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A1 (21) 393065 (22) 2010 11 30

(51) B24D 13/10 (2006.01)
 B23C 3/12 (2006.01)

(71) REMOG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(72) WÓJCIAK STANISŁAW; MIKOŚ BOGUSŁAW

(54) Urządzenie do gratowania

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do gratowania, wy-
posażone w ruchome zespoły szczotek gratujących oraz w zespoły 
silników z przekładniami, charakteryzujące się tym, że w korpusie (1) 
zamocowany jest wahliwie zespół ramowy (2) złożony z zamoco-
wanych do pionowej ściany przedniej (3) i tylnej (4), prowadnic (5), 
na których zamocowany jest przesuwnie za pomocną korzystnie 
pneumatycznego siłownika (6), wózek jezdny (7) wyposażony 
w co najmniej dwa stoliki mocujące (8) detal (X), połączone z si-
łownikami obrotowymi (9), przy czym po obu stronach korpusu (1) 
umieszczone są zespoły gratujące poziome (10) i (11), wyposażo-
ne w umieszczone na poziomych podstawach (13), poruszanych 
wzdłużnie na prowadnicach wałkowych (14) za pomocą siłow-
ników (15) i (16), poziome szczotki gratujące (17) i (18), natomiast 
od strony ściany (4) zespołu ramowego (2), na ramie (20) usytu-
owany jest zespół gratujący pionowy (19), wyposażony w umiesz-
czoną na podstawie (21) poruszanej wzdłużnie na prowadnicach 
wałkowych za pomocą siłownika, pionową szczotkę gratującą (23), 
przy czym poza korpusem (1) umieszczony jest zespół obrotu (24), 
połączony ze ścianą (4) zespołu ramowego (2), natomiast w central-
nej części siłownika (6) jest umiejscowiony układ pomiarowo-kon-
trolny (25).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 393053 (22) 2010 11 26

(51) B28B 3/14 (2006.01)
 B30B 11/16 (2006.01)

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

(72) HRYNIEWICZ MAREK; JANEWICZ ANDRZEJ

(54) Urządzenie do brykietowania

(57) Urządzenie do brykietowania materiału zawierające dwa 
walce robocze ułożyskowane w obsadach usytuowanych w dwu-
dzielnej ramie lub połączonych przy pomocy kolumn oraz siłow-

ników hydraulicznych, w których materiał dozowany jest w strefę 
zagęszczania w sposób grawitacyjny lub za pomocą urządzenia 
wstępnie zagęszczającego, charakteryzuje się tym, że na pobocz-
nicy jednego walca (1) znajdują się wręby (11) wykonane w wystę-
pach (12) usytuowanych poprzecznie do kierunku obrotu walca (1) 
natomiast na pobocznicy drugiego walca (2) wykonane są wzdłuż 
tworzących rowki (10), a profi l poprzeczny rowka (10) i występu (12) 
jest łukiem lub że na pobocznicy jednego walca (1) znajdują się 
wręby (11) wykonane w występach (12) usytuowanych poprzecznie 
do kierunku obrotu walca (1) natomiast na pobocznicy drugiego 
walca (2) wykonane są wzdłuż tworzących poprzeczne rowki (10), 
a profi l poprzeczny rowka (10) i występu (12) jest krzywą utworzoną 
z dwóch łuków połączonych odcinkiem.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 393054 (22) 2010 11 26

(51) B28B 3/14 (2006.01)
 B30B 11/16 (2006.01)

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

(72) HRYNIEWICZ MAREK; JANEWICZ ANDRZEJ

(54) Urządzenie do brykietowania

(57) Urządzenie do brykietowania materiału zawierające dwa wal-
ce robocze ułożyskowane w obsadach usytuowanych w dwudziel-
nej ramie lub połączonych przy pomocy kolumn oraz siłowników 


