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gumową osłoną (D). Wewnątrz koła promienie są zakończone 
otworami, przez które przechodzi pętla ze stalowej liny (H). Do pętli 
tej za pomocą cięgien (G) są przymocowane sprężyny (F). Sprężyny 
łączą pętle z korpusem koła.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 388600 (22) 2009 07 22

(51) B60L 8/00 (2006.01)

(71) BOBAK BARBARA, Poznań
(72) BOBAK BARBARA

(54) Elektryczny zespół napędowy pojazdu

(57) Elektryczny zespół napędowy pojazdu (1) posiada zamoco-
waną na pojeździe turbinę wiatrową (2) z prądnicą (3). Prądnica (3) 
przekazuje energię elektryczną do akumulatorów (4), które połą-
czone są z silnikiem elektrycznym (5) wprawiającym w ruch obroto-
wy koła napędowe pojazdu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 388630 (22) 2009 07 27

(51) B60L 8/00 (2006.01)

(71) SKÓRKIEWICZ RYSZARD, Sosnowiec
(72) SKÓRKIEWICZ RYSZARD

(54) Sposób wytwarzania elektryczności

(57) Sposób otrzymywania z natury elektryczności, polega na tym 
,że powietrze (2) opływające pojazdy na skutek ich ruchu, wprowa-
dza w ruch obrotowy śmigło (3) aparatu prądotwórczego (4) i wy-
twarza elektryczność.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 388659 (22) 2009 07 28

(51) B60L 11/00 (2006.01)

(71) CISZEK TADEUSZ, Drawno
(72) CISZEK TADEUSZ

(54) Pojazdy elektryczne poruszane z własnego źródła 
zasilania

(57) Przedmiotem zgłoszenia są pojazdy samochodowe samoist-
ną siłą elektryczną.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 388646 (22) 2009 07 27

(51) B60S 13/00 (2006.01)
B66F 5/02 (2006.01)

(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa

(72) WAWER MAREK; JAKUBCZYK RAFAŁ

(54) Podnośnik wózkowy do zawracania motocykli 
w garażach

(57) Wynalazek dotyczy podnośnika wózkowego do zawracania 
motocykli w garażach. Podnośnik wózkowy do zawracania motocy-
kli w garażach zaopatrzony w koła (2) oraz w ramę (1) charakteryzu-
je się tym, że do ramy (1) zamocowane są obrotowo nieprzesuwne 
tuleje (4) wyposażone w dźwignie podnoszące (5) z wysuwanymi 
skokowo rozwidlonymi końcówkami (6) oddziaływującymi bezpo-
średnio na oponę koła przeznaczonego do zawracania motocykla. 
Na jednej z tulei (4) zamocowana jest przegubowo na sworzniu 
dźwignia (9) z możliwością odchylania, a do tej samej tulei (4) zamo-
cowane jest ramię (10) zatrzasku blokującego dźwignię główną (9) 
i dźwignie podnoszące (5), natomiast na ramieniu (10) osadzony 
jest zatrzask składający się z obudowy (11) wewnątrz której znajduje 
się suwak (12) wysuwany sprężyną (13) z obudowy (11).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 388654 (22) 2009 07 28

(51) B65G 27/32 (2006.01)

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

(72) CZUBAK PIOTR

(54) Rewersyjny przenośnik wibracyjny

(57) Przenośnik posiada otwartą na obu końcach rynnę (1), 
do której podwieszony jest napęd wibracyjny (3) z silnikiem elek-
trycznym, napędzającym wał (4) z zamocowaną na nim niewywa-
żoną masą, wymuszającą drgania. Z rynną (1) połączone są dwa 
lub więcej eliminatorów drgań Frahma, każdy złożony z masy 
pomocniczej (m1, m2), podwieszonej na sprężynie (ks1, ks2). 
Masy pomocnicze (m1, m2) prowadzone są wzdłuż prostopa-
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dłych do siebie kierunków drgań (S1, S2), przecinających się w osi 
wału (4) wibratora (3). Przy większej liczbie mas pomocniczych usy-
tułowane są one parami, symetrycznie wokół osi wału (4). Eliminato-
ry drgań (6’, 6”) mają różne częstości drgań własnych (ω1 = √ks1/m1, 
ω2 = √ks2/m2), a silnik, napędzający wał (4) wibratora (3), ma zmien-
ną prędkość obrotową w zakresie obejmującym częstości drgań 
własnych obu eliminatorów drgań (6’, 6”). Korzystnym jest by silnik, 
napędzający wał (4) wibratora (3), był dwubiegowym, a częstości
drgań własnych obu eliminatorów (6’, 6”) były odpowiednio rów-
ne lub bliskie częstościom wymuszeń pierwszej i drugiej prędkości 
obrotowej silnika.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 388656 (22) 2009 07 28

(51) B65G 47/52 (2006.01)
E21F 13/08 (2006.01)
B65G 23/00 (2006.01)

(71) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Jastków
(72) HAJDUK JAN; SZYSZKA ARTUR; FELDMAN DARIUSZ; 

HAJDUK WOJCIECH

(54) Stacja zwrotna oraz sposób przebudowy lub 
przemieszczania przenośnika

(57) Stacja zwrotna składa się z podwozia (1), w którym suwliwie 
osadzona jest końcówka zwrotna (2) przenośnika taśmowego. 
Podwozie (1) zaopatrzone jest w cztery niezależne zespoły jezdne
(4a, 4b, 4c i 4d). Końcówka zwrotna (2) składa się z bębna (9) ułoży-
skowanego w obudowie (10) wyposażonej w zespół napędowy (11) 
współpracujący z drabinką (8) zamocowaną do podstawy (6) kor-
pusu (3).

(26 zastrzeżeń)

A1 (21) 388638 (22) 2009 07 27

(51) B65G 53/30 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) PLEWA FRANCISZEK; KOWAL ALEKSANDER; 

SOBOTA JERZY

(54) Podajnik konkrecji z siłownikiem hydraulicznym

(57) Podajnik konkrecji z siłownikiem hydraulicznym, składa się 
ze zbiorników konkrecji (1) do których dostarczana jest konkre-
cja przez maszynę wydobywającą kopalinę, rury (2) z otworami 
wsypowymi i wysypowymi (4), tłoka(3) z uszczelnieniami (7) oraz 
tłoczysk (5) umieszczonych w komorze tłokowej (6), do której do-
prowadzone są rury (8) dostarczające naprzemienne ciśnienie 
z pokładu statku. Przy przegrodach (9) od strony wewnętrznej 
umieszczone są elementy dystansowe (16), korzystnie sprężyste 
ograniczające skok tłoka (3). Rury (8) doprowadzone są do rury (2) 
w przekroju elementów dystansowych (16). Komora tłokowa (6) 
w rurze (2) ograniczona jest przez przegrody (9) z uszczelnienia-
mi (10). Podajnik konkrecji z siłownikiem hydraulicznym posiada 
pojemniki (11), w których wykonane są otwory (12) do wsypywania 
konkrecji ze zbiorników (1) oraz otwory (13) do wysypu konkrecji 
w rurociąg tłoczny (14) przez otwory (4) w rurze (2).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 388590 (22) 2009 07 21

(51) B66F 9/12 (2006.01)
B66F 9/06 (2006.01)

(71) MACIEJOWSKI FRANCISZEK, Kraków
(72) MACIEJOWSKI FRANCISZEK

(54) Obrotnica czołowa do widłowego wózka 
podnośnikowego

(57) Obrotnica posiada płytę nośną (1) zawieszaną na karetce 
wózka i płytę widłową (3), usytuowaną równolegle i łożyskowaną 


