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A1 (21) 413110 (22) 2015 07 13

(51) B25J 9/00 (2006.01) 
 B25J 9/02 (2006.01) 
 B25J 9/10 (2006.01) 
 A61B 34/30 (2016.01)

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

(72) KARPIEL GRZEGORZ; PETKO MACIEJ; KOBUS KONRAD; 
STANGEL-WÓJCIKIEWICZ KLUDIA

(54) robot hybrydowy
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest robot hybrydowy o pięciu stop-
niach swobody, zawierający podstawę, ramiona połączone przegu-
bami i chwytak. Robot charakteryzuje tym, że składa się z dwóch 
mechanizmów płaskich (A i B), które zorientowane są w przestrzeni 
prostopadle tak, że gdy pierwszy mechanizm płaski (A) znajduje się 
w płaszczyźnie poziomej to drugi mechanizm płaski (B) ułożony 
jest w płaszczyźnie pionowej i w skład pierwszego mechanizmu 
płaskiego (A) wchodzą dwa człony pryzmatyczne, pierwszy człon 
pryzmatyczny (1) i drugi człon pryzmatyczny (2), poruszające się 
po prowadnicach, pierwszej prowadnicy (I) i drugiej prowadnicy (II), 
oraz dwa przeguby obrotowe, pierwszy przegub obrotowy (a) i dru-
gi przegub obrotowy (b) połączone trzecią prowadnicą (III), przy 
czym pierwszy przegub obrotowy (a) jest połączony z trzecią pro-
wadnicą (III) poprzez trzeci człon pryzmatyczny (3), zaś prowadnice, 
pierwsza prowadnica (I) i druga prowadnica (II) stanowią podstawę 
robota, natomiast drugi mechanizm płaski (B) zawiera w sobie trzy 
człony pryzmatyczne (4, 5, 6) poruszające się po trzeciej prowad-
nicy (III), przy czym te człony pryzmatyczne (4, 5, 6) są połączone 
za pomocą układu ramion (IV) połączonych za pomocą przegubów 
obrotowych (c).

(5 zastrzeżeń)
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(51) B27M 1/08 (2006.01) 
 B27M 3/00 (2006.01) 
 B27D 1/08 (2006.01) 
 B27D 3/00 (2006.01)

(71) MELACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Sól

(72) PIOTROWSKI DARIUSZ

(54) układ linii technologicznej do produkcji elementów 
nośnych i konstrukcyjnych do mebli o dużych 
przekrojach poprzecznych, zwłaszcza nóg,  
belek nośnych i ramiaków

(57) W układzie linii technologicznej do produkcji elementów no-
śnych i ze stacji bazowej (1) wychodzą: pierwszy ciąg podajników 
transportowych (A1), drugi ciąg podajników transportowych (B1), 
trzeci ciąg podajników transportowych (C1) oraz czwarty ciąg po-
dajników transportowych (D1). Pierwszy ciąg podajników transpor-
towych (A1) dochodzi do zestawu obrabiarek CNC do frezowania 
frontów (2), który łączy z prasą menbranowo-próżniową (2.1), skąd 
przechodzi do zestawu centrów obróbczych CNC do wiercenia, 
frezowania i obróbki finalnej (6), następnie pierwszy ciąg podajni-
ków transportowych (A1) prowadzi do magazynu wyrobów goto-
wych (10). Drugi ciąg podajników transportowych (B1) dochodzi 

do formaryzerko-czopiarki (3), którą łączy z linią do opłaszczawia-
nia paneli i płyt (3.1). Na wyjściu z linii do opłaszczawiania paneli 
i płyt (3.1) drugi ciąg podajników transportowych (B1) rozgałęzia 
się w trzech kierunkach. Gałąź pierwsza (B1.1) jest połączeniem 
linii do z centrum obróbczym do formatowania płyt i wycinania 
rowka „V” (7) i ma połączenie ze stanowiskiem ścisków do skleja-
nia i składania wykrojów płycin (7.1), skąd prowadzi do magazynu 
wyrobów gotowych (10). Do magazynu wyrobów gotowych (10) 
prowadzi również wychodząca z linii do opłaszczawiania paneli 
i płyt (3.1) gałąź druga (B1.2). Wychodząca z linii do opłaszczawia-
nia paneli i płyt (3.1) gałąź trzecia (B1.3) drugiego ciągu podajników 
transportowych (B1) łączy ją ze stacją bazową (1). Trzeci ciąg podaj-
ników transportowych (C1) łączy stacją bazową (1) z linią do formo-
wania i oklejania wąskich płaszczyzn (4). Na wyjściu z linii do for-
mowania i oklejania wąskich płaszczyzn (4) trzeci ciąg podajników 
transportowych (C1) rozdziela się na potok pierwszy (C1.1) prowa-
dzący do zestawu centrów obróbczych CNC do wiercenia, frezowa-
nia i obróbki finalnej (6) i na potok drugi (C1.2) łączący linię do for-
mowania i oklejania wąskich płaszczyzn (4) z magazynem wyrobów 
gotowych (10). Czwarty ciąg podajników transportowych (D1) łączy 
stacją bazową (1) ze strugarką czterostronną (5) współpracującą z li-
nią do opłaszczowiania wąskich elementów (5.1). Na wyjściu z linii 
do opłaszczowiania wąskich elementów (5.1) czwarty ciąg podajni-
ków transportowych (D1) rozdziela się w trzech kierunkach. Podaj-
nik usytuowany w pierwszym kierunku (D1.1) dochodzi do maga-
zynu wyrobów gotowych (10), a podajnik usytuowany w drugim 
kierunku (D1.2) dochodzi do linii do formatowania listew i wycina-
nia rowka „V” (8), skąd przechodzi do ścisków do sklejania i składa-
nia wykrojów listew (8.1) i dalej dochodzi do magazynu wyrobów 
gotowych (10). Podajnik usytuowany w trzecim kierunku (D1.3) do-
chodzi do nakładarki obrzeża na wąskie krawędzie listwy (8.2), skąd 
przechodzi do frezarki obwiedniowej (8.3). Za frezarką obwiednio-
wą (8.3) podajnik usytuowany w trzecim kierunku (D1.3) ma dwa 
ramiona, z których ramię pierwsze (D.1.3.1) dochodzi do wejścia 
na linię do formatowania listew i wycinania rowka „V” (8), a ramię 
drugie (D.1.3.2) podajnika usytuowanego w trzecim kierunku (D1.3) 
dochodzi do magazynu wyrobów gotowych (10). Rozkrawarka fo-
lii (9) ma połączenie podajnikiem pierwszym (E1) z linią do opłasz-
czawiania paneli i płyt (3.1) oraz podajnikiem drugim (E2) z linią 
do formowania i oklejania wąskich płaszczyzn (4). Rozkrawarka fo-
lii (9) ma połączenie podajnikiem trzecim (E3) z linią, do opłaszczo-
wiania wąskich elementów (5.1).

(3 zastrzeżenia)
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(51) B28B 11/24 (2006.01) 
 C04B 40/00 (2006.01)

(71) DOLNIAK ROMAN PTC PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI 
CIEPLNEJ, Poznań

(72) DOLNIAK ROMAN; DOLNIAK MARIA; PAUTER PIOTR

(54) Sposób i urządzenie do pielęgnacji 
wibroprasowanych wyrobów betonowych 
w procesie dojrzewania betonu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób pielęgnacji wibropra-
sowanych wyrobów betonowych w procesie dojrzewania betonu 


