlenku 
tytanu

(57) Sposób wytwarzania nanokrystalicznego ditlenku tytan 

w wyniku hydrolizy tetraizopropanolu w obecności 2-propanolu, 

a następnie kalcynacji charakteryzuje się tym, że mieszaninę tetra-

izopropanolu i 2-propanolu w stosunku objętościowym 1:3 podda-

je się hydrolizie w wodzie destylowanej o objętości od 5 do 25 razy 

większej niż objętość użytego tetraizopropanolu, przy czym hydro-

lizę prowadzi się w środowisku autogenicznym, zaś kalcynację pro-

wadzi się w temperaturze 200-600°C.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ  C

CHEMIA  I  METALURGIA

A1 (21) 403568 (22) 2013 04 17

(51) C01B 13/14 (2006.01)

 C01G 9/00 (2006.01)

 B22F 1/00 (2006.01)

 B82Y 30/00 (2011.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa; 

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII 

NAUK, Warszawa

(72) LEWIŃSKI JANUSZ; SOKOŁOWSKI KAMIL; 

CIEŚLAK ANNA

(54) Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów 
opartych na nanocząstkach węglanu cynku oraz 
zastosowanie

(57) Sposób wytwarzania mezoporowatych materiałów opartych 

na nanocząstkach węglanu cynku w formie aerożeli lub kserożeli, 

metodą zol-żel, w której prekursor nanocząstek poddaje się dzia-

łaniu dwutlenku węgla w formie gazowego CO2 lub stałego CO2, 

otrzymany koloid węglanu cynku poddaje się starzeniu, a na-


