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drewna połączone są naprzemiennie z deskami (2”) z drewna 
niemodyfi kowanego.

(20 zastrzeżeń)

A1 (21) 418799 (22) 2016 09 22

(51) B29C 44/12 (2006.01)
 A47C 17/00 (2006.01)
 A47C 19/00 (2006.01)
 A47C 20/00 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STAGRA 
MIESZAŁA SPÓŁKA JAWNA, Kuźnica Skakawska

(72) MIESZAŁA GRAŻYNA; MIESZAŁA STANISŁAW

(54) Sposób wytwarzania mebli tapicerowanych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania mebli 
tapicerowanych, w szczególności mebli domowych i biurowych, 
takich jak kanapy, sofy, fotele, w tym również mebli posiadających 
mechanizm rozkładania, tzw. mebli z funkcją spania. Sposób wy-
twarzania mebli tapicerowanych zawierających siedzisko, opar-
cie, stelaż, podłokietniki, pojemnik na pościel, zagłówki i detale 
ozdobne, polega na tym, że wykonane z płyty termoplastycznej 
podłokietniki (1) łączy się rozłącznie ze stelażem (2) siedziska tapice-
rowanego (3) i oparcia tapicerowanego (4), do których montuje się 
skrzynie na pościel (5), zagłówki (6) oraz detale ozdobne (7), przy 
czym podłokietniki (1), pojemniki na pościel (5) i detale ozdobne (7) 
kształtuje się w procesie formowania płyty termoplastycznej, gdzie 
w pierwszej kolejności z płyty termoplastycznej wycina się określo-
nych wymiarów formatkę, a następnie formatkę umieszcza się po-
wyżej ruchomego stołu formierskiego, do którego przymocowana 
jest forma, po czym górną powierzchnię formatki podgrzewa się 
za pomocą grzałek elektrycznych, a po pełnym uplastycznieniu się 
formatki, ruchomy stół formierski wraz z formą przesuwa się piono-
wo w górę, wciskając formę w uplastycznioną termicznie formatkę, 
jednocześnie wytwarza się podciśnienie, celem dokładnego przy-
legania formatki do formy, a następnie po odwzorowaniu formy, 
tak ukształtowaną formatkę schładza się i wycofuje się ją z formy, 
po czym formatkę poddaje się procesowi obróbki wykańczającej.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 418737 (22) 2016 09 19

(51) B29C 70/00 (2006.01)
 B32B 27/38 (2006.01)
 B29C 70/02 (2006.01)
 B29D 99/00 (2010.01)

(71) KOWALSKI MACIEJ SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD 
TAPICERSTWA KOMUNIKACYJNEGO-TAPS, Łyszkowice

(72) KOWALSKI MACIEJ

(54) Sposób wytwarzania kompozytu na osnowie 
z żywicy epoksydowej z elementami 
elektronicznymi

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania kom-
pozytu na osnowie z żywicy epoksydowej z elementami elek-

tronicznymi, w którym kompozyt w postaci elementu płaskiego 
i/lub przestrzennego z użyciem formy wbudowuje się elementy 
elektroniczne i/lub podzespoły elektroniczne, stosując jedno- 
komponentową żywicę epoksydową, w postaci proszku, o tem-
peraturze topnienia poniżej temperatury sieciowania, obniżającą 
lepkość wraz ze wzrostem temperatury, z udziałem antypirenów 
w postaci fosforanów albo wodorotlenków metali albo grafi tu 
ekspandowanego stosowanych w ilości od 10 - 30% w stosun-
ku do masy żywicy, stosując w procesie formowania kompozytu 
wzmocnienia włóknami, przez ogrzewanie z jednoczesnym od-
powietrzeniem i dociskiem prasy, stosując ciśnienie do ok. 20 bar 
przez czas do 30 sekund, umieszczenie na wstępnie wytworzo-
nym prepregu zatapiany element, po czym pokrywa się całość 
membraną silikonową o grubości dostosowanej do osadzanego 
elementu elektronicznego i/lub podzespołu elektronicznego, 
poddaje działaniu temperatury 110 - 120°C w czasie 8 - 10 minut 
z zapewnieniem odpowietrzenia i ciśnienia do ok 25 bar oraz 
procesowi sieciowania, otrzymując jednolitą całość. W sposo-
bie przy wytwarzaniu przestrzennie złożonego kształtu wyrobu 
kompozytu z zintegrowanym elementem elektroniki stosuje się 
formę o kształcie wyrobu, umieszczając w niej wcześniej przygo-
towany prepreg, następnie elementy elektroniczne i/lub pomia-
rowe, całość umieszcza się w rozgrzanej formie w worku próżnio-
wym, odsysa powietrze i poddaje działaniu promienników przez 
8 minut od osiągnięcia temperatury 120°C i poddaje sieciowaniu. 
W sposobie tym jako pierwszą warstwę zewnętrznego prepregu 
stosuje się warstwę dekoracyjną, którą może być warstwa deko-
racyjna, tkanina i/lub fornir modyfi kowany i/lub fornir naturalny 
i/lub czeczot.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 418661 (22) 2016 09 12

(51) B30B 3/04 (2006.01)
 B30B 11/18 (2006.01)

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

(72) BEMBENEK MICHAŁ; GARA PAWEŁ; 
HRYNIEWICZ MAREK; JANEWICZ ANDRZEJ; 
KOSTURKIEWICZ BOGDAN

(54) Urządzenie do kompaktowania

(57) Urządzenie do kompaktowania zawierające przynajmniej 
jedną parę obracających się w przeciwnym kierunku walców ro-
boczych, pomiędzy którymi znajduje się szczelina, charakteryzują-
ce się tym, że na pobocznicach walców roboczych (1 i 2) wykonane 
są obwodowo i naprzemiennie rowki (10) oraz występy (11) w taki 
sposób, że tworzą pomiędzy walcami roboczymi (1 i 2) szczelinę 
o stałej grubości i falistym kształcie.

(2 zastrzeżenia)


