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U1 (21) 120826 (22) 2012 03 07

(51) B30B 11/22 (2006.01)
 B30B 15/02 (2006.01)
 B30B 9/20 (2006.01)

(71) URSUS SPÓŁKA AKCYJNA, Dobre Miasto
(72) CYCAN DARIUSZ; WINIARCZYK MIROSŁAW; 

ZARAJCZYK JANUSZ

(54) Granulator pierścieniowy

(57) Korpus granulatora (1) zbudowany jest ze spawanych stalo-
wych profi li, które zapewniają prawidłowe położenie względem sie-
bie pozostałych podzespołów i części. W korpusie umieszczony jest 
motoreduktor (2), który napędza wał główny (3). Na wale osadzone 
są łożyska (4), które są umieszczone w obudowach przykręconych 
do elementów korpusu (5). Na końcu wału głównego osadzona jest 
głowica (6) wyposażona w 2 lub 4 rolki (7). Oś obrotu rolek (8) jest 
równoległa do osi obrotu wału głównego (9). Rolki są połączone 
z głowicą za pomocą sworzni (10). Obrót rolek realizowany jest po-
przez łożyska toczne (11). Sworznie rolek osadzone są w krzyżaku 
głowicy (12). Rolka na swoim zewnętrznym obwodzie posiada 1 
lub 2 rzędy promieniowo, równomiernie rozmieszczonych trzpie-
ni (13). Trzpienie są wkręcane w rolki i zabezpieczone przed wy-
kręceniem (14). Matryca (15) wykonana jest w kształcie pierścienia. 
Na jej walcowej powierzchni wykonane są promieniowo otwory 
osadcze, w których osadzone są tulejki formujące pelet (16). Matry-
ca jest nieruchomo połączona z korpusem granulatora.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120849 (22) 2012 03 12

(51) B41K 1/02 (2006.01)
 B41K 1/40 (2006.01)

(71) RADUŁA BOGUSŁAW, Zielona Góra
(72) RADUŁA BOGUSŁAW

(54) Siłownik samotuszującego automatu 
stemplarskiego

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest siłownik samotu-
szującego automatu stemplarskiego, powodujący docisk płytki 
tekstowej do poduszki tuszującej. Siłownik stanowią zespoły ma-
gnetyczne (1), składające się każdy z dwóch części wykonanych 
z materiałów ferromagnetycznych, przy czym co najmniej jedna 
z nich jest magnesem trwałym i zorientowanych względem siebie 
tak, aby się przyciągały.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 121042 (22) 2012 05 25

(51) B62M 1/04 (2006.01)
 B62M 9/12 (2006.01)

(71) RUBAJ EUGENIUSZ, Lublin
(72) RUBAJ EUGENIUSZ

(54) Hulajnoga z napędem łańcuchowym

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest hulajnoga, która 
charakteryzuje się tym, że na prowadnicy (11) łączącej kierow-
nicę z widelcem (8) jest umieszczona suwliwie tuleja połączona 
z wodzikiem (19) strzemienia (20), przy czym na wodziku (19) jest 
zacisk (21) do mocowania łańcucha, który opasuje koło (16) łańcu-
chowe osadzone obrotowo w górnej części prowadnicy (11) oraz 
koło łańcuchowe (14) połączone, za pośrednictwem sprzęgła (13) 
jednokierunkowego, z kołem.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 121770 (22) 2013 02 18

(51) B63H 1/32 (2006.01)

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

(72) SIOMA ANDRZEJ

(54) Tłok wodnego pędnika odrzutowego

(57) Korpus (1) tłoka w kształcie tulei zamknięty jest na jednym 
czole samoczynnym, dwuklapowym zaworem zwrotnym, którego 
klapy wychylane są względem osi usytuowanej wzdłuż środkowej 
belki (2). Zawór zwrotny ma okrągłą, elastyczną membranę (3), 
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zwłaszcza z gumy, zamocowaną śrubami (5) poprzez listwę (4) 
do belki (2). Do powierzchni zewnętrznej membrany (3) przymoco-
wane są półpierścienie usztywniające (7), których kołowa krawędź 
zewnętrzna ma średnicę nieco mniejszą od zewnętrznej średnicy 
tulei korpusu (1). W przekroju poprzecznym listwa (4) ma zaokrąglo-
ne krawędzie powierzchni dolnej, przylegającej do membrany (3).

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) 120812 (22) 2012 03 02

(51) B65B 69/00 (2006.01)
 B01L 9/06 (2006.01)

(71) POLGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Łódź

(72) BOCIAN ROMUALD

(54) Urządzenie do przytrzymywania % olek 
laboratoryjnych podczas ich rozdzielania 
od zakrętek

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do przy-
trzymywania, fi olek laboratoryjnych podczas ich rozdzielania 
od zakrętek, mające zastosowanie w laboratoriach, np. biologicz-
nych lub chemicznych. Urządzenie charakteryzuje się tym, że pod 
spodem podstawki laboratoryjnej (1) znajduje się płaska komora 
próżniowa (2), wyposażona w króciec (3) do połączenia z pompą 
próżniową, zaś jej górna ściana (4) zawiera szereg otworów (5), przy 
czym do górnej ściany (4) przylega warstwa gumowa (6) zawierają-
ca szereg otworów (7), pokrywających się z otworami (5) w górnej 
ścianie (4) komory próżniowej (1), zaś otwory (7) w warstwie gumo-
wej (6) mają średnicę mniejszą od średnicy płaskiej części dna fi olek 
(8) do niej przylegających.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120858 (22) 2012 03 15

(51) B65D 5/20 (2006.01)

(71) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie

(72) MARCZUK ADAM

(54) Opakowanie

(57) Opakowanie, wykonane z jednego wykroju, charakteryzuje 
się tym, że podstawa opakowania {1} ma kształt pięcioboku, a ścia-
ny boczne (2) opakowania mają kształt zbliżony do trapezów, przy 
czym połączenia poszczególnych krawędzi pięciobocznej podsta-
wy (1) opakowania z dłuższymi poziomymi krawędziami trapezo-

wych ścian bocznych (2) następuje wzdłuż linii gięć (5). Każda z tra-
pezowych ścian bocznych (2) zaopatrzona jest wzdłuż obu swoich 
pochyłych krawędzi w zakładki (3), mające półeliptyczny zarys, przy 
czym zakładki po jednej stronie ścian mają w części dolnej, znaj-
dującej się bliżej pięciobocznej podstawy (1) opakowania, ryglowe 
występy (6), odpowiadające wcięciom znajdującym się w dolnych 
częściach zakładek (3} sąsiednich ścian bocznych (2), natomiast 
pochyłe krawędzie trapezowych ścian (2) opakowania i proste kra-
wędzi półeliptycznych zakładek (3) tych ścian łączą się wzdłuż linii 
gięć (7). Trapezowe ściany opakowania wzdłuż swoich krótszych 
poziomych krawędzi połączone są wzdłuż linii gięć (8) z prostymi 
krawędziami elementów zapinających (4), tworzących po złożeniu 
pięcioboczne wieko opakowania.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120859 (22) 2012 03 15

(51) B65D 5/20 (2006.01)

(71) WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzycko Wielkie

(72) MARCZUK ADAM

(54) Opakowanie

(57) Opakowanie charakteryzuje się tym, że ściana podstawy 
opakowania (1) ma kształt sześcioboku, a ściany boczne (2) mają 
kształt zbliżony do trapezu, przy czym połączenia poszczególnych 
krawędzi sześciobocznej podstawy z dłuższymi poziomymi krawę-
dziami trapezowych ścian bocznych następują wzdłuż linii gięć (5). 
Każda z trapezowych ścian bocznych (2) zaopatrzona jest wzdłuż 
obu swoich pochyłych krawędzi w zakładki (3), mające trapezowy 
zarys, przy czym zakładki (3) sąsiednich Ścian połączone są ze sobą 
wzdłuż swoich pochyłych krawędzi, usytuowanych bliżej krawę-
dzi sześciobocznej podstawy pokrywających się z liniami gięć (6), 
natomiast pochyłe krawędzie trapezowych ścian opakowania (2) 
i dłuższe krawędzi trapezowych zakładek (3) tych ścian łączą się 
wzdłuż linii gięć (7). Trapezowe ściany opakowania (2) wzdłuż swo-
ich krótszych poziomych krawędzi połączone są wzdłuż linii gięć (8) 
z prostymi krawędziami elementów zapinających (4), posiadających 
nieregularny kształt o zarysach zbliżonych do wycinka sześcioboku, 
tworzących po złożeniu górne sześcioboczne wieko opakowania.

(2 zastrzeżenia)


