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(54) Układ mechaniczny do bębna konfekcyjnego
(57) Układ mechaniczny charakteryzuje się tym, że po złożeniu 
ma postać walca zbudowanego z promieniowo rozmieszczonych 
łopatek (1) zamocowanych przegubowo do pierścienia (2), których 
element (3) przegubu wyposażony jest w element sterujący, umoż-
liwiający rozłożenie łopatek do postaci rozety i następnie ich złoże-
nie do wyjściowej postaci walca.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409789 (22) 2014 10 14

(51) B32B 3/28 (2006.01) 
 B32B 29/08 (2006.01) 
 A47B 96/20 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań; 
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) SMARDZEWSKI JERZY; KAMISIŃSKI TADEUSZ; 
 BATKO WOJCIECH; DZIURKA DOROTA;  
MIRSKI RADOSŁAW; FLACH ARTUR; PILCH ADAM; 
MAJEWSKI ADAM; ROSZYK EDWARD

(54) Płyta komórkowa hDF z rdzeniem falistym 
i sposób wytwarzania płyty hDF 
z rdzeniem falistym

(57) Płyta komórkowa złożona z trzech warstw gdzie między 
co najmniej dwiema warstwami okładzin zewnętrznych (2 i 3), 
umieszczony jest rdzeń (4), charakteryzuje się tym, że rdzeń (4) po-
łączony jest punktowo (5) z płytami okładzinowymi (2 i 3), gdzie 
rdzeń (4) ma postać płyty falistej, w której fale mają kształt po-
wierzchni bocznych ostrosłupów, których narożniki podstawy 
połączone są z analogicznymi narożnikami podstawy sąsiadu-
jących ostrosłupów, a każdy z narożników podstawy ostrosłupa 
połączony jest z trzema narożnikami sąsiadujących ostrosłupów, 
przy czym wyjątkiem są ostrosłupy występujące na krawędzi płyty 
komórkowej gdzie ostrosłupy połączone są z dwoma sąsiadujący-
mi ostrosłupami lub w narożniku płyty, w których narożniki podsta-
wy ostrosłupa nie są połączone z żadnym ostrosłupem zaś płyty 
okładzinowe (2 i 3) połączone są przy pomocy połączenia klejo-
wego z rdzeniem (4) w wierzchołkach ostrosłupów. Przedmiotem 
zgłoszenia jest również sposób wytwarzania płyty HDF z rdzeniem 
falistym.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 409773 (22) 2014 10 13

(51) B60B 25/04 (2006.01) 
 B60C 17/04 (2006.01)

(71) OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYSŁU 
OPONIARSKIEGO STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) HERMACH MAREK; KNAST PAWEŁ

(54) koło pojazdu specjalnego przeznaczenia
(57) Koło charakteryzuje się tym, że dwuelementowa felga ma 
dolny element (4) podzielony na trzy części: część lewą obejmującą 
jedną ze stopek opony (12), część środkową ze stożkowym otwo-

rem (5) i część prawą z otworem (6) na śrubę ze stożkowym łbem (7). 
Natomiast, górny element (8) felgi ma górną część do mocowania 
drugiej stopki opony (12) i dolną część do połączenia górnego ele-
mentu (8) z dolnym elementem (4) za pomocą śruby ze stożkowym 
łbem. Miejsce połączenia obu tych elementów ma kształt stożka (9) 
i uszczelnione jest pierścieniową uszczelką (10). Ponadto, do środ-
kowej części felgi, od wewnętrznej strony opony (12) za pomocą 
stożkowej śruby (13) przymocowana jest kilkuczęściowa wkładka (1) 
z nośną konstrukcją (2) i mocującymi elementami (3). Stykowe miej-
sca felgi i wkładki (1) wyposażone są w pakiet uszczelnień (14).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 409780 (22) 2014 10 13

(51) B60B 25/04 (2006.01)

(71) OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYSŁU 
OPONIARSKIEGO STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) HERMACH MAREK; KNAST PAWEŁ

(54) Felga do pojazdu specjalnego przeznaczenia
(57) Felga charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch elemen-
tów, z których dolny element (1) ma trzyczęściową budowę a jego 
prawa część posiada otwór (3) na śrubę ze stożkowym łbem (4) sta-
nowiącą połączenie z górnym elementem (5). Przylegające do sie-
bie części tych elementów (1, 5) mają, w miejscu połączenia, kształt 
stożka (6) i wyposażone są w pierścieniową uszczelkę (7). Ponadto, 
pod stożkowym łbem (4) śruby mocującej elementy felgi (1, 5) usy-
tuowany jest stożkowy, oporowy pierścień (8).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409784 (22) 2014 10 15

(51) B60M 1/20 (2006.01)

(71) MABO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mierzyn

(72) KNYCH TADEUSZ; MAMALA ANDRZEJ;  
KWAŚNIEWSKI PAWEŁ; KIESIEWICZ GRZEGORZ; 
ŚCIĘŻOR WOJCIECH; KAWECKI ARTUR;  
KOWAL RADOSŁAW; MAJEWSKI WIESŁAW;  
ROJEK ARTUR; BOGACKI ADOLF; GREGUŁA RYSZARD; 
BŁĘDOWSKI LESZEK; SIEJA-SMAGA ELIZA

(54) Układ podwieszeń kabli trakcji elektrycznych, 
zwłaszcza kolejowych, tramwajowych 
i/lub linii metra

(57) Wynalazek dotyczy układu podwieszeń kabli trakcji elektrycz-
nej, zwłaszcza kolejowych, tramwajowych i/lub linii metra, który za-
wiera profil nośny (1) z przyłączonym wysięgiem pomocniczym (3) 
oraz odciągiem (4), przy czym profil nośny (1) i odciąg (4) przyłączo-
ne są do elementu konstrukcyjnego (10) za pomocą izolatorów (5, 6) 
i uchwytów (11, 12). Układ charakteryzuje się tym, że do profilu 
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nośnego (1) przyłączony jest dodatkowo ukośnik (2) pod kątem  
co najmniej 90°, do którego przyłączony jest odciąg (4) łączący uko-
śnik (2) z elementem konstrukcyjnym (10).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 409869 (22) 2014 10 18

(51) B60Q 1/24 (2006.01)

(71) INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO, 
Warszawa; TARGOSIŃSKI TOMASZ, Warszawa; 
MORAWSKI ROBERT, Nowy Sącz

(72) TARGOSIŃSKI TOMASZ; MORAWSKI ROBERT

(54) Sposób doświetlania drogi przez pojazd 
samochodowy w nocy i lampa do realizacji sposobu

(57) Przedstawiony na rysunku sposób oświetlania drogi przez 
pojazd samochodowy w nocy, polegający na wysyłaniu z pojazdu 
w kierunku drogi wiązki lub wiązek świetlnych charakteryzuje się 
tym, że wiązka lub wiązki świetlne wysyła się z pojazdu w kierunku 
poprzecznym do kierunku ruchu pojazdu, w stronę przeciwległego 
pasu ruchu, do przestrzeni nad drogą, w której mogą się znajdować 
ważne dla bezpieczeństwa, a nieoświetlone przeszkody takie jak 
piesi, zwierzęta itp., w lewo dla ruchu prawostronnego oraz w pra-
wo dla ruchu lewostronnego, za pomocą lampy lub lamp usytu-
owanych poniżej linii wzroku pozostałych kierowców uczestniczą-
cych w ruchu, przy czym wiązka lub wiązki te skieruje się w kierunku 
drogi i pobocza przeciwnego do kierunku ruchu pojazdu i są one 
wiązkami skupionymi w kierunku pionowym i skierowane poniżej 
horyzontu natomiast są rozproszone w kierunku poziomym, umoż-
liwiając równomierne oświetlenie przestrzeni nad pasem drogi 
przeznaczonym do przeciwległego kierunku ruchu i przyległego 
do niego pobocza w kierunku ukośnie daleko do przodu w kierun-
ku ruchu pojazdu i ukośnie daleko do tyłu w kierunku przeciwnym 
do kierunku ruchu pojazdu, a ponadto części tych wiązek świetl-
nych wysyłane powyżej horyzontu są na tyle słabe, że nie powo-
dują oślepiania, a korzystnie nie są w ogóle widoczne z większych 
odległości.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 409867 (22) 2014 10 20

(51) B61D 3/18 (2006.01) 
 B60P 3/06 (2006.01)

(71) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań
(72) MEDWID MARIAN; CZERWIŃSKI JAROSŁAW;  

MERKISZ-GURANOWSKA AGNIESZKA;  
STAWECKI WŁODZIMIERZ; NOWACZYK TOMASZ

(54) Szynowy układ jezdny, tylny
(57) Ramę nośną szynowego układu jezdnego, tylnego stano-
wi połączenie belki centralnej (6) wraz z półkami bocznymi (7). 
W przedniej części półek bocznych (7) znajdują się półki najazdo-
we (8), natomiast w tylnej części półek bocznych (7) znajdują się 
opory najazdowe (9). Na końcach ramy szynowego układu jezdne-
go, tylnego zamocowane są belka podporowa przednia (10) i bel-
ka podporowa tylna (11). Po bokach belki podporowej tylnej (11) 
znajdują się odbijaki. Krótkospięte urządzenie pociągowo-zderzne 
tworzą zamocowane na końcu ramy nośnej szynowego układu 
jezdnego, tylnego zderzak diagonalny (1) i zamocowana po drugiej 
stronie osi wzdłużnej (X) ramy nośnej szynowego układu jezdnego, 
tylnego płyta zderzakowa (2), a także zamocowane w osi wzdłuż-
nej (X) szynowego układu jezdnego, tylnego urządzenie cięgłowe 
ze skróconym hakiem cięgłowym oraz skrócony sprzęg śrubowy, 
ponadto w przedniej części ramy nośnej szynowego układu jezd-
nego, tylnego zabudowany jest zamek śrubowy (17). Rama nośna 
szynowego układu jezdnego, tylnego podparta jest poprzez drugi 
stopień usprężynowania gumowego na wózku kolejowym środ-
kowym (13) i na wózku kolejowym tylnym (14). Wózek kolejowy 
środkowy (13) i wózek kolejowy tylny (14) są połączone z ramą no-
śną szynowego układu jezdnego, tylnego za pomocą cięgieł pro-
wadzących, które umiejscowione są poniżej osi zestawów. Cięgła 
prowadzące zamocowane są poprzez przeguby gumowo-metalo-
we zarówno na ramie wózka kolejowego środkowego (13), wózka 
kolejowego tylnego (14), jak i na ramie nośnej szynowego układu 
jezdnego, tylnego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 412772 (22) 2015 06 19

(51) B62D 6/00 (2006.01) 
 B60W 10/20 (2006.01) 
 G05D 1/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KRAKOWSKA 
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków

(72) KURANOWSKI ALEKSANDER

(54) Sposób kształtowania charakterystyki urządzenia 
wspomagającego układ kierowniczy pojazdów 
samochodowych

(57) Sposób polega na tym, że mierzy się oddzielnie siły roz-
ciągające i ściskające w każdym z dwóch drążków kierowni-
czych (DK) oraz mierzy się synchronicznie kąt obrotowy kierowni-
cy (K), po czym sygnały będące nośnikami wartości pomierzonych 
korzystnie są wzmacniane. Sygnały te obrazujące detekcję stanu, 


