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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 
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hydraulicznych, w których materiał dozowany jest w strefę zagęsz-
czania w sposób grawitacyjny lub za pomocą urządzenia wstępnie 
zagęszczającego charakteryzuje się tym, że na pobocznicach wal-
ców (1 i 2) wykonane są wzdłuż tworzących rowki (10) oraz wrę-
by (11) usytuowane w występach (12) a profi l poprzeczny rowka (10) 
i występu (12) jest łukiem lub że na pobocznicach walców (1 i 2) wy-
konane są wzdłuż tworzących rowki (10) oraz wręby (11) usytuowa-
ne w występach (12) a profi l poprzeczny rowka (10) i występu (12) 
jest krzywą utworzoną z dwóch łuków połączonych odcinkiem.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 393032 (22) 2010 11 24

(51) B32B 27/32 (2006.01)
 B65D 65/40 (2006.01)

(71) EKO-FOL J. T. Ł. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA, Ochmanów
(72) BUGAJ TOMASZ

(54) Wielowarstwowy materiał opakowaniowy i sposób 
wytwarzania wielowarstwowego materiału 
opakowaniowego

(57) Wielowarstwowy materiał opakowaniowy, zawierający co naj-
mniej pięć warstw, w tym co najmniej jedną warstwę polietylenu 
lub mieszanki polimerowej i co najmniej jedną warstwę kopolime-
ru etylenu i octanu winylu, charakteryzuje się tym że warstwa po-
lietylenu o gęstości 0,912–0,940 g/cm3 ma grubość od 5 do 20 μm, 
zaś warstwa kopolimeru etylenu i octanu winylu o stężeniu od 28 
do 45% wagowych octanu winylu ma grubość od 5 do 20 μm. Spo-
sób wytwarzania wielowarstwowego materiału opakowaniowego 
metodą współwytłaczania z rozdmuchem charakteryzuje się tym, 
że warstwy w układach uplastyczniania wytłaczarek ulegają upla-
stycznieniu w temperaturze w granicach od 130 do 230°C, kolejno 
ulegają wytłaczaniu przez głowicę wytłaczarską-rozdmuchową, 
rozdmuchiwaniu za pomocą sprężonego powietrza przy stopniu 
rozdmuchu od 1:1,6 do 1:2,5 i obróbce koronowania w granicach 
od 40 do 44 dyn.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 393034 (22) 2010 11 24

(51) B44C 1/10 (2006.01)

(71) GRODECKI MIROSŁAW MARCELI, Tychy
(72) GRODECKI MIROSŁAW MARCELI

(54) Przyrząd do wytwarzania tabliczek pogrzebowych

(57) Przyrząd do wytwarzania tabliczek pogrzebowych z nakleja-
ną warstwą folii, tworzy płaska płyta (1) z co najmniej jedną niszą 
profi lową (2, 3) wewnątrz, a na powierzchni przyrząd posiada sze-
reg cech (4). Nisza (2, 3) posiada kształt, który odwzorowuje wszyst-
kie lub wybrane wymiary i/lub kształty nieco mniejszej tabliczki 
umieszczanej wewnątrz niszy tak by możliwość jej przemieszczania 
była minimalna.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 393057 (22) 2010 11 26

(51) B60D 1/06 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, 
Poznań

(72) WEYMANN SYLWESTER; RAKOWICZ ALEKSANDER; 
ZEMBROWSKI KRZYSZTOF; DUBOWSKI ADAM

(54) Sprzęg kulowy do łączenia pojazdów, zwłaszcza 
przyczepianych maszyn i urządzeń rolniczych 
z ciągnikami

(57) Sprzęg kulowy do łączenia pojazdów, zwłaszcza maszyn 
i urządzeń rolniczych z ciągnikami, służący do rozłącznego zacze-
piania dyszla przyczepy z zaczepem kulowym, zamocowanym 
do ramy samochodu lub ciągnika, składający się z korpusu z czaszą 
kuli, rygla, uchwytu, dźwigni sterującej wraz z pionowym trzpie-
niem i osadzoną w nim krzywką oraz z elementów mocujących 
korpus w dyszlu przyczepy, charakteryzuje się tym, że korpus bez-
pośrednio przy otworze czaszy kuli ma prowadnicę (3) rygla, któ-
ra zamknięta jest od spodu wsporczą płytą (5) z otworem (6) dla 
pionowego trzpienia z dźwignią sterującą i uchwytem, natomiast 
w górnej części korpus ma otwór wiodący (10), w którym osadzony 
jest układ blokujący (11).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 393027 (22) 2010 11 23

(51) B60R 7/02 (2006.01)
 A45C 5/04 (2006.01)

(71) LANGSTEINER ALICJA, Ostrusza
(72) LANGSTEINER ALICJA; MIKOLAICZIK GERHARD 

MICHAEL, DE; WÓJTOWICZ ALBERT STANISŁAW

(54) Zestaw pojemników i sposób wzmacniania karoserii 
samochodu

(57) Zestaw pojemników zawiera pojemniki wykonane z materia-
łów zdolnych do przenoszenia sił w przypadku uderzenia w karose-
rię, przy czym pojemniki te są tak ukształtowane względem siebie 
i względem powierzchni ograniczających przestrzeń bagażnika (1), 
iż wypełniają tę przestrzeń całkowicie. Sposób wzmacniania karo-
serii samochodu polega na wypełnieniu bagażnika (1) samochodu 
tymi pojemnikami.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 393139 (22) 2010 12 03

(51) B60T 11/10 (2006.01)
 B60T 13/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY 
W SIEDLCACH, Siedlce

(72) OSYPIUK ROMAN; KRYPA ANDRZEJ

(54) Samochodowa pompa hamulcowa

(57) Samochodowa pompa hamulcowa, wyposażona w tłoki, 
zamykające komorę hamulców przednich i komorę hamulców tyl-


