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(54)

(57) Sposób ulepszania własności spoin i zgrzein w polimerach 
termoplastycznych charakteryzuje się tym, że w pierwszej fazie 
wykonuje się spawanie lub zgrzewanie materiału niesieciowa-
nego (1, 2), a w drugiej fazie istniejące spoiny i ich bezpośrednie 
sąsiedztwo bądź cały wyrób poddaje się sieciowaniu poprzez ob-
róbkę radiacyjną, przy czym w drugiej fazie tworzą się dodatkowe 
wiązania pomiędzy łańcuchami polimeru (3), w tym również wiąza-
nia łączące łańcuchy po obu stronach nieciągłości struktury (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 389954 (22) 2009 12 19

(51) B44C 1/22 (2006.01)
B44C 3/02 (2006.01)

(71) KOWALSKA-DŁUŻEŃ EWA 
PRACOWNIA PLASTYCZNA SOUVENIRE, Borówiec

(72) KOWALSKA-DŁUŻEŃ EWA

(54)

(57) Na wyrób ceramiczny (1) lub świecę nakłada się za pomocą 
pistoletu roztopiony w pistolecie klej silikonowy i wykonuje się za-
projektowany wzór (2). Następnie zdobienie uzupełnia się znanym 
sposobem i korzystnie nakłada się odpowiednie dodatki (3), maluje 
się zgodnie z projektem pozostałe nieozdobione części (4) oraz po-
krywa się całość lakierem.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 393407 (22) 2010 12 23

(51) B60G 11/50 (2006.01)
B62D 55/108 (2006.01)
F16F 3/07 (2006.01)

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

(72) APOSTOŁ MARCIN; JURKIEWICZ ANDRZEJ; 
CYGANKIEWICZ TADEUSZ; KOWAL JANUSZ 
KRZYSZTOF; KONIECZNY JAROSŁAW; MICEK PIOTR; 
RUSINEK ANTONI; MATUŁA ANDRZEJ; ZAJĄC JERZY; 
PIEPRZNY TADEUSZ

(54)

(57) Zespół zawieszenia kół pojazdów mechanicznych, zwłasz-
cza wielokołowych pojazdów terenowych, zawierający wahacz 
korbowy (1), na którego wykorbionej osi jest osadzone koło jezd-
ne a na jego wale jest współosiowo zamontowany sprężysty układ 
kumulujący energię generowaną od obciążenia wynikającego 
z nierówności terenu, charakteryzuje się tym, że jego sprężystym 
układem kumulującym energię jest zespół spiralnych elementów 
sprężystych (2), umieszczony wraz z wałem wahacza (1) w herme-
tycznej, ciśnieniowej komorze (5) cieczy.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 389785 (22) 2009 12 07

(51) B60K 6/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) FERENC ZBIGNIEW; KOZIARSKI CZESŁAW

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest napędowy układ akumulacyjny, 
stosowany w maszynach, ich zespołach roboczych i w pojazdach 
miejskich. Układ ma przekładnię bezstopniową (2), połączoną wa-
łami poprzez przekładnię różnicową trójwałową (4), bezwładnik (5) 
i zespól sprzęgło-hamulec (7) z dodatkową przekładnią różnico-
wą (8), wyposażoną w wał wyjściowy (10), natomiast przekładnia 
o stałym przełożeniu (3) połączona jest wałami jednocześnie 
z przekładnią różnicową trójwałową (4) i z przekładnią dodatkową 
(6), która połączona jest wałami jednocześnie z dodatkową prze-
kładnią różnicową (8) oraz poprzez sprzęgło rozruchowe (9) z wa-
łem wyjściowym (10).

(4 zastrzeżenia)


