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co najmniej dwie głowice mgło we (1), wytwarzające nadciśnienie 
wewnątrz osłony, przy czym głowice mgłowe (1) są zamocowane 
w górnej części osłony i pochylone ukośnie do dołu względem 
osi odwiertu, zaś każdy panel jest wykonany ze sztywnej ramy (4), 
w której jest zamocowana perforowana przegroda (5), zatrzymują-
ca drobne frakcje pyłu zwilżone mgłą wodną.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 398879 (22) 2012 04 19

(51) B24B 31/14 (2006.01)
 C23C 22/05 (2006.01)
 C23C 22/62 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO 
ŁUKASIEWICZA, Rzeszów; ODLEWNIA 
CIŚNIENIOWA META-ZEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

(72) BETLEJ JAN; BORYCZKO BOŻENA KARMENA; PŁOSZAJ 
FRANCISZEK; TUPAJ MIROSŁAW; ORŁOWICZ ANTONI 
WŁADYSŁAW; MRÓZ MAREK FRANCISZEK

(54) Sposób wybłyszczania powierzchni odlewów

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wybłyszczania po-
wierzchni odlewów, zwłaszcza wykonywanych ze stopów alumi-
nium, cynku, brązów oraz stali celem poprawy estetycznego wy-
glądu wyrobu fi nalnego, w którym wyeksponowane są elementy 
odlewane. Sposób wybłyszczania powierzchni odlewów poprzez 
ich obróbkę w obrotowym bębnie charakteryzuje się tym, że bęben 
wypełnia się obrabianymi odlewami, po czym wlewa się do niego 
10 do 20% wodny roztwór soli sodowej kwasu ABS, oksyetylowa-
nego alkoholu tłuszczowego i dietanoloamidu kwasu z oleju koko-
sowego w ilości do 4% objętościowych rozcieńczony wodą o twar-
dości 4,5°n, kwasowości pH 6,7 do 6,9, przewodności elektrycznej 
200 μS i temperaturze od 35°C do 40°C oraz dopełnia do całkowitej 
objętości bębna kulkami o zróżnicowanej średnicy od 3 do 7 mm, 
a po zamknięciu jego przestrzeni wewnętrznej wprawia w ruch 
z prędkością od 30 do 80 obrotów na minutę, prowadząc proces 
przez co najmniej 20 minut.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398911 (22) 2012 04 20

(51) B27C 5/04 (2006.01)

(71) KARP JACEK, Skuszew
(72) KARP JACEK

(54) Zespół prowadnicy osłony freza

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół prowadnicy osłony freza, 
mający przeznaczenie do frezarki dolnowrzecionowej, stosowanej 
do obróbki drewna. Zespół prowadnicy osłony freza, zaopatrzony 
w blat roboczy z umiejscowioną na nim obudową, rozmieszczone 
po bokach ścianek obudowy suwliwe elementy prowadnicy oraz 
wnękę roboczą narzędzia, utworzoną pomiędzy ściankami bocz-
nymi obudowy, zamykaną poruszającymi się suwliwie elementami 
prowadnic, charakteryzuje się tym, że pomiędzy wyprofi lowanymi 
krawędziami bocznymi prowadnic (2) umieszczona jest wkładka (1), 
która ma postać prostopadłościennej bryły z otworem roboczym 
dla narzędzia. Korzystnie wkładka (1) jest dociskana przez prowad-
nice (2) wzdłuż krawędzi bocznych (3).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399023 (22) 2012 04 27

(51) B27M 3/18 (2006.01)
 A47B 47/04 (2006.01)

(71) BĄBEL PIOTR ZAAX PROJEKT, Inowrocław
(72) BĄBEL PIOTR

(54) System budowy mebli

(57) W jednym z rozwiązań system meblowy zawierający ele-
menty wieńcowe, złącza i ścianki charakteryzuje się tym, że dwa 
elementy wieńcowe (1) połączone są poprzez co najmniej jed-
no giętkie złącze zawierające element linkowy (4) przechodzący 
przez dwa otwory wzdłużne (5) i jeden poprzeczny (6) każdego 
z elementów wieńcowych (1), tworząc w przekroju poprzecznym 
kształt litery „F” a oba końce elementu linkowego (4) przytwierdzo-
ne są do elementu naciągowego (7), przy czym element linkowy (4) 
i element naciągowy (7) umiejscowione są wewnątrz zamkniętej 
lub częściowo otwartej przestrzeni ograniczonej ściankami (2) ma-
jącymi w przekroju poprzecznym kształt odpowiadający kształtowi 
wieńca (1) a krawędzie ścianek (2) stykają się z wieńcami (1), nato-
miast element naciągowy (7) stanowi element śrubowy zakończo-
ny hakiem wkręcany w gwintowany otwór elementu oczkowego 
a wszystkie ścianki (2) stanowią jednolitą całość z warstwowego 
materiału kompozytowego w formie arkusza pozaginanego wzdłuż 
odpowiednich linii.

(37 zastrzeżeń)

A1 (21) 398847 (22) 2012 04 16

(51) B28B 1/29 (2006.01)
 B32B 13/08 (2006.01)

(71) BRODNIEWICZ RYSZARD, Sulechów; 
KRAUZE KRZYSZTOF, Świątniki

(72) BRODNIEWICZ RYSZARD; KRAUZE KRZYSZTOF

(54) Sposób wytwarzania pro" lu gipsowego i pro" l 
gipsowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania profi lu 
gipsowego polegający na tym, że do ułożonego na kształtowej 
taśmie rękawa kartonowego wprowadza się mieszankę gipsową 
zawierającą w swojej masie włókna szklane grube i nieciągłe. Przed-
miotem zgłoszenia jest również profi l gipsowy.

(5 zastrzeżeń)


