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pierwszy koniec (29) elastycznego węża (30). Drugi koniec (31) tego 

węża (30) zamocowany jest do króćca wlotowego (32) rozdzielacza 

strugi (33) mieszaniny pyłu kamiennego z powietrzem. Rozdzielacz 

strugi (33) zamocowany jest wahliwie powyżej osi obrotu ślimaka 

i wprowadzany w ruch wahadłowy przy pomocy mechanizmu kor-

bowo-wahaczowego (35, 36). Do króćców wylotowych (38) rozdzie-

lacza strugi (33) mocowane są dysze opylające (42). Kąt pomiędzy 

osiami króćców wylotowych (38) rozdzielacza strugi (33) wynosi 

od 80 do 100 stopni, a zakres wahliwego ruchu rozdzielacza stru-

gi (33) wynosi nie więcej niż 90 stopni.

(6 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 409762 (22) 2014 10 10

(51) F03D 3/00 (2006.01)

 F03D 9/00 (2006.01)

(71) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń; PISKORZ TOMASZ 

TADEUSZ, Kodeń; PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń

(72) PISKORZ WALDEMAR; PISKORZ TOMASZ TADEUSZ; 

PISKORZ IRENEUSZ

(54) Urządzenie do zasilania statku w energię
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zasilania statku 

w energię pochodzącą od wiatru, gdzie turbina lub zespół turbin, 

tworzący co najmniej jedną kolumnę (2) wiatrową jest umieszczona 

w komorze poniżej pokładu i jest zainstalowana przesuwnie w osi 

prostopadłej do pokładu statku (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 409732 (22) 2014 10 08

(51) F04B 19/00 (2006.01)

(71) RYCHERT ANDRZEJ, Ścięgnica

(72) RYCHERT ANDRZEJ, GB

(54) System uzyskiwania energii w ruchu drogowym
(57) System uzyskiwania energii w ruchu drogowym charaktery-

zuje się tym, że ciężar pojazdów uczestniczących w ruchu drogo-

wym wykorzystywany jest do wprowadzania w tryb roboczy pom-

pę sprężającą powietrze. Pompa powietrza umiejscowiona jest 

pod powierzchnią jezdni, w specjalnie przygotowanym do tego 

celu kanale. Tłok pompy połączony jest z progiem drogowym i sta-

nowią ruchomą część systemu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409761 (22) 2014 10 10

(51) F16F 1/02 (2006.01)

 F16F 1/46 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) SALWIŃSKI JÓZEF; BEDNAREK KAZIMIERZ

(54) Sposób wytwarzania sprężyn śrubowych
(57) Sposób wytwarzania sprężyn śrubowych polega na kształto-

waniu obróbką ubytkową śrubowych szczelin międzyzwojowych (3) 

w środkowej strefi e długości materiału w postaci pręta o pełnym 

przekroju, który wprowadza się w ruch obrotowy (b) i przecina 

na wskroś, zaczynając od płaszczyzny początkowej (X-X) strefy zwo-

jów (4) z jednocześnie względnym przesuwem (c) o wielkość sko-

ku (t) narzędzia obróbczego wzdłuż osi obrotu. Narzędzie obróbcze 

o prostoliniowym działaniu skrawającym albo erozyjnym skupione-

go strumienia energii skierowane jest osią prostopadle do osi obro-

tu pręta i działa na szerokości szczeliny międzyzwojowej (3).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 409636 (22) 2014 09 29

(51) F16K 3/02 (2006.01)

 F16K 31/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice

(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ; BAŁAGA DOMINIK; 

SIEGMUND MICHAŁ; KALITA MAREK; 

CEBULA DANUTA; SEDLACZEK JANUSZ; 

URBANEK ANDRZEJ; WALOSZCZYK ARKADIUSZ

(54) Zamykające i otwierające urządzenie sterujące 
przepływem

(57) Zamykające i otwierające urządzenie sterujące przepływem 

cieczy lub gazów (mediów płynnych) do rurociągów ciśnienio-

wych, posiadające wsuwaną i wysuwaną płytę w drogę przepły-

wu, połączoną z trzpieniem obracającym się w wyniku działania 

napędowego silnika, posiada przeciążeniowe sprzęgło (11), usytu-

owane w ciągu napędowym między napędowym silnikiem (14) 

i trzpieniem (4) i wyposażone jest w krańcowe wyłączniki (20) drogi 

przesuwu trzpienia (4) lub enkoder (10), określający wielkość drogi 

przesuwu trzpienia (4) i/lub enkoder (13) rejestrujący liczbę obro-

tów trzpienia (4), wyposażony w układ sterowania napędowym 

silnikiem (14), składający się ze sterownika (15) oraz wyposażone-

go w system rejestracji (16), do którego informacje przekazywane 


