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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest paleta transportowa mająca postać płaskiej podstawy, wykonana 
metodą prasowania w formie mieszanki rozdrobnionych odpadów drewnianych i żywicy, na pojemnik 
do cieczy lub towarów sypkich, przy czym wypraska palety posiada nóżki usytuowane w narożach  
i na obu osiach symetrii płyty, połączone rynnowymi wytłoczeniami, usztywniającymi płytę. 

Ograniczona nośność cienkościennych wyprasek palet znanych ze stanu techniki oraz wytło-
czenia na powierzchni składowej płyty tych wyprasek stanowią przeszkodę dla ich stosowania 
w transporcie pojemników do cieczy. 

Wytrzymałość palet na zginanie podczas ich przenoszenia podnośnikiem widłowym zależy od 
ilości, wysokości i kształtu wytłoczeń usztywniających. Obecnie wytwarzane palety mają płyty gęsto 
wypełnione wytłoczeniami, przy czym otwarte przekroje poprzeczne tych wytłoczeń jedynie w ograni-
czonym zakresie poprawiają wytrzymałość samej płyty, a jednocześnie utrudniają ich wytwarzanie 
i pogarszają estetykę powierzchni składowej palety. 

Niemiecki opis patentowy DE1248554B przedstawia paletę ładunkową w postaci wypraski z pły-
tą gęsto wypełnioną wytłoczeniami, gdzie dla uzyskania równej powierzchni składowej płyty, wytło-
czenia w płycie przykryto tekturą przyklejoną do płyty, jednakże tak wykonana paleta nie jest przy- 

stosowana do transportu pojemników do cieczy, gdyż wymaga to rozwiązania problemu połączenia 
pojemnika z paletą. Amerykański patent US4029023 przedstawia prasowaną płytę palety gęsto  
wypełnioną prostymi wytłoczeniami, równoległymi i skośnymi względem krawędzi płyty, zgłoszenie 
EP0491965A1 przedstawia prasowaną paletę usztywnioną wytłoczeniami owalnymi, natomiast opis 
patentowy DE10301517B3 dotyczy obecnie produkowanych palet na pojemniki z koszem ochronnym. 

Celem wynalazku jest zwiększenie odporności palet prasowanych na obciążenia zewnętrzne 
oraz poprawienie estetyki ich płyt składowych, co poprawia warunki transportu cieczy i towarów syp-
kich w pojemnikach na tychże wypraskach osadzonych. 

Będąca przedmiotem wynalazku paleta transportowa na plastikowy pojemnik z króćcem wle-
wowym i króćcem wylewowym z zaworem do cieczy i towarów sypkich, w postaci płaskiej podstawy 
wykonanej metodą prasowania w formie mieszanki rozdrobnionych odpadów drewnianych i żywicy, 

składająca się z wypraski mającej postać prostokątnej płyty z nóżkami usytuowanymi w narożach i na 
obu osiach symetrii tejże płyty, połączonymi rynnowymi wytłoczeniami o przekroju otwartym, przy 
czym na płycie wypraski osadzona jest na warstwie klejowej płyta, pod którą znajdują się wytłoczenia 
o przekroju zamkniętym, charakteryzuje się tym, że na osadzonej na wyprasce płycie usytuowana jest 
elastyczna płyta podkładowa, zaś na obwodzie płyty wypraski i płyty na niej osadzonej znajdują się 
otwory śrub łączących. 

Korzystnie, płyta osadzona na płycie wypraski wykonana jest z tworzywa drewnopochodnego. 
Korzystnie, płyta osadzona na płycie wypraski wykonana jest z tworzywa innego niż drewnopo-

chodne. 

Paleta transportowa na plastikowy pojemnik z króćcem wlewowym i króćcem wylewowym z za-
worem do cieczy i towarów sypkich, w postaci płaskiej podstawy wykonanej metodą prasowania 
w formie mieszanki rozdrobnionych odpadów drewnianych i żywicy, składająca się z wypraski mającej 
postać prostokątnej płyty z nóżkami usytuowanymi w narożach i na obu osiach symetrii tejże płyty, 
połączonymi rynnowymi wytłoczeniami o przekroju otwartym, przy czym na płycie wypraski osadzona 
jest na warstwie klejowej płyta, pod którą znajdują się wytłoczenia o przekroju zamkniętym, charakte-
ryzuje się tym, że zawiera opaskę pojemnika z czterema kieszeniami, w których umieszczone są słup-
ki osadzone w korpusie palety, zaś na osadzonej na wyprasce płycie posadowione są równolegle dwa 
pręty osłonowe rury odpływowej pojemnika. 

Korzystnie, opaska ma kształt kwadratu, słupki usytuowane są w narożach palety, zaś pręty po-
sadowione są pomiędzy geometrycznym środkiem palety a środkiem jednego z jej boków. 

Korzystnie, opaska ma kształt okręgu, słupki usytuowane są w połowie długości boków palety, 
zaś pręty posadowione są pomiędzy geometrycznym środkiem palety a jednym z naroży. 

Korzystnie, każdy ze słupków przechodzi przez otwór w płycie osadzonej na wyprasce i posa-
dowiony jest w tulei z podstawą umieszczonej wewnątrz nóżki wypełnionej masą utwardzającą. 

Korzystnie, każdy ze słupków osadzony jest w tulei z podstawą posadowioną na płycie osadzo-
nej na wyprasce i zamocowaną do niej śrubami z nakrętką. 

Korzystnie, płyta osadzona na płycie wypraski wykonana jest z tworzywa drewnopochodnego. 
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Korzystnie, płyta osadzona na płycie wypraski wykonana jest z tworzywa innego niż drewnopo-
chodne. 

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 
– przedstawia paletę dwuwarstwową w widoku z przodu, fig. 2 – paletę dwuwarstwową w widoku 

z góry, fig. 3 – pojemnik z koszem ochronnym na palecie dwuwarstwowej w widoku z przodu, fig. 4 – 

pojemnik z koszem ochronnym na palecie w widoku z góry, fig. 5 – przekrój pionowy przez króciec 
spustowy i nóżkę palety, fig. 6 – przekrój pionowy przez złącze kosza i palety oraz jej nóżkę, fig. 7 
przedstawia elastyczny pojemnik o zarysie kwadratu na palecie w widoku z przodu, fig. 8 – tenże po-
jemnik w widoku z góry, fig. 9 – elastyczny pojemnik o zarysie cylindrycznym na palecie w widoku 

z przodu, fig. 10 – tenże pojemnik w widoku z góry, fig. 11 – przekrój pionowy słupka utwierdzonego 
w nóżce palety, zaś fig. 12 przedstawia pionowy widok słupka utwierdzonego na palecie. 

P r z y k ł a d  I 
W pierwszym rozwiązaniu pojemnik 1 z króćcem wlewowym 2 i króćcem spustowym 3, wypo-

sażonym w zawór 4, posadowiony jest na płycie 5 osadzonej na warstwie klejowej 6 na prostokątnej 
płycie 7 cienkościennej wypraski 8, przy czym płyta 7 zawiera nóżki 9 połączone rynnowymi wytło-
czeniami 10 o przekroju otwartym, zaś pod płytą 5 znajdują się wytłoczenia 12, 13 o przekroju za-
mkniętym. Na samej płycie 5 usytuowana jest elastyczna płyta podkładowa 15, na której posadowio-
ny jest pojemnik 1, zaś na obwodzie płyt 5 i 7 znajdują się otwory śrub łączących 19. Na pojemnik 1 
nałożony jest ochronny kosz kratowy 16 wykonany z cienkościennych kształtowników zamknię-
tych 17, o przekroju kwadratu lub prostokąta, przy czym podstawa 18 kosza 16 spoczywa na części 
obwodowej płyty 5 i przymocowana jest do niej, a poprzez nią do płyty 7, śrubami 19 z nakrętką. 
Płyta 5 wykonana jest z tworzywa drewnopochodnego, ale może też być wykonana z materiału inne-
go niż drewnopochodny. 

P r z y k ł a d  II 
W drugim rozwiązaniu, podobnie jak w pierwszym, pojemnik 1 z króćcem wlewowym 2 i króć-

cem spustowym 3, wyposażonym w zawór 4, posadowiony jest na płycie 5 osadzonej na warstwie 
klejowej 6 na prostokątnej płycie 7 cienkościennej wypraski 8, przy czym płyta 7 zawiera nóżki 9 połą-
czone rynnowymi wytłoczeniami 10 o przekroju otwartym, zaś pod płytą 5 znajdują się wytłoczenia 12, 

13 o przekroju zamkniętym. Na samej płycie 5 usytuowana jest elastyczna płyta podkładowa 15, na 
której posadowiony jest pojemnik 1, który otoczony jest elastyczną opaską 21 z czterema kieszenia-

mi 22, w których umieszczone są słupki 23 osadzone w korpusie palety, zaś na płycie 5 posadowione 
są równolegle dwa pręty osłonowe 25 rury odpływowej pojemnika. Elastyczna opaska 21 może mieć 
kształt kwadratu lub do niego zbliżony, a wtedy pojemnik 1 ma również taką formę, przy czym słup-
ki 23 usytuowane są w narożach palety, zaś pręty 25, pomiędzy którymi umieszczona jest rura odpły-
wowa 24 połączona z króćcem spustowym 3 wyposażonym w zawór 4, posadowione są pomiędzy 
geometrycznym środkiem palety a środkiem jednego z jej boków. Opaska 21 może mieć również 
kształt okręgu lub do niego zbliżony, a wtedy pojemnik 1 ma formę cylindra, przy czym słupki 23 usy-
tuowane są w połowie długości boków palety, zaś pręty 25, pomiędzy którymi umieszczona jest rura 
odpływowa 24 połączona z króćcem spustowym 3 wyposażonym w zawór 4, posadowione są pomię-
dzy geometrycznym środkiem palety a jednym z naroży. Osadzenie słupków 23 w palecie może być 
realizowane w różny sposób. W przedmiotowym rozwiązaniu każdy ze słupków 23 przechodzi przez 
otwór 27 w płycie 5 i osadzony jest w tulei 28 z podstawą 29 umieszczonej wewnątrz nóżki 9 wypeł-
nionej masą utwardzającą 30, albo też każdy słupek 23 osadzony jest w tulei 31 z podstawą 32 posa-
dowioną na płycie 5 i zamocowaną do niej śrubami 33 z nakrętką. Płyta 5 wykonana jest z tworzywa 
drewnopochodnego, ale może też być wykonana z materiału innego niż drewnopochodny. 

Wskaźnik wytrzymałości na zginanie dla przekroju otwartego jest mniejszy w porównaniu 
do przekroju zamkniętego, co stanowi istotę problemu. Wprowadzenie do palety wytłoczeń o zamknię-
tych przekrojach poprzecznych zwiększa jej odporność na obciążenia zewnętrzne, zaś dodatkowa 
płyta poprawia nośność i estetykę powierzchni składowej palety. 

Ponieważ płyty drewnopochodne są tanie a odpowiednie kleje dostępne, ich wykorzystanie 
w kompletacji palet według wynalazku pozwala uzyskać wyrób konkurencyjny, wobec dużego wyboru 
dobrej jakości palet obecnych na rynku, bez nakładów inwestycyjnych. 
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Zastrzeżenia patentowe 

1. Paleta transportowa na plastikowy pojemnik z króćcem wlewowym i króćcem wylewowym 

z zaworem do cieczy i towarów sypkich, w postaci płaskiej podstawy wykonanej metodą pra-
sowania w formie mieszanki rozdrobnionych odpadów drewnianych i żywicy, składająca się 
z wypraski (8) mającej postać prostokątnej płyty (7) z nóżkami (9) usytuowanymi w narożach 
i na obu osiach symetrii płyty (7), połączonymi rynnowymi wytłoczeniami (10) o przekroju 
otwartym, przy czym na płycie (7) wypraski (8) osadzona jest na warstwie klejowej (6) pły-
ta (5), pod którą znajdują się wytłoczenia (12), (13) o przekroju zamkniętym, znamienna 

tym, że na płycie (5) usytuowana jest elastyczna płyta podkładowa (15), zaś na obwodzie 
płyt (5) i (7) znajdują się otwory śrub łączących (19). 

2. Paleta według zastrz. 1, znamienna tym, że płyta (5) wykonana jest z tworzywa drewnopo-

chodnego. 

3. Paleta według zastrz. 1, znamienna tym, że płyta (5) wykonana jest z tworzywa innego niż 
drewnopochodne. 

4. Paleta transportowa na plastikowy pojemnik z króćcem wlewowym i króćcem wylewowym 
z zaworem do cieczy i towarów sypkich, w postaci płaskiej podstawy wykonanej metodą pra-
sowania w formie mieszanki rozdrobnionych odpadów drewnianych i żywicy, składająca się 
z wypraski (8) mającej postać prostokątnej płyty (7) z nóżkami (9) usytuowanymi w narożach 
i na obu osiach symetrii płyty (7), połączonymi rynnowymi wytłoczeniami (10) o przekroju 
otwartym, przy czym na płycie (7) wypraski (8) osadzona jest na warstwie klejowej (6) pły-
ta (5), pod którą znajdują się wytłoczenia (12), (13) o przekroju zamkniętym, znamienna 

tym, że zawiera opaskę pojemnika (21) z czterema kieszeniami (22), w których umieszczo-
ne są słupki (23) osadzone w korpusie palety, zaś na płycie (5) posadowione są równolegle 
dwa pręty osłonowe (25) rury odpływowej (24) pojemnika. 

5. Paleta według zastrz. 4, znamienna tym, że opaska (21) ma kształt kwadratu, słupki (23) 
usytuowane są w narożach palety, zaś pręty (25) posadowione są pomiędzy geometrycznym 
środkiem palety a środkiem jednego z jej boków. 

6. Paleta według zastrz. 4, znamienna tym, że opaska (21) ma kształt okręgu, słupki (23) usy-
tuowane są w połowie długości boków palety, zaś pręty (25) posadowione są pomiędzy 
geometrycznym środkiem palety a jednym z naroży. 

7. Paleta według zastrz. 5 albo 6, znamienna tym, że każdy ze słupków (23) przechodzi przez 
otwór (27) w płycie (5) i osadzony jest w tulei (28) z podstawą (29) umieszczonej wewnątrz 
nóżki (9) wypełnionej masą utwardzającą (30). 

8. Paleta według zastrz. 5 albo 6, znamienna tym, że każdy ze słupków (23) osadzony jest 
w tulei (31) z podstawą (32) posadowioną na płycie (5) i zamocowaną do niej śrubami (33) 
z nakrętką. 

9. Paleta według zastrz. 4, znamienna tym, że płyta (5) wykonana jest z tworzywa drewnopo-
chodnego. 

10. Paleta według zastrz. 4, znamienna tym, że płyta (5) wykonana jest z tworzywa innego niż 
drewnopochodne.  
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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest nasadka palety elastycznego pojemnika na ciecz, umieszczonego 

wewnątrz cylindrycznej opaski z kieszeniami pod cztery słupki związane z paletą, przy czym pojemnik 
posiada króciec wlewowy oraz króciec spustowy. Nasadka ma ułatwić napełnianie bądź opróżnianie 

pojemnika oraz usprawnić szłaplowanie palet w pionie. 
Przykład rozwiązania palety na elastyczny pojemnik na ciecz zawiera opis polskiego zgłoszenia 

patentowego nr P.415702, w którym paleta wyposażona jest w cztery nóżki zewnętrzne oraz piątą nóżkę 
wewnętrzną w środku palety. 

Ze względu na wiotką strukturę elastycznego pojemnika, jego napełnienie wymaga korzystania 

ze stanowiska w postaci konstrukcji bramkowej z wciągarką linową i chwytakiem dla podnoszenia 

króćca wlewowego z pojemnikiem na wysokość umożliwiającą jego napełnienie bądź opróżnienie, 
wspomagane obustronnymi wałkami, w przypadku cieczy o dużej lepkości. Brak możliwości aseptycz-
nego wyczyszczenia wnętrza pojemnika nie pozwala na ponowne jego wykorzystanie. Utrudnienie sta-
nowi również konieczność korzystania z specjalnych stanowisk dla napełnienia pojemnika. 

Znane są rozwiązania mające umożliwić sztaplowanie palet w pionie, polegające na osadzeniu 
na górnych, swobodnych końcach słupków prostokątnej ramy podporowej następnej palety, lub połą-
czenie słupków dwoma równoległymi prętami podporowymi. Rozwiązania te pozwalają na osadzenie 

następnej palety tylko na jej czterech zewnętrznych nóżkach, i nie zapewniają stabilnego osadzenia 
tejże palety na końcach słupków palety spoczywającej na podłożu na pięciu nóżkach. 

Celem wynalazku jest opracowanie nasadki jako wyposażenia palety na elastyczny pojemnik na 

ciecz, który pozwala uniknąć wyżej wymienionych niedogodności. 
Według wynalazku nasadka palety charakteryzuje się tym, że składa się z zakończonych den-

kiem czterech rurowych nasadek osadzonych na górnych końcach słupków, przy czym każda z nasadek 
połączona jest nierozłącznie z kształtowym ramieniem, a wszystkie ramiona są zbieżne promieniście 
w pionowej osi symetrii palety i zamocowane w elemencie talerzowym, natomiast na denku każdej na-
sadki znajduje się miseczkowa podstawka, której wymiar odpowiada wymiarowi stopki zewnętrznej 
nóżki palety. Korzystnie, element talerzowy ma postać odcinka rury zakończonej z obu stron kołnie-
rzami, przy czym dolny kołnierz posiada otwór odpowiadający wymiarowi króćca wlewowego pojemnika, 
natomiast na górnym kołnierzu umieszczona jest zaślepka podpierająca środkowej nóżki palety. 

Korzystnie, ramiona mają postać zamkniętego kształtownika. 
Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia nasadkę w kompletnej palecie z elastycznym pojemnikiem na ciecz, w widoku z przodu, 

fig. 2 – nasadkę w kompletnej palecie w widoku z góry, fig. 3 – przekrój pionowy wzdłuż ramion nasadki, 

fig. 4 – przekrój pionowy wzdłuż ramion nasadki osadzonej na palecie, fig. 5 – przekrój pionowy wzdłuż 
ramion nasadki osadzonej na palecie i podtrzymującej następną paletę, zaś fig. 6 przedstawia nasadki 
na dwóch kompletnych paletach sztaplowanych w pionie, w widoku z przodu. 

Nasadka 1 palety 2 osadzona jest na górnych końcach słupków 3 poprzez cztery rurowe, 

zakończone denkiem nasadki 4 usytuowane na końcach czterech ramion 5, promieniście zbieżnych 
w pionowej osi 6 symetrii palety 2 i zamocowanych w talerzowym elemencie 7, który służy do osa-
dzenia króćca wlewowego 8 pojemnika 9, oraz podparcia środkowej nóżki 10 następnej sztaplowa-

nej palety 11. Rurowe nasadki 4, usytuowane na końcu ramion 5, posiadają miseczkowe podstawki 
12, o wymiarze stopki zewnętrznej nóżki 13 następnej palety 11. Talerzowy element 7 ma postać 
odcinka rury 14 zakończonej obustronnie kołnierzami 15, 16, przy czym na górnym kołnierzu 15 

umieszczona jest zaślepka 17 dla podparcia środkowej nóżki 10 następnej palety, natomiast dolny 
kołnierz 16 posiada otwór 18 o wymiarze umożliwiającym osadzenie króćca 8 przy użyciu okrągłej 
nakrętki 19 na wspólnym gwincie z pokrywą 20. 

Ramiona 5 nasadki 1 mają postać kształtownika zamkniętego. 
Nasadka posiada prostą budowę i pozwala wyeliminować istniejące niedogodności w użytkowa-

niu palet z elastycznym pojemnikiem na ciecz. 

 

  



 PL 233 511 B1 3 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Nasadka palety elastycznego pojemnika na ciecz, wyposażonego w króciec wlewowy i króciec 
spustowy, która to paleta zawiera cylindryczną opaskę pojemnika z czterema kieszeniami, 
w których umieszczone są słupki osadzone w korpusie palety, przy czym górne końce słupków 
zawierają elementy podpierające zewnętrzne nóżki sztaplowanej palety, znamienna tym, że 
składa się z zakończonych denkiem czterech rurowych nasadek (4) osadzonych na górnych 
końcach słupków (3), przy czym każda z nasadek (4) połączona jest nierozłącznie z kształto-
wym ramieniem (5), a wszystkie ramiona (5) są promieniście zbieżne w pionowej osi symetrii 

(6) palety (2) i zamocowane w elemencie talerzowym (7), natomiast na denku każdej nasadki 
(4) znajduje się miseczkowa podstawka (12), której wymiar odpowiada wymiarowi stopki ze-
wnętrznej nóżki (13) palety. 

2. Nasadka palety według zastrz. 1, znamienna tym, że element talerzowy (7) ma postać od-
cinka rury (14) zakończonej z obu stron kołnierzami (15) i (16), przy czym dolny kołnierz (16) 

posiada otwór (18) odpowiadający wymiarowi króćca wlewowego (8) pojemnika (9), natomiast 

na górnym kołnierzu (15) umieszczona jest zaślepka podpierająca (17) środkowej nóżki (10) 

palety. 

3. Nasadka palety według według zastrz. 1, znamienna tym, że ramiona (5) mają postać kształ-
townika zamkniętego. 
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Rysunki 
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