
18 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  11  (1028)  2013

umieszczona pomiędzy częściami brzegowymi podstawy, a wiecz-
ko (36) jest umieszczone poniżej powierzchni podtrzymującej każ-
dej części brzegowej (80).
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(57) Sposób optymalizacji transportu wyrobów mających zasad-
niczo wolny od pulpy rdzeń chłonny obejmuje etapy identyfikacji 
optymalizowanej pieluchy; identyfikacji optymalizowanej torby 
do pomieszczenia dwóch lub większej liczby zoptymalizowanych 
pieluch; identyfikacji optymalizowanego pudła do pomieszczenia 
dwóch lub większej liczby zoptymalizowanych toreb; identyfikacji 
optymalizowanej palety i rozmieszczania na niej zoptymalizowa-
nych pudeł oraz identyfikacji optymalizowanego planu załadunku 
dla pojazdu i rozmieszczania w nim zoptymalizowanych palet. Po-
jazd ma współczynnik obciążenia wynoszący od około 0,7 do oko-
ło 1,0, gdy pojazd jest załadowany zoptymalizowanymi paletami. 
Przedmiotem zgłoszenia jest również paleta wyrobów chłonnych.
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(57) Bęben łańcuchowy charakteryzuje się tym, że w dnie gniaz-
da (1) i/lub flance zęba (6) umieszczone są wkładki (4) z materiałów 
trudnościeralnych, korzystnie z węglików spiekanych.
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(57) Układ zawiera elektroniczne czujniki temperatury (2) o budo-
wie skokowo dwustabilnej, wbudowane w każdym krążniku w stre-
fie przyległej do każdego łożyska. Czujniki temperatury (2) połą-
czone są poprzez koncentratory sygnałów (3) - przyporządkowane 
do każdego z krążników (1) lub do zestawu krążnikowego - z pro-
wadzonym wzdłuż trasy przenośnika jednorodnym impedancyjnie 
i falowo przewodem (4). Przewód (4) doprowadzony jest do układu 
pomiarowego, złożonego z generatora impulsów nanosekundo-
wych (5) i układu pomiaru czasu opóźnienia (6).
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