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(54) Modyfikator do podeutektycznych stopów al-Si
(57) Modyfikator do podeutektycznych stopów Al-Si charak-
teryzuje się tym, że stanowi go mieszanina proszków NaNO3+Al 
i Na2B4O7 + Al, przy czym Al miesza się oddzielnie z NaNO3 i od-
dzielnie z Na2B4O7, odpowiednio w proporcjach sześć cząstek  
NaNO3 + dziesięć cząstek Al oraz jednej cząstki Na2B4O7 + sześć 
cząstek Al z tolerancją nadmiaru aluminium w obu przypadkach 
do +10%. Stosunek NaNO3 do Na2B4O7 określono odpowiednio 
w zakresie od 1:2 do 1:1.

(1 zastrzeżenie)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,  
Kraków

(72) GUZIK EDWARD; KOPYCIŃSKI DARIUSZ;  
SZCZĘSNY ANDRZEJ; GILEWSKI ROBERT

(54) Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa 
wysokoaluminiowego z dodatkiem chromu

(57) Sposób wytwarzania odlewów z żeliwa wysokoaluminiowe-
go z dodatkiem chromu charakteryzuje się tym, że ciekły i prze-
grzany do temperatury powyżej 1400°C stop, zawierający wagowo: 
29-40% aluminium, 5-30% chromu, 0,8-2,5% węgla, 0,9-1,8% krze-
mu, 0,2-0,5% manganu, 0,005-0,02% fosforu, 0,001-0,005% siarki, 
reszta żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia, odlano do form, a na-
stępnie otrzymane odlewy poddano obróbce termicznej poprzez 
wygrzewanie w temperaturze 750-1100°C przez okres co najmniej 
20 godzin i chłodzeniu razem z urządzeniem grzewczym.

(1 zastrzeżenie)
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(51) D03D 1/00 (2006.01) 
 D03D 15/00 (2006.01) 
 D03D 25/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) GRABOWSKA KATARZYNA

(54) Nitka hybrydowa do indukcji elektromagnetycznej
(57) Nitka hybrydowa do indukcji elektromagnetycznej, przezna-
czona zwłaszcza do wytwarzania wyrobów włókienniczych o wła-
ściwości ekranowania przed promieniowaniem elektromagnetycz-
nym, zawiera nitkę rdzeniową z materiału ferromagnetycznego 
o wysokim momencie magnetycznym, naprężoną oraz oplatającą 
ją nitkę elektroprzewodzącą umieszczoną w osłonie z izolatora. 
Nitka oplatająca tworzy na całej długości nitki rdzeniowej solenoid. 
Końce nitki oplatającej są ze sobą zwarte lub są uziemione.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 404943 (22) 2013 08 01

(51) D03D 13/00 (2006.01) 
 D03D 25/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) BARBURSKI MARCIN; SNYCERSKI MAREK

(54) Sposób wytwarzania wzmacniającej tkaniny, 
zwłaszcza rdzenia rurowych przenośników 
taśmowych oraz wzmacniająca tkanina,  
zwłaszcza rdzeń rurowego przenośnika taśmowego

(57) Tkanina wzmacniająca, zwłaszcza rdzeń rurowego przenośni-
ka taśmowego, zawiera tkany rdzeń. Tkanina charakteryzuje się tym, 
że w tkanym rdzeniu wydzielono co najmniej trzy rozłożone osiowo 
symetrycznie strefy o różnej gęstości i różnym przebiegu splotu. 
Sposób wytwarzania wzmacniającej tkaniny, zwłaszcza rdzenia 
przenośników taśmowych, w której tkaninowy rdzeń wulkanizowa-
ny w gumowej lub kauczukowej powłoce, przed wulkanizacją tka 
się w taki sposób, że w jego strukturze wydziela się trzy rozłożone 
osiowo symetrycznie strefy o różnej gęstości i różnym przebiegu 
splotu, a jedną ze skrajnych stref przedłuża się, a po utkaniu tkaninę 
impregnuje lateksem.

(9 zastrzeżeń)
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(51) D04B 23/00 (2006.01) 
 D04B 25/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW; PIEKLAK KATARZYNA

(54) Osnowarka przeszywająca do wytwarzania 
przeszywanych dzianin kolumienkowych 
przestrzennych

(57) Osnowarka przeszywająca do wytwarzania przeszywanych 
dzianin kolumienkowych przestrzennych w postaci brył geome-
trycznych, zawierających warstwę wewnętrzną wypełniającą oraz 
warstwy zewnętrzne otaczające warstwę wewnętrzną, wyposa-
żoną w zespół elementów oczko twórczych, zawierający grzebień 
igłowy z igłami dwudzielnymi suwakowymi, grzebień płaszczkowy, 
którego płaszczki są usytuowane w pobliżu igieł grzebienia igło-
wego, prostopadle do nich, oraz co najmniej jeden grzebień igiel-
nicowy z igielnicami umieszczony naprzeciw grzebienia igłowego, 
poprzez igielnice którego są przewleczone nitki osnowy, zasilające 
igły grzebienia igłowego, odwijane z wałów osnowowych lub ram 
natykowych, wyposażona nadto w urządzenie do podawania wąt-
ku, urządzenie do odbierania dzianiny w postaci zespołu wałków 
odbierających, rozmieszczonych wzdłuż grzebieni igłowych o licz-
bie wałków równej ilości boków bryły dzianiny lub w urządzenie 
pneumatyczne do odsysania dzianiny, oraz w urządzenie do ma-
gazynowania dzianiny, charakteryzuje się tym, że jest wyposażona 
dodatkowo jeszcze w co najmniej jeden zespół elementów oczko-
twórczych. Zespoły elementów oczkotwórczych są usytuowane 
w jednej płaszczyźnie prostopadłej do bryły tworzonej dzianiny 
lub w kilku płaszczyznach, prostopadłych do bryły tworzonej dzia-
niny i są obrócone jeden względem drugiego wokół pionowej osi 
tworzonej bryły dzianiny. Nadto zespoły oczkotwórcze są usta-
wione względem siebie tak, że grzebienie igłowe wszystkich 


