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A1 (21) 417131 (22) 2016 05 09

(51) B27N 3/00 (2006.01)

 B27N 3/04 (2006.01)

(71) NCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki

(72) LUTOSTAŃSKI STANISŁAW; STARANOWICZ JANUSZ

(54) Sposób wytwarzania wzmocnionej płyty 
drewnopochodnej i wzmocniona płyta 
drewnopochodna

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania wzmoc-
nionych płyt drewnopochodnych z płyt wiórowych lub z płyt 
MDF lub z płyt OSB lub ze sklejki lub innego rodzaju płyt warstwo-
wych z drewna lub wiórów i włókien drzewnych, wytworzonych 
w znany sposób oraz warstwy wzmacniającej, charakteryzuje się 
tym, że płyty poddaje się procesowi wzmacniania poprzez doda-
nie co najmniej jednej warstwy wzmacniającej z włókien ciągłych, 
wytworzonych z celulozy metodą wiskozową lub przy użyciu 
tlenku n-n metylomorfoliny lub ze szkła, przy czym włókna te 
przed złączeniem z płytą drewnopochodną poddaje się wstęp-
nemu naprężeniu w zakresie od 5 do 90%, korzystnie 10 do 50% 
wytrzymałości na zrywanie tych włókien i w stanie naprężonym 
zespala się z co najmniej jedną zewnętrzną powierzchnią płyty 
drewnopochodnej, przy użyciu spoiwa utwardzanego chemicznie 
i lub termicznie lub wiążącego w procesie fizykochemicznym, 
a spoiwo nakłada się na rdzeń płyty i lub włókna i całość poddaje 
się obróbce łączenia w znany sposób ciągły w liniach technolo-
gicznych, wyposażonych w gorące prasy wałowe lub gorące prasy 
taśmowe o działaniu ciągłym. Spoiwo wykonane jest z żywicy kon-
densacyjnej aminowo formaldehydowej modyfikowanej środkami 
uelastyczniającymi, korzystnie eteryfikowanymi żywicami melami-
nowymi i lub dyspersjami akrylowymi lub lateksem butadienowo 
styrenowym lub dyspersjami polioctanowinylowymi, dodawanym 
w ilości 10 do 50% wagowych. Przedmiotem zgłoszenia jest też 
płyta drewnopochodna, która charakteryzuje się tym, że warstwę 
wzmacniającą stanowią włókna ciągłe, wytworzone ze szkła lub ce-
lulozy, przy czym włókna te są naprężone w zakresie od 5 do 90%, 
korzystnie 10 do 50% wytrzymałości na zrywanie tych włókien 
i w stanie naprężonym zespolone z co najmniej jedną zewnętrzną 
powierzchnią płyty drewnopochodnej, przy użyciu spoiwa utwar-
dzanego chemicznie i lub termicznie i lub wiążącego w procesie 
fizykochemicznym. Spoiwo stanowi żywica kondensacyjna amino-
wo formaldehydowa, modyfikowana środkami uelastyczniającymi, 
korzystnie eteryfikowanymi żywicami melaminowymi i lub dysper-
sjami akrylowymi lub lateksem butadienowo styrenowym lub dys-
persjami polioctanowinylowymi, dodawanym w ilości 10 do 50% 
wagowych.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 417141 (22) 2016 05 09

(51) B28C 5/12 (2006.01)

 B28C 5/14 (2006.01)

 B28C 7/04 (2006.01)

 B01F 7/02 (2006.01)

 E04F 21/08 (2006.01)

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

(72) WIĘCKOWSKI ANDRZEJ

(54) Mieszarka, w szczególności do betonu
(57) Mieszarka, w szczególności do betonu, o szybkim narastaniu 
wytrzymałości, przy wymaganym wysokim stopniu zmieszania 
i ciągłej pracy urządzenia, mająca zastosowanie również do różne-
go rodzaju zapraw, kompozytów na spoiwach cementowych, wa-
piennych, klejowych i innych, posiadająca zasobnik materiałowy, lej 
zasypowy, przenośnik materiału, dozownik wody z zaworem oraz 
mieszalnik, charakteryzuje się tym, że wał (9), umiejscowiony w mie-
szalniku głównym (8), posiada układ mieszadeł (11) o przekroju po-
przecznym półsoczewkowym oraz (12) o przekroju poprzecznym,  

soczewkowym, rozstawionych rzędami w układzie A1-A4, na ob-
wodzie i na długości wału (9).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 417251 (22) 2016 05 19

(51) B29C 35/02 (2006.01)

 C08J 3/24 (2006.01)

 C08J 5/00 (2006.01)

 C08J 7/06 (2006.01)

 C08K 3/20 (2006.01)

 F16C 33/72 (2006.01)

 F16C 33/76 (2006.01)

(71) GUMET SZ. GENEJA SPÓŁKA JAWNA, Kraśnik
(72) BEDNARCZYK TOMASZ; CHMIEL GRZEGORZ;  

LATOS-SARNA EMILIA; MRÓZ JERZY

(54) Sposób wytwarzania wyrobów gumowych, w tym 
uszczelnień technicznych, a zwłaszcza uszczelek 
łożyskowych o zmniejszonym współczynniku tarcia

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu wytwarzania wyrobów gumo-
wych, w tym uszczelnień technicznych, a zwłaszcza uszczelek 
łożyskowych o zmniejszonym współczynniku tarcia, w którym 
na powierzchni materiału gumowego nanosi się warstwę rGO 
i w etapie wulkanizacji właściwej trwale wtapia się ją w powierzch-
nię gumy. Zgłoszenie dotyczy też wyrobu gumowego, uszczel-
nień technicznych dla ruchu obrotowego i posuwisto zwrotnego 
w a zwłaszcza uszczelki łożyskowej, która na powierzchni posiada 
warstwę rGO wtopioną podczas procesu wulkanizacji właściwej 
w powierzchnię gumy.

(9 zastrzeżeń)
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(51) B29C 35/02 (2006.01)

 C08J 3/24 (2006.01)

 C08J 7/04 (2006.01)

 C08K 3/20 (2006.01)

 C08L 61/10 (2006.01)

 F16C 33/72 (2006.01)

 F16C 33/76 (2006.01)

(71) GUMET SZ. GENEJA SPÓŁKA JAWNA, Kraśnik
(72) BEDNARCZYK TOMASZ; CHMIEL GRZEGORZ;  

LATOS-SARNA EMILIA; MRÓZ JERZY

(54) Sposób wytwarzania wyrobów gumowych,  
w tym uszczelnień technicznych, a zwłaszcza 
uszczelek łożyskowych o zmniejszonym 
współczynniku tarcia

(57) Zgłoszenie dotyczy sposobu wytwarzania wyrobów gu-
mowych, w tym uszczelnień technicznych, a zwłaszcza uszczelek 


