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w temperaturze w zakresie (-200 do -240°C), korzystnie (-220°C), 
przy ciśnieniu w zakresie 4-5 barów, korzystnie 4,5 bara.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387528 (22) 2009 03 17

(51) B23Q 39/04 (2006.01)
 B23Q 41/00 (2006.01)

(71) FANUM SKORUPSKI-WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA, 
Wielkopole Skrzyńskie

(72) SKORUPSKI KAZIMIERZ; WÓJCIK WOJCIECH; WÓJCIK 
KAZIMIERZ; WÓJCIK STANISŁAW; WÓJCIK JÓZEF

(54) Centrum obróbcze sterowane numerycznie

(57) Przedmiotem wynalazku jest centrum obróbcze sterowa-
ne numerycznie, przeznaczone do obróbki drewna, aluminium 
i tworzyw sztucznych, którego istota polega na tym, że dolne 
końce kolumn (3) zwieńczone są korpusem podstawy (1), do której 
przymocowany jest co najmniej jeden stół (5) lub (58), z zamoco-
wanym na nim przesuwnie wzdłuż osi („Y”) co najmniej jednym 
suportem (6) lub (59), zaopatrzonym w przesuwne i nastawne 
listwy mocujące (7) obrabiany element, natomiast do belki po-
przecznej (4) konstrukcji bramowej (2) przyłączony jest przesuwnie 
wzdłuż osi („X”) suport (9), do którego przyłączony jest przesuw-
nie w kierunku osi („Z”) drugi suport (10), do którego przyłączo-
ne są obrotowo wokół osi („C”) widły (43), w których znajduje się 
zamocowana obrotowo wokół osi („A”) głowica narzędziowa (44), 
współpracująca z magazynkiem narzędziowym (61), usytuowanym 
w pobliżu jednej z kolumn (3) w zasięgu pracy tej głowicy.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 387521 (22) 2009 03 17

(51) B25J 5/02 (2006.01)

(71) WIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica

(72) KOMINEK ZBIGNIEW; WARCHOCKI ZBIGNIEW

(54) Głowica chwytająca

(57) Głowica składa się z korpusu (1) zakończonego z jednej stro-
ny kołnierzem (2) zaś z drugiej strony wyposażonego w centralny 
zespół chwytający (3). Do pierwszego boku (4a) korpusu (1), za-
mocowany jest pierwszy zespół chwytający (5a) zaś do drugiego 
boku (4b) zamocowany jest drugi zespół chwytający (5b). Pierwszy 
zespół chwytający (5a) zawiera pierwszą przyssawkę (8) i zamoco-
wany jest obrotowo do wózka (13) osadzonego na prowadnicy (14), 
której pierwszy koniec zamocowany jest do pierwszego boku (4a) 
korpusu (1), przy czym wózek (13) połączony jest z korpusem (1) 
za pośrednictwem zespołu siłowników (15). Z kolei do obudowy (11) 
zamocowany jest zespół ustalający (17), którego elementy robocze 
otaczają pierwszą przyssawkę (8). Głowica w zależności od ustawie-

nia zespołów chwytających może przenosić dwa albo trzy worki 
wypełnione luźną zawartością, albo przedmioty metalowe.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 390857 (22) 2010 03 29

(51) B25J 11/00 (2006.01)

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

(72) UHL TADEUSZ; BURATOWSKI TOMASZ; 
CIEŚLAK PATRYK; JASIŃSKI KRZYSZTOF

(54) Jednokołowy, zdalnie sterowany pojazd 
z napędem silnikowym

(57) Pojazd posiada koło jezdne i łożyskowany w nim wózek z za-
mocowanymi do jego ramy zespołem napędowym, zespołem 
balansowym, akumulatorem (W-A), elektronicznym układem ste-
rowania (W-US) oraz odbiornikiem bezprzewodowych sygnałów 
sterujących. Koło jezdne osadzone jest na obręczy, która po stronie 
wewnętrznej zaopatrzona jest w wieniec zębaty (2) i obejmujące 
go pierścieniowe bieżnie prowadzące (3). Rama wózka wyposa-
żona jest w rolki (6, 7), łożyskujące wózek na bieżniach prowadzą-
cych (3). Zespół napędowy ma silnik elektryczny (8) i przekładnię 
zębatą (9), sprzężoną z wieńcem zębatym (2) obręczy. Zespół ba-
lansowy wypełnia górną strefę wnętrza obręczy powyżej osi wy-
chylania masy, usytuowanej powyżej osi obrotu koła jezdnego. Na-
dążny układ sterowania (W-US) ma podukład inercyjny, do którego 
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doprowadzone są sygnały z 3-osiowego żyroskopu elektroniczne-
go (18) oraz dwóch enkoderów optycznych. Pierwszy enkoder (10) 
sprzężony jest z przekładnią zębatą (9) zespołu napędowego, 
a drugi z serwonapędem wychylania (13) zespołu balansowego. 
Rozwiązanie zapewnia utrzymywanie równowagi statycznej i dy-
namicznej, zarówno przy poruszaniu się na odcinkach prostych jak 
i na zakrętach, przy zdalnym sterowaniu z poziomu aparatury mo-
delarskiej lub z komputera wyposażonego w odpowiednie opro-
gramowanie.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 387510 (22) 2009 03 16

(51) B29C 49/42 (2006.01)
 B29C 31/08 (2006.01)

(71) LONZAPET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(72) ZARĘBSKI DARIUSZ

(54) Urządzenie do przemieszczania termoplastycznych 
preform do wydmuchiwarki

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że na końcu strefy grzania 
zamontowane jest koło chwytakowe (1) uformowanych wstępnie 
preform (2), które cyklicznie przemieszcza grzebieniowy suwak (3), 
przesuwany liniowo pneumatycznym zespołem posuwu (4), osa-
dzając preformy (2) w charakterystycznych technologicznie poło-
żeniach (1, 2). Po przeciwległej stronie grzebieniowego suwaka (3), 
w płaszczyznach położeń (1, 2), znajdują się chwytaki (5, 6), zamo-
cowane na pneumatycznych zespołach posuwu (7, 8),zaś w płasz-
czyznach charakterystycznych technologicznie położeniach (3, 4) 
osadzone są chwytaki (9, 10), przy czym pneumatyczny zespół po-
suwu (7) z chwytakami (5) jest zamocowany na wózku posuwu (11), 
pneumatyczny zespół posuwu (8) z chwytakami (6) osadzony jest 
na wózku posuwu (12), a chwytaki (9, 10) zamocowane są na wóz-
kach posuwu (13, 14). Wózek posuwu (11) połączony jest z cylindrem 
pneumatycznym (15), a wózek posuwu (12) połączony jest z cylin-
drami pneumatycznymi (16, 17).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387503 (22) 2009 03 16

(51) B62D 37/00 (2006.01)
 A61G 3/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) ŻÓŁKIEWSKI SŁAWOMIR; WRÓBEL ANDRZEJ

(54) Izolator drgań stołu pod nosze medyczne, 
zwłaszcza w samochodach transportu sanitarnego

(57) Izolator drgań stołu pod nosze medyczne, zwłaszcza w sa-
mochodach transportu sanitarnego, charakteryzuje się tym, że stół 
medyczny (5) przymocowany jest do ruchomej płyty górnej (2) 
i ma siłownik (1), wypełniony cieczą magneto reologiczną, zamoco-
wany pomiędzy nieruchomą podstawą dolną (3), a ruchomą płytą 
górną (2) oraz sprężynę (4), zamocowaną pomiędzy nieruchomą 
podstawą dolną (3), a belką (6), która łączy podstawę dolną (3) 
z podstawą górną (2), przy czym równolegle do belki (6) zamoco-
wana jest belka (7), natomiast siłownik (1) sterowany jest za pomocą 
sterownika (8), pobierającego sygnały z czujników przyśpieszeń (9) 
i wzmacniacza (10).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387508 (22) 2009 03 16

(51) B63B 41/00 (2006.01)

(71) STELMACH KAZIMIERZ, Tarnobrzeg
(72) STELMACH KAZIMIERZ

(54) Miecz obrotowy do jachtu żaglowego

(57) Miecz obrotowy z bulbem do jachtu żaglowego ma postać 
dwóch symetrycznych płetw mieczowych (1) i (2) połączonych 
obrotowo w swych górnych częściach ze skrzynią mieczową (4), 
a w dolnych częściach również obrotowo z bulbem (balastem ze-
wnętrznym).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 387549 (22) 2009 03 19

(51) B63H 9/00 (2006.01)
 B63H 13/00 (2006.01)
 F03D 3/00 (2006.01)
 F03D 9/02 (2006.01)

(71) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń
(72) PISKORZ WALDEMAR


