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bocznej dyszy (9) umiejscowionym po odpowiedniej stronie otwo-
ru (3) dyszy szczelinowej (4), przy czym oś (10) otworu (8) bocznej 
dyszy (9) jest odchylona od osi (11) kanału zasilającego (2) o kąt (α) 
wynoszący od 0 do 60° i osie (10, 11) leżą w jednej płaszczyźnie.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 428636 (22) 2019 01 21

(51) B21D 47/04 (2006.01)
 F16S 3/00 (2006.01)

(71) MFO SPÓŁKA AKCYJNA, Kożuszki-Parcel
(72) MIRSKI TOMASZ; ROZNOWSKI MARIUSZ

(54) Sposób wytwarzania wsporników ściennych 
do systemów zamocowań i wspornik ścienny 
do systemów zamocowań

(57) Sposób wytwarzania wsporników ściennych do systemów 
zamocowań, polega na tym, że cienką taśmę metalową, o szeroko-
ści dobranej do szerokości rozwinięcia przyszłego kształtownika (1), 
odwija się z kręgu, na którym jest ona nawinięta i przycina na od-
cinki o wybranej długości, po czym odcinki wprowadza się ruchem 
ciągłym, postępowym między współpracujące ze sobą, parami 
po przeciwległych stronach narzędzia rotacyjne, których pobocz-
nice robocze dostosowane są do zaginania taśmy do właściwego 
kształtu przekroju kształtownika (1), gdzie w procesie plastycznego 
odkształcania dokonuje się formowanie kształtownika (1), a następ-
nie w leżących naprzeciw siebie fragmentach półek kształtowni-
ka (1) wycinana się krawędzie zamka, tak aby po zagięciu końców 
kształtownika (1) usytuowane w obrębie tej samej półki wypusty (2) 
zazębiały się z wycięciami, po czym końce kształtownika (1) zbli-
ża się do siebie, aż do momentu wprowadzenia wypustów (2) zam-
ków w ich wycięcia (3).

(3 zastrzeżeń)

A1 (21) 425309 (22) 2018 04 23

(51) B21D 53/04 (2006.01)
 F28F 3/14 (2006.01)

(71) RACHFAŁ ADAM RSTECHNOLOGY, 
Gniewczyna Tryniecka

(72) RACHFAŁ ADAM

(54) Sposób i układ urządzeń do wytwarzania 
dwuwarstwowych płyt komorowych zwłaszcza 
do konstrukcji i systemów wymiany ciepła 
o wysokich wymaganiach pojemnościowych 
i ciśnieniowych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i układ urządzeń do wy-
twarzania dwuwarstwowych płyt komorowych zwłaszcza do kon-

strukcji i systemów wymiany ciepła o wysokich wymaganiach 
pojemnościowych i ciśnieniowych. Sposób wytwarzania dwuwar-
stwowych płyt komorowych zwłaszcza do konstrukcji i systemów 
wymiany ciepła o wysokich wymaganiach pojemnościowych i ci-
śnieniowych charakteryzuje się tym, że blachy rozwija się z koli jed-
nej lub/i drugiej, przycina się na określone formaty na urządzeniu 
i przetrzymuje się w temperaturze korzystnie 15°C w celu stabiliza-
cji temperaturowej, po czym blachy pakietuje się na stole przesuw-
no - obrotowym (16) z samomocującymi i tak przygotowane blachy 
przemieszcza się do stanowiska spawalniczego (10) gdzie doci-
śnięte i spozycjonowane łączy się siatką spoin na krawędzi blach 
po obwodzie korzystnie czterościegową spoiną obwodową oraz 
następnie spoiną poprzeczną, a następnie wykonuje się spoiny 
eliptyczne, a tak przygotowaną płytę przemieszcza się na stanowi-
sko wycinarki (11) strumieniowo wodnej celem wycięcia określo-
nego formatu płyty, wyciętą płytę przemieszcza się na stanowi-
sko (12) celem wspawania króćców w płyty, przygotowana płyta 
podlega obustronnemu śrutowaniu w komorze (13) śrutowniczej, 
po czym płytę podaje się roztłaczaniu na stanowisko (14) roztła-
czania ciśnieniowego, gdzie płytę ustawia się w pionie lub/i pozio-
mo, mocuje się mechanicznie a poprzez drugi króciec wtłacza się 
wysokociśnieniowym agregatem pompowym medium rozporowe 
korzystnie wodę co powoduje odkształcenie, roztłoczenie blachy 
płaszcza poszyciowego na zewnątrz, a pomiędzy spoinami a płasz-
czem poszyciowym i płaszczem głównym powstaje szczelinowy 
kanał (18), natomiast na powierzchni zewnętrznej płyty wybrzu-
szenia (19), a tak wykonana płyta ostatecznej kontroli jakościowo 
ciśnieniowej. Układ urządzeń charakteryzuje się tym, że składa się 
z podwójnego torowego suwnicowego (17) systemu transporto-
wego z dwóch suwnic do transportu blach, stanowiska i urządze-
nia (9) do rozwijania prostowania i przycinania na określoną dłu-
gość blach, stołu (16) przesuwno-obrotowego z zainstalowanymi 
z samocentrującymi mocującymi rolkami do mocowania i regulo-
wanym poziomem i wysokością, stanowiska (10) spawalniczego 
z wysięgnikami i z zainstalowanym automatycznym systemem 
spawalniczym umożliwiającym wykonywanie spoin obwodowych 
poprzecznych i eliptycznych łączących blachy, wycinarki (11) wod-
nej do wycięcia płyty połączonych blach o określonym kształcie, 
stanowiska (12) wspawania króćców i elementów mocujących pły-
tę połączonych blach do roztłaczania ciśnieniowego wraz z wysię-
gnikiem i zainstalowanym urządzeniem spawalniczym, komory (13) 
śrutowniczej do śrutowania, stanowiska (14) roztłaczania ciśnie-
niowego wraz z wysokociśnieniowym agregatem, stanowiska (15) 
kontroli szczelności i jakości płyty połączonych blach, przy czym 
urządzenia i stanowiska tworzą liniowy ciąg produkcyjny w kształ-
cie podkowy.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 425427 (22) 2018 04 30

(51) B22D 41/50 (2006.01)

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

(72) ZYCH JERZY STANISŁAW; MYSZKA MARCIN

(54) Sposób kierowania strumieniem metalu 
wypływającego z układu wlewowego 
do piaskowych form odlewniczych

(57) Sposób kierowania strumieniem metalu wypływającego 
z układu wlewowego podczas zalewania wnęki piaskowych form 
odlewniczych z zastosowaniem przegrody o kształcie śrubowym 
zamontowanej w kształtce wykonanej z materiału ceramicznego, 
która usytuowana jest w końcowym odcinku układu wlewowe-
go charakteryzuje się tym, że najpierw określa się grubość ścianki 
przegrody przez zbadanie zależności czasu jej rozpuszczania od ro-
dzaju materiału, z którego jest wykonana oraz składu i temperatury 
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ciekłego metalu wlewanego do zbiornika wlewowego, po czym 
w układzie wlewowym umieszcza się kształtkę wyposażoną w sa-
morozpuszczalną, cienkościenną przegrodę, która rozpuszcza-
jąc się w wyznaczonym czasie kieruje przepływem strugi ciekłego 
metalu do wnęki piaskowej formy odlewniczej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 425311 (22) 2018 04 23

(51) B22F 1/00 (2006.01)
 B22F 9/08 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU METALI DOMET 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Drążeń

(72) DOMAGAŁA JANUSZ

(54) Linia technologiczna do produkcji granulatu 
aluminiowego

(57) Linia do produkcji granulatu składa się tygla (13) z rynną 
spustową (12), granulatora (10) z ceramiczną płytą odlewniczą (11), 
zbiornika na wodę (14) z zaworami; dopływowym (16) i odpływo-
wym wody chłodniczej, oraz transportera taśmowego, który skła-
da się z bębnów; zwrotnego (1), kierunkowego (2) i napędowego (3) 
oraz pary wałków kierunkowych (4), które połączone są taśmą trans-
portową, która składa się z gumowej taśmy dolnej (5), do której 
przytwierdzone są elementy dystansowe (7) z wypukłościami trój-
kątnymi, do których to elementów dystansowych (7) przytwierdzo-
na jest druga taśma (6) w postaci siatki wykonanej ze splotów drutu 
stalowego i włókna szklanego, na powierzchni której zamocowane 
są zgrzebła (8) ze sztywnej siatki a pod bębnem zwrotnym (3) usta-
wiony jest pojemnik (15) na granulat.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 425401 (22) 2018 04 27

(51) B23B 39/00 (2006.01)
 E21B 7/02 (2006.01)

(71) MARKOWSKA GRAŻYNA MARKSPAW, Poniatowa
(72) MARKOWSKA GRAŻYNA; MARKOWSKI PAWEŁ

(54) Układ zespołu sterowania i obróbki pro# li 
metalowych oraz sposób obróbki pro# li 
metalowych

(57) Zgłoszenie rozwiązuje problem opracowania konstrukcji i za-
stosowanie wierteł składanych z płytką skrawającą co umożliwi pre-
cyzyjne dokonywanie otworów niezależnie od materiału, z którego 
wykonane są profi le metalowe, a także pozwoli na wyeliminowa-
nie konieczności chłodzenia narzędzi podczas procesu wiercenia 
co przyczyni się w znacznym stopniu do ochrony środowiska i BHP. 
Układ zespołu sterowania i obróbki profi li metalowych charaktery-
zuje się tym, że posiada blok sterowania CNC (1), sterownik PLC (2) 
oraz elektrowrzeciono (15) z narzędziem obróbczym (18), zespół 
siłowników i zespół zbliżeniowych czujników oraz ma system 
chłodzenia (16) posiadający regulację cykliczną. Sposób obróbki 
profi li metalowych, charakteryzuje się tym, że profi l metalowy (19), 
umieszcza się najpierw na stole roboczym (20), a następnie wpro-
wadza się współrzędne wierconych otworów do programu steru-
jącego pracą układu CNC (1) i wykonuje pozycjonowanie profi lu 
metalowego (19) uruchamia program, następuje opuszczanie 
elementu dociskającego (8) obrabianego profi lu metalowego (19), 
aktywuje sygnał w sterowniku PLC (2), wysyła sygnał uruchomienia 

obrotów elektrowrzeciona (15) i załącza system chłodzenia (16) dla 
prowadzenia procesu obróbki.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 428637 (22) 2019 01 21

(51) B23D 19/06 (2006.01)
 B26D 7/27 (2006.01)
 B21B 15/00 (2006.01)
 B21D 53/14 (2006.01)

(71) MFO SPÓŁKA AKCYJNA, Kożuszki-Parcel
(72) MIRSKI TOMASZ; ROZNOWSKI MARIUSZ

(54) Sposób cięcia wzdłużnego pasków z blachy stalowej

(57) W sposobie cięcia wzdłużnego pasków z blachy stalowej, 
w tym samym ciągu linii technologicznej, bezpośrednio po wyjściu 
z systemu noży krążkowych (4), paski (21, 21+n) powstałe z taśmy 
blachy stalowej (2) przepuszcza się przez szereg, zamontowanych 
na dwu wałach (6) ułożonych w pionie i obracających się przeciw-
sobnie, rolek walcujących (7), za pomocą których kształtuje się 
krawędzie brzegów pasków (21, 21+n), po czym paski (21, 21+n) prze-
mieszcza się ruchem ciągłym, postępowym do dołu kompensacyj-
nego (8) i dalej do innego układu rolek naprowadzających (9), skąd 
paski (21, 21+n) przeprowadza się przez szereg innych walców (10) 
ułożonych po sobie i naprzemiennie w pionie, za pomocą któ-
rych w pierwszej fazie przy wejściu paski (21, 21+n) doprowadza się 
do dużego przefalowania, a przefalowanie to stopniowo zmniej-
sza się wraz z przesuwem pasków (21, 21+n) ku wyjściu na nawijarkę 
pasków (21, 21+n). Paski (21, 21+n) wychodzące z szeregu innych wal-
ców (10), przed wejściem na nawijarkę (12) przeprowadza się przez 
wałki naciągające (11). W trakcie kształtowania krawędzie brzegów 
pasków (21, 21+n) nadaje się im formę klina.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 425426 (22) 2018 04 30

(51) B23P 9/02 (2006.01)
 B24B 39/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów
(72) KORZYŃSKI MIECZYSŁAW; KORZYŃSKA KATARZYNA; 

DRABCZYK MATEUSZ; KRUCZEK BARTOSZ

(54) Głowica do wygniatania wgłębień w powierzchni 
otworów, zwłaszcza jako kieszeni smarnych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest głowica do wygniatania wgłę-
bień w walcowych powierzchniach otworów, zwłaszcza jako kie-
szeni smarnych w panewkach łożysk ślizgowych. Głowica do wy-
gniatania wgłębień w powierzchni otworów, zwłaszcza jako 
kieszeni smarnych, w której elementem je kształtującym są kulki (7), 


