
Nr  7  (1102)  2016 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 33

zapalnikowe, element uszczelniający, osłonę izolacyjną, główkę 
zapalczą, łuskę, zespół zwłoczny składający się z masy opóźniają-
cej i opóźniacza oraz pirotechniczny materiał zapalający. Ładunek 
charakteryzuje się tym, że elektryczny zespół zapalczy jest połą-
czony za pośrednictwem zespołu zwłocznego z pirotechnicznym 
materiałem zapalającym (9), a pomiędzy powierzchnią materiału 
zapalającego (9), a wewnętrznymi ściankami obudowy (1) jest pu-
sta przestrzeń, przy czym materiał zapalający (9) jest umieszczony 
symetrycznie względem bocznych ścianek obudowy (1).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MeChaNIka;  OŚWIetleNIe;  OgrzeWaNIe; 
uzBrOJeNIe;  teChNIka  MINerSka

U1 (21) 123389 (22) 2014 09 25

(51) F16F 13/16 (2006.01) 
 F16F 1/02 (2006.01)

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

(72) SALWIŃSKI JÓZEF; BEDNAREK KAZIMIERZ

(54) Sprężysty zespół naciskowy
(57) Zespół zawiera zabudowaną między członem bazowym (1) 
i członem naciskowym (2) sprężynę (3) rurową o zwojach utworzo-
nych przez usunięcie śrubową szczeliną materiału ścianki w części 

środkowej tulei, tworzącej sprężynę (3). Górny koniec sprężyny (3) 
ukształtowany jest w zewnętrzny kołnierz (4) tulei, którym spręży-
na (3) opiera się o człon bazowy (1). Dolny koniec zamknięty jest 
dnem (5), o które opiera się człon naciskowy w postaci sworznia (2), 
wprowadzonego współosiowo w otwór sprężyny (3), gdzie górny 
koniec sworznia (2) wystaje ponad kołnierz (4) na wymiar nie mniej-
szy od wymaganego skoku. Sprężyna (3) średnicą zewnętrzną tulei 
pasowana jest luźno w otworze członu bazowego (1).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 123400 (22) 2014 09 22

(51) F24F 13/06 (2006.01)

(71) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica

(72) TRYTKO MARIUSZ

(54) Ścienna czerpnia powietrza
(57) Ścienna czerpnia powietrza posiada osłonę (2) połączoną 
z kanałem (1) oraz siatkę przeciw owadom na wlocie do kana-
łu (1) od strony osłony (2). Boki osłony (2) posiadają wyprofilowania 
(6) i (7) w kształcie zbliżonym do wycinka pobocznicy stożka zwłasz-
cza pochyłego. Kształt wyprofilowali (6) i (7) zbliżony do wycinka 
pobocznicy stożka zwłaszcza pochyłego powoduje usztywnienie 
konstrukcji osłony (2) i łagodne opływanie jej przez wiatr.

(1 zastrzeżenie)
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(51) F25C 1/14 (2006.01)

(71) FOLLETT EUROPE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mokry Dwór

(72) RZÓSKA JERZY

(54) Mobilne urządzenie do agregatu wytwarzającego 
lód z możliwością mechanicznego załadunku

(57) Mobilne urządzenie do agregatu wytwarzającego lód 
z możliwością mechanicznego załadunku, składające się z wózka 
jezdnego, na którym ma zabudowaną wytwornicę lodu z wypro-
wadzonym kolektorem transportu lodu oraz wysuwnym pojem-
nikiem na osprzęt, charakteryzuje się tym, że wózek transportowy 
jezdny (15) składa się z kolumn (14), które w części dolnej, nieco 
powyżej kółek jezdnych (16), połączone są z dolnym obwodowym 
obramowaniem (19), zaś w części górnej połączone są z górnym 
obwodowym obramowaniem (23), na którym ma dzieloną płytą 
górną (7), na powierzchni której jest obrotowy krążek (21) z zaci-
skowym przegubem (6), z którego jest wyprowadzony regulowany 
wysięgnik (4), który na drugim końcu ma zaciskowy przegub (3), po-
łączony z kolejnym regulowanym wysięgnikiem (2), na zakończeniu 


