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i/lub grafitowej i/lub piaskowej, następnie w procesie obróbki 
mechanicznej nadaje się ostateczny wymiar kształtki (1) i przed 
umieszczeniem w metalowej formie odlewniczej, w której kształto-
wany jest tłok, wygrzewa się w wysokiej temperaturze.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 429035 (22) 2019 02 25

(51) B22D 41/00 (2006.01)

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

(72) ZYCH JERZY STANISŁAW; MYSZKA MARCIN;  
MOCEK JAN

(54) łyżka odlewnicza do zalewania form stopami 
podatnymi na utlenianie

(57) Łyżka odlewnicza do zalewania form stopami podatnymi 
na utlenianie zbudowana jest z otwartego zbiornika (1), który w tyl-
nej ściance ma wykonany otwór wlewowy (2), przez który wpły-
wa ciekły metal. W przedniej części zbiornika (1) wbudowana jest 
przegroda, która w połączeniu z dziobkiem zalewowym (4) tworzy 
kanał, przez który wypływa ciekły metal do wnęki formy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 429115 (22) 2019 02 28

(51) B23D 59/02 (2006.01)

(71) BOBRYCKI ANDRZEJ ZAKŁAD BUDOWY MASZYN 
MADREW, Szczecinek

(72) BOBRYCKI ANDRZEJ

(54) wrzeciono pilarki wielotarczowej
(57) Wrzeciono pilarki (wielopiły) o zakresie cięcia do 300 mm 
z rozwiązaniem pozwalającym na redystrybucję płynu chłodząco-  
- smarująco - czyszczącego, charakteryzujące się tym, że ma ka-
nał (11), który połączony jest hydraulicznie poprzez zespół uszczel-
niająco - ślizgowy (6), który elastycznym przewodem (5) połączony 
jest ze zbiornikiem (10) i pompą (9) doprowadzając płyn chłodząco-  
- czyszcząco - smarujący. Wrzeciono (2) jest wyposażone w zestaw 
tulei dystansowych (4), które mają uszczelnienia po obu stronach 
czołowych w postaci O w celu uniemożliwienia wydostawania się 
płynu na zewnątrz, zaś kanał (11) hydraulicznie połączony jest z ka-
nałami wewnątrz korpusu piły (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 429036 (22) 2019 02 25

(51) B23K 26/38 (2014.01) 
 B41J 3/407 (2006.01) 
 B41J 3/413 (2006.01)

(71) NOWAK MICHAŁ WELDI SPÓŁKA CYWILNA, Wyry; 
RUSEK BEATA WELDI SPÓŁKA CYWILNA, Wyry

(72) NOWAK MICHAŁ; RUSEK BEATA

(54) uniwersalna maszyna portalowa do znakowania 
i cięcia blach i profili

(57) Przykładowa uniwersalna maszyna portalowa do znakowania 
i cięcia blach i profili dla rozwiązania konstrukcyjnego z zespołem 
znakującym wyposażonym w przemysłową drukarkę atramentową 
składa się z nieruchomego stołu (1), torowiska (2) na którym pozio-
mym ruchem liniowym posuwisto - zwrotnym w osi 0r1 porusza się 
portal znakownicy (3) z zamontowaną belką jezdną (4) na której 
poziomym ruchem liniowym posuwisto zwrotnym w osi 0r2 poru-
sza się wózek znakownicy (5) z zamontowanym suportem znakow-
nicy (6) umożliwiającym pionowy ruch liniowy posuwisto - zwrotny 
głowicy zespołu znakującego (7) z automatycznym ustawianiem 
osi szczeliny strumienia znakującego prostopadle do osi trajekto-
rii ruchu. Przykładowa uniwersalna maszyna portalowa do zna-
kowania i cięcia blach i profili dla rozwiązania konstrukcyjnego 
z zespołem znakującym wyposażonym w przemysłową drukarkę 
atramentową oraz z zespołem do cięcia składa się z nieruchome-
go stołu (1), torowiska (2) na którym poziomym ruchem liniowym 
posuwisto - zwrotnym w osi 0r1 porusza się portal znakownicy (3) 
z zamontowaną belką jezdną (4) na której poziomym ruchem linio-
wym posuwisto zwrotnym w osi 0r2 porusza się wózek znakowni-
cy (5) z zamontowanym suportem znakownicy (6) umożliwiającym 
pionowy ruch liniowy posuwisto - zwrotny głowicy zespołu znaku-
jącego (7) z automatycznym ustawianiem osi szczeliny strumienia 
znakującego prostopadle do osi trajektorii oraz z portalu zespołu 
do cięcia (8) poruszającego się ruchem liniowym poziomym po-
suwisto - zwrotnym w osi 0r1 na torowisku (2) z zamontowaną 
belką jezdną (9) na której poziomym ruchem liniowym posuwi-
sto - zwrotnym w osi 0r3 porusza się wózek zespołu do cięcia (10) 
z zamontowanym suportem zespołu do cięcia (11) umożliwiającym 
pionowy ruch liniowy posuwistozwrotny źródła termicznego (12).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 429027 (22) 2019 02 24

(51) B28C 9/04 (2006.01) 
 B28C 9/00 (2006.01) 
 B28C 7/00 (2006.01)

(71) DARJAN MATERIAŁY BUDOWLANE, BETONIARNIA 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Hoczew

(72) GIEFERT JAN

(54) mobilna betoniarnia
(57) Mobilna betoniarnia według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że zawiera fundament modułowy z płyt betonowych, do po-
sadowienia na nim elementów węzła betoniarskiego, obejmują-
cych pierwsze płyty fundamentowe (13) o grubości wynoszącej 


