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jest osadzony na powierzchni warstwy nanowłókien. W odmianie 
wynalazku wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony 
na implant do wypełnień kości stanowi także co najmniej jeden 
układ trzech warstw, z których środkową jest warstwa porowata 
z polimeru biodegradowalnego, w postaci pianki lub w postaci 
membrany, zaś zewnętrzne warstwy są warstwami włókniny igło-
wanej z włókien klasycznych, połączonymi z membraną lub pian-
ką techniką klejenia lub prasowania. Materiał zawiera co najmniej 
jeden spośród dodatków ceramicznych, węglowych i metalicz-
nych oraz czynnik wzrostu lub lek. Dodatek ceramiczny, węglowy 
lub metaliczny, w postaci nanododatku, jest zawarty w strukturze 
pianki lub membrany, zaś czynnik wzrostu lub lek, enkapsulowany 
w mikrosferach z biopolimeru, jest osadzony na powierzchni war-
stwy pianki lub membrany.
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(57) Urządzenie do nagniatania udarowego szyny, zwłaszcza szy-
ny stanowiącej krzyżownicę rozjazdu szynowego, charakteryzuje 
się tym, że zawiera rolkę nagniatającą (1), obrotowo umocowaną 
na jednym końcu ruchomego korpusu (4), połączonego z bija-
kiem (11) młota hydraulicznego. Ruchomy korpus (4) jest połączo-
ny z bijakiem (11) suwliwie w kierunku jego wzdłużnej osi oraz, 

od strony przeciwnej do końca połączonego z rolką nagniatają-
cą (1). Ruchomy korpus (4) jest podparty jednym końcem sprężyny 
zewnętrznej (8) i sprężyny wewnętrznej (9), zaś drugi koniec sprę-
żyny wewnętrznej (9) jest oparty o tuleję kołnierzową (10), przymo-
cowaną do bijaka (11). Drugi koniec sprężyny zewnętrznej (8) jest 
oparty o tuleję (7), przymocowaną do nieruchomej obudowy (12) 
młota hydraulicznego.
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(57) Przedmiotem wynalazku jest łożysko polimerowe do redukcji 
i tłumienia drgań zwłaszcza konstrukcji budowlanych, zbudowane 
z osadzonego pomiędzy dwoma elementami mocującymi (3a, 3b) 
sprężystego walca (1), w którym przelotowo osadzony jest stalo-
wy trzpień (2), które charakteryzuje się tym, że stalowy trzpień (2) 
zamocowany jest obustronnie przegubowo w elementach mocu-
jących (3a, 3b). Sprężysty walec (1) wykonany jest z masy polime-
rowej o właściwościach tłumiących i połączony jest obustronnie 
z elementami mocującymi (3a, 3b), korzystnie połączeniem klejo-
nym. W wariancie wynalazku stalowy trzpień (2) zakończony jest 
obustronnie elementami kulistymi (5), które osadzone są w gniaz-
dach kulistych (6), które wykonane są w obu elementach mocują-
cych (3a, 3b).
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(57) Wysięgnik maszyny roboczej charakteryzuje się tym, że zamo-
cowany obrotowo na podwoziu (1) wysięgnik posiada dwa podłuż-
ne łączniki (10a i 10b) połączone ze sobą pionowym członem (11), 
stanowiące układ czworoboku przegubowego, przy czym w dolnej 
części pionowego członu (11) znajduje się przegub o jednym stop-
niu swobody oraz posiadający korzystnie oś równoległą do po-
wierzchni pionowego członu (11), w którym to przegubie osadzone 
jest jednym końcem obrotowo pośrednie ramię (18), zaś na drugim 
końcu pośredniego ramienia (18) osadzony jest obrotowo końcowy 
człon (19) wysięgnika, podczas gdy oś obrotu ramienia członu (19), 


