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grody, płaszcz, dystrybutor gazu, wał oraz mieszadło zawierające 
piastę, łopatki mieszadła, charakteryzuje się tym, że ma osadzone 
na wale (10) mieszadło składające się z piasty (1), do której przymo-
cowane są trwale jednym końcem co najmniej dwa proste ogra-
niczniki (2) i co najmniej dwa zakrzywione ograniczniki (3), które 
drugim końcem przymocowane są trwale do usztywniającej obrę-
czy (4), zaś w co drugiej przestrzeni pomiędzy ogranicznikami (2 i 3) 
mieszadło ma, przymocowane ruchomo do piasty (1), za pomocą 
zawiasu (6), co najmniej dwie łopatki zbudowane z jednego ele-
mentu końcowego (7), wyposażonego w zawias (6) z jednej strony 
oraz co najmniej jednego elementu (5) wyposażonego w zawias (6) 
z dwóch stron. Zawias (6) znajduje się pomiędzy zewnętrzną stro-
ną łuku zakrzywionego ogranicznika (3) i ogranicznikiem pro-
stym (2) albo pomiędzy wewnętrzną stroną łuku zakrzywionego 
ogranicznika (3) i ogranicznikiem prostym (2). Element (5) i element 
końcowy (7) łopatki mają kształt prostopadłościanu. Dystrybutor 
gazu (14) umieszczony jest w przestrzeni zbiornika (11) pomiędzy 
piastą (1) a dnem zbiornika (11).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 428498 (22) 2019 01 07

(51) B01J 31/22 (2006.01) 
 B01J 23/26 (2006.01) 
 C08G 65/26 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA  
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) BESTER KAROL; BUKOWSKI WIKTOR;  
BUKOWSKA AGNIESZKA

(54) homogeniczny katalizator chromowy, sposób 
jego wytwarzania, układ katalityczny zawierający 
ten katalizator oraz zastosowanie tego układu 
katalitycznego

(57) Przedmiotem wynalazku jest homogeniczny katalizator 
stanowiący aminobis(fenolanowy)kompleks chromu(III), sposób 
wytwarzania tego katalizatora, w którym w pierwszym etapie 
prowadzi się kondensację Mannicha pomiędzy 4-tert-butylo-
-2-fluorofenolem, formaldehvdem, i 2-N,N-dimetyloetylenodiami-
ną w wodzie i atmosferze, a uzyskany w wyniku tej reakcji ligand 
oczyszcza się, a następnie przechodzi się do drugiego etapu, 
w którym ten ligand przekształca się w sól litową, po czym prze-
chodzi się do trzeciego etapu, w którym kompleksuje się jony chro-
mu(III) przez ten ligand. Ponadto przedmiotem zgłoszenia jest też 
układ katalityczny zawierający równomolową mieszaninę amino-
-bis(fenolowego) kompleksu chromu(III) oraz 4-N,N-dimetyloami-
nopirydyny oraz jego zastosowanie do kopolimeryzacji z otwar-
ciem pierścienia cyklicznych bezwodników z epoksydami.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 428501 (22) 2019 01 07

(51) B01J 38/62 (2006.01) 
 B01J 38/64 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice; 
ZAWISZ RAFAŁ AD MOTO, Katowice

(72) KAPKOWSKI MACIEJ; SIUDYGA TOMASZ;  
POLAŃSKI JAROSŁAW; NIEMCZYK-WOJDYŁA ANNA

(54) Sposób regeneracji katalizatorów Scr w pełni 
lub w części zdezaktywowanych oraz sposób 
utylizacji zużytych w trakcie regeneracji roztworów 
oczyszczających

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób regeneracji katali-
zatora SCR w pełni lub w części zdezaktywowanego, zwłaszcza 
mającego postać płyty z siatki ze stali nierdzewnej lub plastra 
miodu, zawierającego w składzie anatazową formę dwutlenku 
tytanu (TiO2), domieszkowanego tlenkami metali aktywnych: 
tlenkiem wanadu V2O5, tlenkiem wolframu WO3 lub tlenkiem 
molibdenu MoO3 i kalcynowanego, polegający na tym, że re-
generowany katalizator SCR zanurza się, korzystnie całkowicie, 
w jednym lub osobno i w dowolnej kolejności w dwóch lub trzech 
lub czterech wieloskładnikowych roztworach oczyszczających 
o następujących składach: roztwór I zawierający: 0,1 – 99,7% wag. 
CH3COOH i/lub 01 - 99,7% wag. gliceryny i/lub 0,1 — 99,7% acetonu 
i/lub 0,1 — 99,7% wag. Na2S2O3; roztwór II zawierający: 0,1 – 99,7% 
wag. CH3COOH i/lub 0,1 – 99,7% wag.H2SO4 i/lub 0,1 – 99,7% wag. 
H3PO4 i/lub -0,1 – 99,7% wag (COOH)2•2H2O; roztwór III zawierający: 
0,1 — 99% wag. NaOH i 1 — 99,9% wag. H2O2; roztwór IV zawierają-
cy: 0,1 — 99,9% wag. CH3COOH i 0,1 — 99,9% wag. H2O, przy czym 
czas zanurzenia wynosi co najmniej 30 minut dla każdego z roz-
tworów I - IV, po każdym etapie zanurzania w danym roztworze 
katalizator zanurza się w wodzie, korzystnie destylowanej, na okres 
co najmniej 5 minut, a po zakończeniu ostatniego etapu zanurzania 
katalizatora w wodzie suszy się go w temperaturze od 0 do 600°C 
w czasie co najmniej 5 minut, a zużyte w trakcie regeneracji roz-
twory oczyszczające korzystnie poddaje się utylizacji.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 428436 (22) 2018 12 31

(51) B07C 5/342 (2006.01) 
 G01N 1/04 (2006.01) 
 A01C 1/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA  
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW; 
KLOCEK JAKUB OPTISTER, Kraków; UNIWERSYTET 
ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, 
Kraków

(72) KLOCEK JAKUB; TADEUSIEWICZ RYSZARD;  
WALCZYK JÓZEF; TYLEK PAWEŁ; PIŁAT ADAM

(54) Sposób i urządzenie do automatycznej skaryfikacji 
i detekcji stanu skaryfikowanych obiektów

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do automa-
tycznej skaryfikacji i detekcji stanu skaryfikowanych obiektów. Zgło-
szenie polega na ustalaniu orientacji kolejno podawanych obiek-
tów, mierzeniu długości, ich pozycjonowaniu, skaryfikowaniu przez 
odcięcie części obiektu, a następnie detekcji cech szczególnych 
określających stan obiektów i ich sortowaniu. Za pomocą układu 
detekcji orientacji (2) ocenia się prawidłowość ustawienia obiektu 
w stosunku do kierunku przemieszczania, przy czym obiekt źle 
ukierunkowane, za pomocą sortera orientacji (3) zawraca się przez 
odgałęzienie powrotne (3.1) do podajnika (1). Następnie obiekt 
podaje się do chwytaka (6.2) na końcu ramienia obrotowego (6.1), 
wykonującego pracę ciągłą. Tam obiekt przez czas odpowiadają-
cy kątowi pozycjonowania (α) będącemu funkcją długości obiektu 
i parametrów skaryfikacji, jest dociskany odśrodkowo do bandy po-
zycjonującej (6.4), po czym, na sygnał układu sterującego, obiekt za-
ciska się w chwytaku (6.2) i przemieszcza kolejno przez noże krążko-
we (7) skaryfikatora oraz przed układem detekcji stanu obiektu (8). 
Po czasie zależnym od wyniku oceny stanu obiektu, zwalnia się do-
cisk chwytaka (6.2) i umieszcza się obiekt w jednym z pojemników 
odbiorczych (9). Po zwolnieniu obiektu ramię obrotowe (6.1) wy-
konuje dalej swój ruch obrotowy i wówczas przyjmuje się kolejny 
obiekt. Celem oceny prawidłowości ustawienia obiektu w stosunku 
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do kierunku przemieszczania, rejestruje się obraz jednej końcowej 
strony obiektu, za pomocą systemu wizyjnego.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 428560 (22) 2019 01 11

(51) B23K 9/167 (2006.01)

(71) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY WELDMENT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Stalowa Wola

(72) ORŁOWICZ ANTONI WŁADYSŁAW;  
MRÓZ MAREK FRANCISZEK

(54) Sposób zmniejszania udziału ferrytu 
widmanstättena w złączu spawanym 
elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali 
niskowęglowej

(57) Sposób zmniejszania udziału ferrytu Widmanstättena w złą-
czu spawanym, metodą GTAW, nietopliwą elektrodą wolframową 
w otoczeniu gazu obojętnego, elementów konstrukcyjnych wyko-
nanych ze stali niskowęglowej charakteryzuje się tym, że pospawa-
ne uprzednio złącza elementów konstrukcyjnych poddaje się do-
datkowej obróbce cieplnej polegającej na tym, że zarówno spoinę 
tego złącza jak i strefę wpływu ciepła ogrzewa się do temperatury 
wynoszącej 850°C - 900°C, dokonując równocześnie wzdłużne-
go przemieszczenia się wytworzonego łuku elektrycznego wraz 
z oscylacyjnymi jego ruchami poprzecznymi, po czym tak ogrzany 
obszar spoiny i strefę wpływu ciepła poddaje się natychmiastowe-
mu ochłodzeniu do temperatury otoczenia.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 428539 (22) 2019 01 09

(51) B24C 3/00 (2006.01)

(71) SCITEEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) KEHIAIAN ARMAND

(54) urządzenie do obróbki strumieniowo-ściernej 
powierzchni przestrzennych przedmiotów oraz 
sposób obrabiania powierzchni przestrzennych 
przedmiotów z wykorzystaniem tego urządzenia

(57) Przedmiotem zgłoszenia przedstawionym na rysunku 
jest urządzenie do obróbki strumieniowo-ściernej obejmujące 
obudowę zapewniającą przestrzeń roboczą, z układem 
filtro-wentylacyjnym, wieloczłonowy mechanizm kinematyczny 
obejmujący zamocowany obrotowo zespół teleskopowy, środki 
do podawania strumienia materiału ściernego przystosowane 
do poruszania się wraz z ruchomą częścią zespołu teleskopowego 
i układ recyrkulacji materiału ściernego, charakteryzujący się 
tym, że środkiem do podawania strumienia materiału ściernego 
jest turbina rzutowa podająca strumień ścierniwa, która 
ma zapewnione co najmniej cztery stopnie swobody i jest 
dostosowana do podawania strumienia materiału ściernego 
w dowolnym punkcie przestrzeni roboczej wewnątrz obudowy. 
Przedmiotem wynalazku jest również sposób obrabiania 
powierzchni przestrzennych przedmiotów za pomocą urządzenia.

(29 zastrzeżeń)

A1 (21) 428508 (22) 2019 01 07

(51) B25B 25/00 (2006.01) 
 F16G 11/12 (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA  
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, Warszawa

(72) KWIETNIEWSKI MICHAŁ; BOGDANOWICZ ZDZISŁAW

(54) napinacz cięgien
(57) Napinacz cięgien, składa się z ramy, sworznia naciągowego 
oraz mechanizmu blokowania, charakteryzuje się tym, że prosto-
kątna rama (1) składa się z dwóch tulei (1c, 1d) połączonych ceow-
nikami (1a, 1b) przy czym w połowie wysokości tulei (1c, 1d) wyko-
nane są przelotowe otwory (1e, 1f) prostopadły do osi tulei (1c, 1d), 
a na końcach wewnętrznej powierzchni tulei (1c), w której umiesz-
czany jest sworzeń naciągowy (2), znajdują się dwa pierścienio-
we występy (1i) o średnicy wewnętrznej równej średnicy sworz-
nia naciągowego (2), sworzeń naciągowy (2) składa się z łba (2b) 
o średnicy równej średnicy zewnętrznej tulei (1c) oraz walcowej 
części roboczej (2a) o średnicy zewnętrznej mniejszej od średnicy 
wewnętrznej tulei (1c) i długości równej długości tulei (1c), przy 
czym na czole łba (2b) wykonano gniazdo pod klucz trzpieniowy 
natomiast w części roboczej sworznia umieszczanej we wnętrzu 
tulei (1c) i opierającej się o występy pierścieniowe (1i) wykonano 
w płaszczyźnie jej osi przelotową, rozpoczynającą się od podstawy 
sworznia szczelinę (2c) o przekroju prostokątnym i wysokości rów-
nej połowie długości części roboczej sworznia (2a).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 428405 (22) 2018 12 31

(51) B29C 48/44 (2019.01) 
 B29B 17/04 (2006.01) 
 C08J 11/20 (2006.01)

(71) RECYKL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA, 
Śrem

(72) ZAPRZALSKI PRZEMYSŁAW; SANCEWICZ JANUSZ; 
STACHOWIAK ROMAN; JASIEWICZ MACIEJ; 
 FORMELA KRZYSZTOF


