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na boku leżącym naprzeciw ma rowki czyszcząco-wygarniające 
w postaci zębów czyszcząco-wygarniających (2) z kątami przyło-
żenia (α’) wynoszącymi 0° i z kątami natarcia (γ’) wynoszącymi  -10°, 
ponadto głębokość (h’) zębów czyszcząco-wygarniających (2) 
mieści się w przedziale od 4 mm do 9 mm, a promienie zaokrągle-
nia wrębu (r’) mieszczą się w przedziale od 4 mm do 10 mm, przy 
czym między podziałką zębów skrawających (t) oraz podziałką zę-
bów czyszcząco-wygarniających (t’) występuje zależność 4 do 2,5. 
Zęby skrawające (1) mają kąty przyłożenia (α) wynoszące 15°, kąty 
ostrza (β) wynoszące 48° oraz kąty natarcia (γ’) wynoszące 27°.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 405550 (22) 2013 10 07

(51) B23K 26/34 (2006.01)
 C23C 4/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) JANICKI DAMIAN; TAŃSKI TOMASZ; LABISZ KRZYSZTOF; 

PAKIEŁA WOJCIECH; LISIECKI ALEKSANDER

(54) Sposób stopowania laserowego podłoża 
z aluminium i stopów aluminium cząstkami 
ceramicznymi

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób stopowania laserem 
podłoża z aluminium i stopów aluminium cząstkami ceramicznymi. 
Proszek stopujący (cząstki ceramiczne) podawany jest do ciekłego 
jeziorka spawalniczego w strumieniu gazu szlachetnego, przez dy-
szę pochyloną względem stopowanej powierzchni, charakteryzuje 
się tym, że powierzchnię stopowanego podłoża pokrywa się topni-
kiem.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 405609 (22) 2013 10 10

(51) B25J 18/00 (2006.01)
 F16H 1/16 (2006.01)
 B25J 15/00 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) KRAKÓWKA TOMASZ

(54) Układ napędowy ramion manipulatora robota 
mobilnego

(57) Układ napędowy ramion manipulatora robota mobilnego, 
mającego ramię dolne ułożyskowane w obudowie i ramię górne 
ułożyskowane w ramieniu dolnym, ma moduł napędowy ramienia 
dolnego składający się z silnika (5) sprzężonego z kołami zębaty-
mi (6) przenoszącymi napęd na przekładnię ślimakową (4), której 
ślimacznica jest osadzona na osi obrotu ramienia dolnego oraz 
moduł napędowy ramienia górnego usytuowany w obudowie 
po przeciwnej stronie niż moduł napędowy ramienia dolnego, 
składający się z silnika (7) sprzężonego z kołami zębatymi (8) prze-
noszącymi napęd na przekładnię ślimakową napędzająca koło łań-

cuchowe (11) przenoszące, za pomocą łańcucha (11) napęd na koło 
łańcuchowe (12) osadzone na osi obrotu górnego ramienia ułoży-
skowanego w dolnym ramieniu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 405518 (22) 2013 10 02

(51) B28B 3/14 (2006.01)
 B30B 11/18 (2006.01)

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

(72) JANEWICZ ANDRZEJ; KOSTURKIEWICZ BOGDAN

(54) Urządzenie do formowania brykietów

(57) Urządzenie do formowania brykietów z materiału ziarnistego, 
włóknistego bądź mieszanek tych materiałów, mające zastosowanie 
zwłaszcza dla materiałów scalanych o dużych odkształceniach sprę-
żystych po ustąpieniu nacisku bądź posiadających właściwości qu-
asi-plastyczne, zawierające dwa walce robocze ułożyskowane w ob-
sadach, usytuowanych w dwudzielnej ramie lub połączonych przy 
pomocy kolumn oraz siłowników hydraulicznych, w których materiał 
dozowany jest w strefę zagęszczania w sposób grawitacyjny lub 
za pomocą urządzenia wstępnie zagęszczającego, charakteryzuje się 
tym, że na pobocznicach walców wzdłużnie, wykonane są rowki (10) 
oraz wręby (11) usytuowane w występach (12), a profi l poprzeczny 
rowka (10) i występu (12) jest korzystnie trapezem równoramiennym 
lub trójkątem równoramiennym, rozwartym na zewnątrz walca.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 405562 (22) 2013 10 07

(51) B28B 11/08 (2006.01)
 B28D 1/30 (2006.01)

(71) XELON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) KAPSA GRZEGORZ

(54) Sposób obróbki powierzchni kształtek betonowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób obróbki powierzchni 
kształtek betonowych, w szczególności kostek brukowych w celu 
nadania obrabianym powierzchniom wyglądu upodabniające-
go je do struktury naturalnego kamienia, zwłaszcza o wyglądzie 
starego kamienia. Sposób obróbki powierzchni kształtek betono-
wych prowadzi się przy użyciu linii technologicznej wyposażo-
nej w przenośniki, której pierwszym elementem jest urządzenie 
służące do uszkadzania krawędzi przylicowych oraz górnych 


