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Opis

[0001] Wynalazek odnosi

si~

do wykonczenia

wn~trza

w przestrzeni trumny karawanu

pogrzebowego.
[0002] Dodatkowo do powierzchni karoserii pojazdu, kt6ra z tylu kabiny kierowcy karawanu
pogrzebowego tworzy przestrzen

wewn~trznq,

otaczajqc tam tak zwanq przestrzen trumny, ta

przestrzen trumny jest ograniczona przez elementy powierzchniowe, kt6re Sq zainstalowane na
stale w nadwoziu i Sq okreslane jako wykonczenie wn~trza. Wykonczenie wn~trza moze posiadae
sciany przestrzeni trumny 0 gladszej powierzchni, niz to umozliwiajq powierzchnie

wewn~trzne

nadwozia pojazdu, jesli Sq one zaopatrzone w zebra, rozp6rki lub podobne elementy
wzmacniajqce. Z praktyki jest znane, aby wykonczenie

wn~trza

karawanu pogrzebowego

wykonywae za pomocq plyt drewnopodobnych. Przy tym chodzi kazdorazowo 0 zasadniczo
plaskie plyty, kt6re tam, gdzie powierzchnie
polqczone
[0003]

mi~dzy

Poj~cie

wn~trza

graniczq ze sobq pod r6znymi kqtami, Sq

sobq za pomocq element6w profilowych.

"zasadniczo plaskie" odnosi

si~

w ramach niniejszej propozycji do odpowiednich

odcink6w scian, okreslanych r6wniez wtedy, gdy Sq one lekko

wygi~te,

ze stosunkowo duzym

promieniem, przykladowo zgodnie z przebiegiem nadwozia pojazdu w kierunku pionowym.
[0004] Elementy profilowane mogq przykladowo posiadae w przyblizeniu przekr6j poprzeczny w
postaci litery H, a wi~c posiadajqcy dwa przeciwlegle rowki wtykowe, kt6re Sq przewidziane do
przyjmowania kazdorazowych plyt drewnopodobnych. Inne elementy profilowe mogq umozliwiae
przylqczenie plyt pod kqtem prostym, przykladowo rowki wtykowe nie Sq umieszczone wzajemnie
przeciwlegle, lecz pod kqtem prostym. A gdy dwie plyty prostopadle opierajq
naroze

zewn~trzne,

si~ 0

siebie i tworzq

to mogq bye one przykryte za pomocq elementu profilowego, kt6ry posiada

przekr6j poprzeczny w przyblizeniu w ksztalcie litery L, tak ze, z jednej strony, uzyskuje
mechanicznq
naci~cia

ochron~

naroza, a z drugiej strony mozna uniknqe widoku otwartej

jednej z plyt, nawet bez potrzeby

ci~cia

kraw~dzi

plyt tam, gdzie stykajq

kraw~dzi

pod kqtem dw6ch plyt. Ponadto, elementy

profilowane we wszystkich przypadkach przykrywajq
nieregularnosci

si~

si~

kraw~dzie ci~te

dwie plyty Sq

plyt, tak ze nieznaczne

zasloni~te

przez elementy

profilowe.
[0005] Zadaniem lezqcym u podstaw wynalazku jest ulepszenie tego rodzaju wykonczenia
wn~trza,

w takim stopniu, ze uzyskuje one wyglqd mozliwie wysokiej jakosci, z latwosci q moze

bye dokladnie czyszczone i bardzo ekonomicznie wytwarzane, oraz oferuje wiele optycznych
mozliwosci stylizacji.
[0006] Zadanie to zostalo rozwiqzane przez wykonczenie

wn~trza

wedlug zastrzezenia 1.

Korzystnie uksztaltowania Sq opisane w zastrzezeniach zaleznych.
[0007] Wynalazek proponuje, zamiast plyt drewnopodobnych, zastosowanie raczej plyt
warstwowych, kt6re posiadajq warstw~ powierzchniowq z metalu i rdzen z tworzywa sztucznego.
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Plyta warstwowa sklada sill przynajmniej z obu tych warstw. Warstwa powierzchniowa jest przy
tym bardziej mechanicznie obciqzona niz rdzen, tak ze jest ona skierowana w stronll wnlltrza
przestrzeni trumny, a zatem pozniej tworzy widocznq, dostllpnq dla oka, powierzchnill wnlltrza,
tak ze warstwa powierzchniowa znajduje sill na tak zwanej stronie widocznej plyty warstwowej.
[0008] Zgodnie z propozycjq, Sq przy tym przewidziane dwa odcinki sciany graniczqce ze sob q,

wytwarzane nie przez dwie oddzielne plyty warstwowe, lecz utworzone z jednej i tej samej plyty
warstwowej. W tym celu, wzdluz wytwarzanej krawlldzi na stronie tylnej plyty warstwowej, a willC
na stronie, ktore jest odwrocona od strony widocznej, przewidziana jest linia frezowania. Ta linia
frezowania nie tylko zmnlejsza sHy nagromadzone przy fazowaniu plyt warstwowych, ale takze
bez dodatkowych srodkow pomocniczych, okresla takze przebieg krawlldzi, tak ze plyta
warstwowa moze bye wygillta odrllcznie i korzystnie mogq bye oczywiscie stosowane szablony
lub inne pomoce przy wytwarzaniu wykonczenia wnlltrza krawlldziowego, aby moc ostatecznie
wykonae proces kantowania plyty warstwowej, i przykladowo wytwarzae fazowanie z duzq
powtarzalnosciq, zawsze pod tym samym kqtem.
[0009] Dzillki temu, ze linia frezowania przebiega z tylu plyty warstwowej, utworzony jest

zamknillty widoczny bok na obu odcinkach scian, a zwlaszcza takze w obszarze krawlldzi. Jest
to znaczqca poprawa estetycznego wyglqdu wnlltrza, w przeciwienstwie do stosowania
specjalnych listew profilowych.

Ponadto, taka gladka, nieprzerwana powierzchnia jest

umozliwiona w obszarze krawlldzi, ktore mog q bye bezproblemowo oczyszczane.
[0010] Plyty warstwowe, ktore mogq bye stosowane wedlug propozycji dla wykonczenia wnlltrza

w obszarze trumny karawanu pogrzebowego, Sq dostllpne w handlu i stosownie do tego
uzyskiwane latwo i w sposob ekonomiczny. One Sq przykladowo znane na rynku pod nazwq
handlowq "DIBOND" i nie tylko Sq dostllpne w roznych standardowych wykonczeniach
powierzchni, ale mogq bye takze zadrukowane, pokryte foli q lub fornirem, a willC foliowane lub
fornirowane, tak ze ostatecznie, za pomocq tych plyt warstwowych mogq bye realizowane
najrozniejsze powierzchnie.
[0011] Kolejna zaleta wykonczenia wnlltrza wedlug propozycJI I zamierzonego przy tym

zastosowania plyt warstwowych polega na tym, ze dostllpna jest duza Hose roznych zdobien,
mianowicie praktycznie nieograniczona ilose roznych zdobien. Znajdujqce sill w handlu
powierzchnie dekoracyjne, przykladowo folie dekoracyjne z tworzywa sztucznego lub plyty z
tworzywa drzewnego, zaopatrzone w zdobienia, na skutek zmieniajqcej sill mody Sq zazwyczaj
dostllpne tylko przez pewien okres. Zgodnie z propozycjq, przewidziane plyty warstwowe mogq
bye bezposrednio nadrukowane,

przykladowo gdy Sq one dostarczane z neutralnym,

przykladowo bialym widocznym bokiem. Dla wytworcy pojazdow, istnieje willC mozliwose
cyfryzacji okreslonych zdobien, przykladowo do fotografowania, albo ich wykonania z gory w
sposob cyfrowy. Ponadto, istnieje mozliwose przedstawienia w niekonwencjonalny sposob lub
personalizacji zdobien, wystllpujqcych w postaci cyfrowej. W przypadku naprawy w pojezdzie,
ktorego zdobienie wnlltrza nie moze juz bye dostllpne w sprzedazy, przykladowo nienaruszona
powierzchnia ozdobna moze podlegae cyfryzacji i wychodzqc od tego, plyta warstwowa moze
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bye nadrukowana tym zdobieniem,

wzgl~dnie

jego odmianq, przykladowo

dzi~kl

temu, ze

zdobienie w wersji cyfrowej jest odbiciem lustrzanym.
[0012] Dzi~ki temu, ze przy wytwarzaniu wykonczenia wn~trza nie mUSZq bye jak dotychczas

stosowane zespoly

kraw~dziowe

bye znacznie zmniejszony.

na poszczeg61nych odcinkach sciany, czas wytwarzania moze

Kraw~dzie,

kt6re powstajq w obszarze dw6ch sqsiadujqcych ze sobq

kqtowo odcink6w sciany, Sq korzystnie zaokrqglone nie tylko optycznie i pod

wzgl~dem

dotykowym, ale takze Sq szczelne wobec wilgoci. Umozliwia to latwe, szybkie i jednoczesnie
dokladne oczyszczanie.
[0013] Tego rodzaju latwe i dokladne oczyszczanie wykonczenia wn~trza w przestrzeni trumny

karawanu pogrzebowego, byte takze osiqgane za pomOCq jednocz~sciowej konstrukcji w rodzaju
skorupy lub korytka, przykladowo w postaci skorupy z materialu kompozytowego z wl6kien, jak
GfK. Tego rodzaju skorupa moze Iqczye monolitycznie wszystkie poszczeg61ne odcinki
powierzchniowe wykonczenia wn~trza tak, aby mozna byte zagwarantowae bezszwowe przejscia
mi~dzy

wszystkimi odcinkami powierzchniowymi tego wystroju

wykonczenie

wn~trza

wn~trza.

W por6wnaniu do tego,

wedlug propozycji moze bye jednak wytwarzane w spos6b znacznie

bardziej ekonomiczny i uniwersalny, poniewaz - pomijajqc znacznie nizszy naklad czasowy przy
wytwarzaniu - nie ma potrzeby stosowania specjalnej formy jaka jest stosowana do wytwarzania
skorupy GfK. Zwlaszcza dla r6znych modeli pojazd6w wymagane byly r6zne skorupy i stosownie
do tego takze r6zne formy. Jednakze, zgodnie z propozycjq wykonczenia

wn~trza,

wymagane

jest tylko jednorazowe ustalenie, jak powinny przeblegae linie frezowania. Wedlug tych wzor6wprzykladowo przechowywanych w postaci programu do sterowania automatycznego frezarkq mozna w6wczas wytwarzae w spos6b powtarzalny dowoln q 1I0se jednakowego rodzaju
wykonczen

wewn~trznych,

a ilose r6znych program6w, przykladowo dostosowanych do r6znych

modeli samochod6w, wymaga tylko odpowiedniego mlejsca w

pami~ci

do sterowania frezarkq, w

przeciwienstwie do znacznego zapotrzebowania miejsca w hali produkcyjnej, co wymagaloby
wiele wspomnianych r6znych form do wytwarzania roznych skorup GfK.
[0014] Korzystnie, na stronie tylnej plyty warstwowej moze bye przewidziana druga warstwa

powierzchniowa wykonana z metalu, jak to jest w przypadku wspomnianego produktu
handlowego "DISOND". Przez to plyta warstwowa, przy minimalnej grubosci materialu w zakresie
jednocyfrowych milimetr6w, przykladowo okafo 3 do 6 mm, uzyskuje wysoki stopien stabilnosci I
sztywnosci. Linia frezowania rozciqga si~ wzdluz kraw~dzi pomi~dzy dwoma odcinkami sciany,
w tym przypadku przez drugq warstw~ powierzchniowq.
[0015] W pierwszym uksztaltowaniu moze bye przewidziane, ze wykonczenie wn~trza posiada

dwa odcinki sciany mocno polqczone ze sobq, jak to jest mozliwe za pomocq wymienionych plyt
"DISOND". Linia frezowania rozciqga
powierzchniowq, ale

si~ga

az do rdzenia.

frezowania moze wplywae na promien
wykonczenia

wn~trza

si~

przy tym korzystnie nie tylko przez
Dzi~ki

gi~cia

warstw~

odpowiedniemu uksztaltowaniu, zarys Iinii

plyty warstwowej, tak ze w r6znych miejscach

mogq bye bezproblemowo utworzone r6zne promienie

gi~cia,

przy uzyciu

jednej i tej samej plyty warstwowej lub co najmniej przy uzyciu tego samego rodzaju plyt
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warstwowych, bez potrzeby tworzenia zapasu materia/owego dla r6znych p/yt warstwowych 0
r6znych promieniach

gi~cia,

jako p6lprodukt6w. Raczej, na jednej p/ycie warstwowej, najpierw za

pomocq frezarki pionowej z r~cznym posuwem na Iiniach frezowania, moze bye utworzony wz6r
liniowy, ewentualnie z r6znymi ksztaltami linii, poprzez zastosowanie r6znych g/owic frezarskich,
tak ze

nast~pnie

te plyty warstwowe mogq bye skladane w stosunkowo zwarte, ewentualnie

tr6jwymiarowe uksztaltowanie i z tej samej plyty warstwowej mogq bye utworzone nie tylko w
dwa, ale kilka odcink6w sciany, z kt6rych kazdorazowo dwa graniczq ze sobq pod kqtem. Przez
to, wplywa

si~

korzystnie w spos6b ekonomiczny nie tylko na naklad czasowy dla wytworzenia

wykonczenia wn~trza, mianowicie zmniejsza si~, lecz takze, w szczeg61nej mierze, osiqga si~
dzi~ki

temu takze zalety

zamkni~tego

Hosciq szczelin, a zwlaszcza unika

si~

ukszta/towania przestrzeni

wewn~trznej,

z mozliwie malq

widocznych listew profilowych.
wn~trza,

[0016] W celu korzystnej stabilnosci dostarczonego na gotowo wykonczenia

moze bye

korzystnie przewidziane, ze w obszarze linii frezowania rdzen nie jest calkowicie usuwany w
kierunku az do

zewn~trznej

warstwy powierzchniowej widocznego boku, lecz raczej, ze rdzen w

obszarze linii frezowania posiada pozostawionq grubose materia/u, w por6wnaniu do zwyklej
grubosci warstwy, tak

wi~c

zmniejszona jest grubosc materialu. W zaleznosci od grubosci

pozostawionego materialu, rdzen wplywa na wielkosc sHy, kt6ra jest potrzebna do ociosania do
kraw~dzi

plyty warstwowej, przykladowo do korzystnego r6wnomiernego zaokrqglenia obszaru

kraw~dziowego, 0

okreslonym promieniu

gi~cia.

[0017] W drugim przykladzie wykonania, przewidziana wedlug propozycji plyta warstwowa nie
moze bye przeznaczona do wyjqtkowego, zwlaszcza sztywnego i stabiinego wykonczenia
wn~trza,

ale raczej posiada rdzen, ze swiadomie elastycznego i dajqcego

si~

wielokrotnie zginae

tam i z powrotem, tworzywa sztucznego. W tym przypadku, plyta warstwowa do wykonczenia
wn~trza

karawanu pogrzebowego moze bye uzyta do utworzenia zawiasu, przez to, ze oba

odcinki sciany Sq zaopatrzone wzdluz

kraw~dzi

w

Iini~

frezowania, tak ze w obszarze tej

kraw~dzi

obie warstwy powierzchniowe Sq oddalone od rdzenia. Wielokrotnie elastyczne, dajqce si~ zginae
tam i z powrotem, tworzywo sztuczne powoduje zatem utworzenie

pomi~dzy

obydwoma

odcinkami sciany zawiasu, przy czym w odr6znieniu od innych uksztaltowan zawiasu, unika
szczelin, podatnych na zanieczyszczenia i ani na stronie
zawiasu nie zostajq utworzone przeszkadzajqce
uksztaltowania samego zawiasu nie tworzy
oszcz~dnose

czasu

przy

wytwarzaniu

si~

wewn~trznej

wyst~py,

ani na stronie

si~

zewn~trznej

ani przez specjalne pogrubienie

zakl6ceniowe zgrubienie. Uproszczenie i

wykonczenia

wn~trza

moze

bye

przykladowo

zoptymalizowane przez to, ze klapa lub drzwi, kt6re Sq przylqczone do powierzchni wykonczenia
wn~trza,

nie muszq bye montowane oddzielnie, lecz raczej Sq utworzone przez odcinek tej samej

plyty warstwowej, kt6ra takze tworzy wspomnianq

[0018] Nawet jesli stosuje
utworzone przez

plyt~

si~

powierzchni~

wykonczenia

wn~trza.

oddzielnie elementy, jak drzwi lub klapy, mogq bye one korzystnie

warstwowq, stosowanq zgodnie z propozycjq: w tym przypadku

wspomniana linia zawiasowa plyty warstwowej moze bye podzielona na dwa odcinki po obu
stronach linii zawiasu. Odcinek jest zwymiarowany jako stosunkowo wqska listwa, kt6ra
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przebiega obok linii zawiasowej i sluzy jako listwa montazowa. Przykladowo, sruby mogq bye
wkr~cone

przez tq listw~ montazowq, aby zqdane drzwi, wzgl~dnie klap~ zamocowae na innych

elementach wykonczenia

wn~trza.

Praktycznie niewidoczne zamocowanie moze bye uzyskane

w6wczas, gdy zamiast srub jest stosowany klej, tak, ze listwa montazowa plyt warstwowych,
swojq stronq tylnq, niewidocznq dla obserwatora, moze bye przyklejona do innego elementu
wykonczenia wn~trza. Natomiast drugi wi~kszy odcinek plyty warstwowej, tworzqcy klap~,
wzgl~dnie

drzwi, przykladowo tak zwane skrzydlo drzwiowe, kt6re moze bye otwierane i

zamykane, moze

si~ wi~c

obracae wok61linii zawiasowej, podczas gdy listwa montazowa plyty

warstwowej zawsze pozostaje nieruchoma.
[0019] Szczeg61nie korzystnie takie drzwi,

wzgl~dnie

klapa moze bye utworzona przez

plyt~

warstwowq, z utworzonq na niej Iiniq zawiasu, gdy samo skrzydlo drzwiowe uksztaltowane jako
stosunkowo wqskie i w odniesieniu do dlugosci linii zawiasu, rozciqga si~ wyraznie blizej
poprzecznie do Iinii zawiasu, niz w kierunku wzdluznym linii zawiasu. W ten spos6b, utrzymane
jest nieznaczne obciqzenie, dzialajqce na elastycznie odksztalcalnq srodkowq warstw~ plyty
zawiasowej, na korzyse okresu trwalosci odpowiedniej klapy, wzgi~dnie drzwi. Przykladowo,
drzwi ze schowkiem mogq bye uksztaltowane w ten spos6b: z praktyki znane jest umieszczenie
pomi~dzy

kabinq kierowcy a przestrzeniq trumny, schowka, kt6ry jest przewidziany tylko za

siedzeniem pasazera lub rozciqga
Schowek jest zazwyczaj
si~

dost~pny

si~

na calej szerokosci pojazdu karawanu pogrzebowego.

od strony pojazdu, i przewidziane dla niego drzwi rozciqgajq

na wysokosci, zaleznej od typu pojazdu, od okolo 1 m lub

wi~cej,

podczas gdy szerokosc

skrzydla drzwiowego lezy przykladowo w zakresie od okolo 10 do 20 cm. Ten schowek drzwi jest
przewidziany jako cz~sc wykonczenia wn~trza we wn~trzu karawanu pogrzebowego i jest
dost~pny,

gdy drzwi w nadwoziu zostaly otwarte, przykladowo boczne drzwi przesuwne karawanu

pogrzebowego.
[0020] Jako metal, stosowany na jednq i/lub drugq warstw~ powierzchniowq, mozna korzystnie

zastosowae aluminium, a wi~c stop aluminium, tak ze, z jednej strony, umozliwiona jest doskonala
odpornosc na czynniki atmosferyczne, jaka jest korzystna dla konstrukcji pojazdu, i ze, z drugiej
strony, aluminium moze bye seryjnie wyposazone, przykladowo przez anodowanie, w r6zne
powierzchnie dekoracyjne.
[0021] Korzystnie, rdzen plyty warstwowej moze bye wykonany z polietylenu, kt6ry moze bye

latwo polqczony z warstwami powierzchniowymi i posiada wysoki stopien odpornosci na
obciqzenia mechaniczne i chemiczne.
[0022]

Odksztalcalnose

plyt warstwowych,

stosowanych

zgodnie

z

propozycjq,

przy

umieszczeniu kilku Iinii frezowania, pozwala na uksztaltowanie regularnych wypuklych obszar6w,
a wi~c obszar6w sklepionych w spos6b
wykonczenia
trumny lub

wn~trza

wgl~bienia,

wkl~sly

lub wypukly, tak ze wewnqtrz duzej powierzchni

mogq bye utworzone wypuklosci, przykladowo wystajqce do przestrzeni
podobne do niszy w murze.

[0023] Korzystnie, ta odksztalcalnose moze bye wykorzystana do utworzenia wypuklosci na

plycie warstwowej, kt6re tworzq wn~k~ na wspomnianej duzej powierzchni wykonczenia wn~trza.
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W tej wn~ce mogq bye ustawione przedmioty. Przy tym, przewidziana jest pokrywa, kt6ra
przykrywa wn~k~, kt6ra jednak moze bye usuwana, aby umozliwie dost~p do wn~ki i znajdujqcych
si~

tam przedmiot6w, iub aby umoziiwie swobodny widok na przedmiot, kt6ry jest umieszczony

we

wn~ce.

[0024] Korzystnie, taka wn~ka moze bye umieszczona w sciance dZialowej, kt6re ogranicza

przestrzeri trumny w kierunku do przodu, a wi~c do kabiny kierowcy karawanu pogrzebowego. W
znany spos6b, przestrzen trumny moze bezposrednio graniczye z kabinq iub ze schowkiem, kt6ry
jest przewidziany

pomi~dzy

kabinq kierowcy a przestrzeniq trumny.

Wn~ka

w sciance dzialowej

moze bye przykladowo wymierzona tak duza i moze tworzye w przyblizeniu poziomq

podlog~,

tak

ze moze bye wykorzystywana do przyj~cia urny. Jesli podczas przejazd6w odprowadzajqcych
trumna jest umieszczona w przestrzeni trumny, przed

wn~kq

moze bye umieszczona pokrywa i

korzystnie zaopatrzona w ozdobny motyw, tak ze pokrywa jest postrzegana jako element
dekoracyjny. Jesli nie powinna bye przewidziana zadna pokrywa, przy tego rodzaju przejazdach
odprowadzajqcych, sam element dekoracyjny moze bye umieszczony we

wn~ce,

przykladowo

swieca lub por6wnywalne swiat/o. Jednakze, jesli przejazd odprowadzajqcy nie jest z trumnq, ale
powinien bye przeprowadzony z urnq, pokrywa moze bye zdj~ta, a urna jest umieszczona we
wn~ce.

W ten spos6b jest mozliwe zqdane przezbrojenie karawanu pogrzebowego w mozliwie

kr6tkim czasie, przy czym ta korzystna zdolnose przezbrojenia moze bye umozliwiona takze w
przypadku innych material6w, wykorzystywanych dla wykanczania

wn~trze,

przykladowo na

wspomnianej sciance dZialowej jest utworzona odpowiednia wn~ka.
[0025] Przyklad wykonania wynalazku jest

blizej objasniony ponizej za pomocq czysto

schematycznych zobrazowari. Przy tym pokazuje:

fig. 1 - perspektywiczny widok od tylu do przestrzeni trumny karawanu pogrzebowego,
fig. 2 - w odniesieniu do fig. 1, w powi~kszonej skali, szczeg61 z sytuacji na fig. 1,
fig. 3 - ukosne spojrzenie na t~ samq przestrzen trumny tego samego karawanu pogrzebowego,
jednakze patrzqc od drzwi bocznych, przy czym trzy r6zne odcinki sciany graniczqce ze sobq Sq
utworzone z tej samej plyty warstwowej, a
fig, 4 - widok przez te same drzwi boczne na tak zwany slupek B karawanu pogrzebowego.

[0026] Na rysunkach karawan pogrzebowy jest oznaczony og61nie przez 1. Fig. 1 pokazuje widok

przez otwartq

klap~

tylnq, na przestrzeri trumny karawanu pogrzebowego 1. Przy tym,

rozpoznawalne Sq boczne odcinki sciany 2, kt6re Sq oddzielone od siebie listwq swietlnq 3, kt6re
okrywajq przestrzen trumny jako sciany boczne. Podloga ladunkowa w przestrzeni trumny jest
utworzona przez kilka biezni 4 i 5, przy czym Sq przewidziane

zewn~trzne

nieruchome bieznie 4

i dwie ruchome srodkowe bieznie 5, kt6re Sq pokazane na fig, 1 w swoim polozeniu obnizonym,
z kt6rego mogq bye podniesione, aby wraz z dwiema
ciqglq

powierzchni~

ladunkowq.
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[0027] Odcinki zewn<;ltrznych bietni 4 Sq przy tym umieszczone jako pokrywa 6 schowka, przy
czym jego klapa moze bye obslugiwana przez otw6r chwytny 7.
[0028] Ponizej nieruchomej biezni 4, przewidziany jest drugi odcinek 2 sciany, przebiegajqcy
dalej pionowo, kt6ry jest utworzony przez plyt<;l warstwowq. Ten odcinek 2 sciany graniczy pod
kqtem 90' z tylnym odcinkiem 2 sciany, kt6ry zawiera wiele element6w sterujqcych 8,
przykladowo przyciski sterujqce, lampki kontrole lub tym podobne, kt6re Sq przewidziane do
sterowania ruchomych biezni 5. Oba odcinki 2 sciany ponizej stalej biezni 4 Sq tworzone przez
pojedynczq plyt<;l warstwowq 9, przy czym ta plyta warstwowa 9, tam gdzie dwa odcinki 2 sciany
graniczq ze sobq, tworzy kraw<;ldz 10, wzdluz kt6rej plyta warstwowa 9 jest postawiona na kant.
[0029] Fig. 2 pokazuje, w por6wnaniu do fig. 1 w wi<;lkszej skali, ze klapa 6 jest r6wniez wykonana
z plyty warstwowej, przy czym tam, gdzie klapa 6 przylega do tam znajdujqcego si<;l odcinka 2
sciany jest widoczny zawias 11. W obszarze tego zawiasu 11 znajduje si<;l warstwa
powierzchniowa, kt6ra tworzy stron<;l widocznq kalpy 6 i kt6ra na fig. 2 oznaczona jako 12 jest
usuwana za pomocq procesu frezowania, tak ze wzdluz linii zawiasu 11 jest widoczny rdzen14
odpowiedniej plyty warstwowej. Plyta warstwowa 9 zastosowana do wytwarzania klapy 6
przebiega nie od klapy 6 do przylegajqcego do niej ku g6rze odcinka 2 sciany, lecz wzdluz
zawiasu 11 jest skierowana do dolu, i swoim wolnym koncem przeciwleglym do zawiasu 11 klapa
6 spoczywa na znajdujqcym si<;l ponizej odcinkiem 2 sciany, kt6ry, jak jest widoczne z fig. 1, jest
utworzony przez plyt<;l warstwowq 9, wzgl<;ldnie jest ustalony na ramowej konstrukcji nosnej, na
kt6rej jest ustalona takze plyta warstwowa 9.
[0030] Fig.3 pokazuje na przeciwnej stronie pojazdu, powyzej przewidzianej tam stalej biezni 4,
trzy odcinki 2 sciany, kt6re Sq wytwarzane razem z jednej i tej samej plyty warstwowej 9, przy
czym chodzi tutaj 0 takiego samego rodzaju drugq plyt<;l warstwowq 9, a nie 0 widocznq na fig.1
plyt<;l warstwowq 9.
[0031] Wielopowierzchniowy odcinek 2 sciany z fig. 3 przebiega, przy tym wzdluz dw6ch
postawionych na kant kraw<;ldzi z pewnym promieniem gi<;lcia, w kazdorazowo w<;lzszy odcinek 2
sciany, przy czym obie kraw<;ldzie 10 same ograniczajq kqt wobec siebie, ta ze takze oba wqskie
odcinki 2 sciany graniczq ze sobq pod kqtem, a mianowicie wzdluz wqskiej prawie niewidocznej
szczeliny rozdzielajqcej.
[0032] Na fig. 3 jest ponadto widoczne, ze takze druga bieznia 4, kt6ra znajduje si<;l po
przeciwleglej stronie karawanu pogrzebowego z fig. 1, jest zaopatrzona w klap<;l 6, kt6ra jest
umieszczona ruchomo zawiasowo w ten sam spos6b, jak to wyjasniono za pomocq fig. 1 i 2.
[0033] Podczas gdy fig. 3 przedstawia widok przez drzwi boczne do tylu do przestrzeni trumny,
to za pomocq figA jest przedstawiony widok przez te same drzwi boczne w kierunku do przodu,
a wi<;lc w kierunku do kabiny 15 kierowcy. Scianka czolowa 16 ogranicza przestrzen trumny w
kierunku do przodu, przejscie w kierunku od tej scianki czolowej 16 do slupka B 17 karawanu
pogrzebowego 1 jest utworzone przez innq plyt<;l warstwowq 9, kt6ra przebiega w postaci litery Z:
tworzy ona wqskq listw<;l 18, za pomocq kt6rej otacza na kraw<;ldziach sciank<;l czolowq 16. Stqd
plyta wielowarstwowa 9 przebiega prawie pod kqtem prostym do przodu, w kierunku kabiny 15
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kierowcy ina wysokosci slupka - B 17, plyta warstwowa 9 jest ponownie wygifi'ta 0 okolo 90·, tak
ze przebiega teraz w przyblizeniu r6wnolegle do listwy obejmujqcej 18, az do slupka - B 17, tak
ze z boku obok scianki czolowej 16, utworzony jest rodzaj kieszeni przyjmujqcej, w kt6rej drzwi
boczne w swoim stanie zamknifi'tym mogq bye schowane. Tak wifi'c,

niezaleznie od Iistwy

obejmujqcej 18, plyta warstwowa 9 tworzy wedlug fig. 4 dwa odcinki sciany wykoticzenia wnfi'trza,
tak ze przez zastosowanie tylko jednego elementu konstrukcyjnego, a mianowicie plyty
warstwowej 9, stalo sifi' zbfi'dne wyposazenie w kilka wqskich, w przeciwnym razie koniecznych
plyt i ich polqczenie za pomocq specjalnych listew profilowych.
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Zastrzezenia patentowe

1. Wykoriczenie wnf;Jtrza w przestrzeni trumny karawanu pogrzebowego (1), z kilkoma
zasadniczo plaskimi odcinkami (2) sciany, przebiegajqcymi pionowo i poziomo,
przy czym co najmniej dwa odcinki (2) sciany Sq ustawione pod kqtem do siebie i tworzq krawf;Jdz

(10) wykoriczenia wnf;Jtrza odpowiednio graniczqc ze sob q pod katem
znamienne tym,
ze odcinki (2) sciany Sq wsp61nie wykonane z plyty warstwowej (9), przy czym na stronie plyty
warstwowej (9), oznaczonej jako strona widoczna, skierowanej do wnf;Jtrza przestrzeni trumny,
jest przewidziana warstwa powierzchniowa (12) z metalu, a plyta warstwowa (9) posiada warstwf;J
z tworzywa sztucznego, oznaczonq jako rdzeri (14), polqczony z warstwq powierzchniowq (12) i
przy czym wzdluz krawf;Jdzi (10) i na stronie plyty warstwowej (9), odwr6conej od warstwy
powierzchniowej (12), przebiega Iinia frezowania.

2. Wykoriczenie wnf;Jtrza wedlug zastrzezenia 1,
znamienne tym,
ze plyta warstwowa (9) posiada warstwf;J powierzchniowq z metalu, kt6ra jest umieszczona na
stronie rdzenia (14), odwr6conej od strony widocznej, i ze linia frezowania rozciqga sif;J przez
drugq warstwf;J powierzchniowq.

3. Wykoriczenie wnf;Jtrza wedlug zastrzezenia 2,
znamienne tym,
ze Iinia frezowania rozciqga sif;J az w glqb rdzenia (14).

4. Wykoriczenie wnf;Jtrza, wedlug zastrzezenia 3,
znamienne tym,
ze rdzeri (14) w obszarze linii frezowania posiada pozostajqcq, zmniejszonq grubosc materialu.

5. Wykoriczenie wnf;Jtrza, wedlug jednego z poprzednich zastrzezeri,
znamienne tym,
ze plyta warstwowa (9) posiada dwie warstwy powierzchniowe z metalu i obie warstwy
powierzchniowe (12) Sq zaopatrzone w dwie wzajemnie naprzeciwlegle linie frezowania, a rdzeri
(14) jest wykonany z elastycznego wielokrotnie zginalnego tworzywa sztucznego, w taki spos6b,
ze mif;Jdzy dwiema liniami frezowania obu warstw powierzchniowych (12) tworzy on zawias (11),
a plyta warstwowa tworzy klapf;Jlub drzwi do wykoriczenia wnf;Jtrza.

6. Wykoriczenie wnf;Jtrza, wedlug jednego z poprzednich zastrzezeri,
znamienne tym,
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ze co najmniej jedna warstwa powierzchniowa (12) jest wykonana z aluminium.

7. Wykoriczenie

wn~trza

wedlug jednego z poprzednich zastrzezeri,

znamienne tym,
ze rdzeri (14) jest wykonany z polietylenu.

8. Wykoriczenie

wn~trza

wedlug jednego z poprzednich zastrzezeri

znamienne tym.
ze plyta warstwowa (9) jest zaopatrzona w kiika linii frezowania i posiada przebieg sklepiony
wkl~sle

lub wypukle, i ze to sklepienie plyty warstwowej (9) rozciqga

wykoriczenia

wn~trza

9. Wykoriczenie

si~

na

wi~kszej

powierzchni

w taki spos6b, ze w tej powierzchni jest utworzony wyst~p lub

wn~trza,

wn~ka.

wedlug zastrzezenia 8,

znamienne tym.
ze

wygi~cie

plyty warstwowej (9) jest uksztaltowane jako

wn~ka

na

wi~kszej cz~sci

powierzchni,

i ze jest przewidziana zdejmowalna pokrywa, przykrywajqca wn~k~.
10. Wykoriczenie

wn~trza

wedlug zastrzezenia 8 albo 9,

znamienne tym.
ze

wn~ka

jest utworzona w sciance dzialowej, kt6ra oddziela przestrzeri trumny karawanu

pogrzebowego, w kierunku kabiny kierowcy.
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