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hamulcowych prawej (3) i lewej (5). Dźwignie hamulcowe (3) i (5) 
połączone są dolnym cięgłem (4) i powrotną sprężyną (19). Dźwi-
gnie (3) i (5) połączone są również z mechanizmami blokującymi (13 
i 14). Prawa dźwignia (3) i wieszak (6) dźwigni lewej (5) utrzymują 
wymagane położenie klocków hamulcowych (2) względem kół 
jezdnych (1). We wspólnym korpusie napędu (12) korzystnie zwią-
zanym z korpusem lokomotywy, zabudowane są sprężyna (8) oraz 
cylinder luzujący (11). Tłoczysko (10) cylindra (11) połączone jest 
z cięgnem górnym (7) poprzez mechanizm zmiany długości (9).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 392335 (22) 2010 09 07

(51) B61K 9/08 (2006.01)
 G01S 5/02 (2010.01)

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

(72) UHL TADEUSZ; HANC ARTUR

(54) Sposób pomiaru stanu toru pojazdów szynowych 
oraz układ urządzeń do stosowania tego sposobu

(57) Sposób do pomiaru stanu toru pojazdów szynowych z wyko-
rzystaniem systemu GPS dla określenia położenia pojazdu po uzy-
skaniu sygnału informującego o uszkodzeniach toru polega na do-
konaniu pomiaru drgań uzyskanych za pomocą czujników drgań (1) 
zainstalowanych na maźnicach dowolnego wagonu lub lokomo-
tywy. Układ urządzeń do stosowania tego sposobu połączony 
z zasilaniem (13) posiada zainstalowane na maźnicach dowolne-
go wagonu lub lokomotywy czujniki drgań (1) mierzące drgania 
w kierunku pionowym i poprzecznym połączone równolegle 
poprzez przetwornik A/C (5) z urządzeniami kondycjonowania (4), 
fi ltrami DP (3) i akcelerometrami (2) oraz zestawem wyposażonym 
w pamięć Flash (6), mikrokontroler (7), pamięć RAM (8) i zestawem 
wyposażonym w moduł GSM/GPS (9), CAN (10), RS232/RS485 (11) 
i wskaźnik statusu LED (12).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 392251 (22) 2010 08 27

(51) B62D 61/00 (2006.01)
 B60K 17/34 (2006.01)

(71) KUBERACKI BOGDAN, Piaseczno
(72) KUBERACKI BOGDAN

(54) Układ jezdny podwozia pojazdu o dużej zwrotności

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ jezdny podwozia o dużej 
zwrotności, do pojazdu kołowego, zwłaszcza samochodu lub ro-
bota mobilnego. Układ jezdny podwozia pojazdu o dużej zwrot-
ności, którego podwozie wyposażone jest w cztery koła jezdne, 
dwa kierowane połączone z podwoziem i układem kierowniczym 
za pomocą zwrotnic i dwa niekierowane, połączone z podwoziem 
za pośrednictwem elementów prowadzących, charakteryzuje się 
tym, że dwa współosiowe koła niekierowane (2a) i (2b) mają osie 
obrotu położone w osi (y) prostopadłej do kierunku jazdy pojazdu 
na wprost, zaś dwa koła kierowane (1a) i (1b) znajdują się w osi (x) 
zgodnej z kierunkiem jazdy na wprost, przy czym jedno koło kiero-
wane (1a) znajduje się przed osią (y) prostopadłą do kierunku jazdy, 
zaś drugie koło kierowane (1b) znajduje się za osią (y). Koła kierowa-

ne (1a) i (1b) połączone są z układem kierowniczym tak, aby doko-
nywały obrotu wokół osi (A) i (B) zwrotnic (Za) i (Zb) w przeciwnych 
do siebie kierunkach.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 392356 (22) 2010 09 10

(51) B62D 63/06 (2006.01)
 A47J 37/07 (2006.01)

(71) GOŁĘBIOWSKI MIROSŁAW, Kaniwola; SZUREK EDWARD, 
Nadrybie Ukazowe

(72) GOŁĘBIOWSKI MIROSŁAW; SZUREK EDWARD

(54) Przyczepa do przewozu pieca do pizzy

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyczepa do przewozu pie-
ca do pizzy (7), obejmująca ramę nośną (1), której długość wyno-
si od 1800 mm do 2500 mm, zaś szerokość wynosi od 1700 mm 
do 1750 mm charakteryzująca się tym, że obejmuje: płytę nośną 
do umieszczania pieca do pizzy, wykonaną z betonu zbrojonego 
drutem oraz przymocowany do wspomnianej płyty nośnej pier-
ścień (6) do mocowania pieca do pizzy, umieszczony w ten sposób, 
że wspomniany pierścień ściska elementy pieca do pizzy kiedy piec 
umieści się na płycie nośnej.

(24 zastrzeżenia)

A1 (21) 392365 (22) 2010 09 11

(51) B65G 47/90 (2006.01)

(71) WIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica

(72) WARCHOCKI ZBIGNIEW

(54) Chwytak pojemników

(57) Chwytak składa się z korpusu, wewnątrz którego przesuwnie 
zamocowane są dwie symetryczne szczęki, pierwsza szczęka (2) 
i druga szczęka (3), zaś na zewnątrz, do boku korpusu, zamocowa-
ny jest zespół przyssawek (4) oraz dwa uchwyty do palet, pierwszy 
uchwyt (5a) i drugi uchwyt. Pierwsza szczęka (2) zawiera cztery 


