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miącym (1) odpady drzewne oczyszcza się w urządzeniu sepa-
rującym (4) z zanieczyszczeń mineralnych i otrzymuje się odpad 
drzewny o zawartości zanieczyszczeń mineralnych w granicach 
od 0,5 do 20%, który następnie rozdrabnia się w szybkoobrotowym 
urządzeniu rozdrabniającym (2).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 395868 (22) 2011 08 04

(51) B32B 7/10 (2006.01)
 B32B 27/32 (2006.01)
 B32B 27/40 (2006.01)
 E04C 2/284 (2006.01)

(71) GRUNTKOWSKI MARCIN, Chodzież; GRUNTKOWSKI 
MARIUSZ, Chodzież; LANDOWSKI GRZEGORZ, Poznań

(72) GRUNTKOWSKI MARCIN; GRUNTKOWSKI MARIUSZ; 
LANDOWSKI GRZEGORZ

(54) Sposób wytwarzania okładzin budowlanych, 
mających ozdobną fakturę

(57) Sposób wytwarzania okładzin budowlanych charakteryzuje 
się tym, że płaskie formy z elastycznego materiału, mające na po-
wierzchni ozdobną fakturę, umieszcza się na płaskim podłożu i po-
wierzchnię form z fakturą pokrywa się warstwą kleju. Po nałożeniu 
kleju kładzie się warstwę wzmacniającą, korzystnie siatkę, a gdy 
nastąpi utwardzenie kleju warstwę wzmacniającą pokrywa się kle-
jem i kładzie się na nią płytkę, korzystnie ze styropianu lub pianki 
poliuretanowej. Po utwardzeniu kleju oddziela się od form sztywne 
okładziny, które na powierzchni mają odtworzoną z form ozdobną 
fakturę.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 395971 (22) 2011 08 16

(51) B32B 27/36 (2006.01)
 B32B 27/12 (2006.01)
 E04D 3/32 (2006.01)
 E04D 3/06 (2006.01)

(71) LINK AWAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Buk

(72) ŁAWICKI WŁODZIMIERZ; DRÓZD DARIUSZ; 
SNOPEK MARIUSZ

(54) Płyta przepuszczająca światło

(57) Przedmiotem wynalazku jest płyta przepuszczająca światło 
mająca zastosowanie zwłaszcza w budownictwie jako pokrycie 
świetlików dachowych obiektów przemysłowych oraz klap dymo-
wych. Płyta przepuszczająca światło ma co najmniej dwie warstwy 
i charakteryzuje się tym, że pomiędzy dwoma warstwami wykona-

nymi z poliwęglanu komorowego (1, 3) jest warstwa podtrzymują-
ca (2) wykonana korzystnie z tkaniny z włókna szklanego.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 395959 (22) 2011 08 16

(51) B60C 27/22 (2006.01)
 B60C 11/22 (2006.01)

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

(72) GUBAŁA GRZEGORZ; ZACHARA BOLESŁAW

(54) Przyrząd do montażu na koła napędowe pojazdu

(57) Przyrząd do montażu na koła napędowe pojazdu charakte-
ryzuje się tym, że składa się z trzech odcinków łańcucha (6), roz-
piętych pomiędzy trzema ramionami (1, 4, 7), które są sprzężone 
przez dwa łączniki (2) krótkie i jeden łącznik (3) długi, przy czym 
ramiona(1, 4, 7) z łącznikami (2, 3) połączone są luźno i nierozłącznie 
za pomocą nitów (8), które stanowią osie obrotu ramion, zaś jedno 
ramię (4) jest sztywno i nierozłącznie połączone z łącznikiem (3) 
dłuższym, a dwa ramiona (1, 7) mają wygięcia, na które zakładany 
jest wieszak w kształcie trójkąta dźwigni napinacza (5) dla odcin-
ków łańcucha (6).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 395864 (22) 2011 08 04

(51) B60H 1/00 (2006.01)
 B61D 27/00 (2006.01)

(71) MODERTRANS POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) BAKINOWSKI JAROSŁAW; MOLENDA WŁODZIMIERZ; 
SZYLLER BARTOSZ; OWCZAREK DOMINIK; KOBOS 
WITOLD

(54) Układ wentylacji i ogrzewania tramwaju

(57) Układ wentylacji i ogrzewania tramwaju charakteryzuje się 
tym, że w szkielecie dachu tramwaju w dwóch skrajnych członach 
I i II tramwaju usytuowane są agregaty grzewczo-nawiewne (1), 
a w szkielecie dachu tramwaju w środkowym członie III tramwaju 
rozmieszczone są agregaty wywiewne (2). W skrajnych członach 
I i II oraz w środkowym członie III, umieszczone są kanały rozprowa-
dzające (3) oraz pod nimi żaluzje nawiewne (4) i wywiewne (5). Każ-
dy z członów I, II i III wyposażony jest w kanał łączący (6). Kanały (3), 
ułożone są w otworach w krokwiach dachowych. Przypodłogowe 


