
12 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO Nr  11  (1106)  2016

z dyszlem (8) i urządzeniami pociągowo-zderznymi (1) ma środek 
ciężkości usytuowany w pionowej poprzecznej płaszczyźnie prze-
chodzącej przez poprzeczną oś symetrii wózka dwuosiowego (2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 410166 (22) 2014 11 17

(51) B62D 55/30 (2006.01)

(71) LIUGONG DRESSTA MACHINERY SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Stalowa Wola

(72) KOWAL RYSZARD; NAWROCKI ŁUKASZ; KUKULSKI JAN

(54) Napinacz łańcucha gąsienicowego
(57) Napinacz łańcucha gąsienicowego zastępuje napinacze 
zbudowane z siłowników hydraulicznych i sprężyn stalowych 
- stosowane dotychczas w pojazdach gąsienicowych, jest złożo-
ny z cylindrycznego korpusu (1) zamkniętego pierścieniem (2), 
zawierającego wewnętrzną przestrzeń (3) - napełnianą „medium 
napinającym”, które powoduje wysuwanie właściwego zderza-
ka - amortyzatora (6) z uszczelnieniem (7) oraz rozmieszczonych 
na wewnętrznej powierzchni korpusu cylindrycznego pierścieni: 
prowadzących (4) i zgarniającego (5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 411662 (22) 2013 10 15

(51) B65G 17/42 (2006.01) 
 B65G 23/06 (2006.01)

(31) 202012104212.6 (32) 2012 11 02 (33) DE

(86) 2013 10 15 PCT/EP2013/003104
(87) 2014 05 08 WO14/067620

(71) CATERPILLAR GLOBAL MINING EUROPE GMBH, 
Lünen, DE

(72) VOIGT ROBERT, DE

(54) koło łańcuchowe do przenośnika płytowego
(57) Wynalazek stanowi koło łańcuchowe (10), napędzające lub 
zmieniające kierunek łańcucha (1) przenośnika płytowego (50), obej-
mującego płyty transportowe przymocowane w sposób demon-
towalny za pomocą wielu części mocujących (9) łańcuch do łań-
cucha (1) przenośnika, przy czym koło łańcuchowe (10) obejmuje 
korpus koła łańcuchowego (11) łącznie z powierzchnią boczną (11’); 
wiele zębów (13) ustawionych obwodowo na powierzchni bocz-
nej (11’) i wiele powierzchni stykowych (19), ustawionych obwo-
dowo na powierzchni bocznej (11’), pomiędzy dwoma sąsiednimi  

zębami (l3) i skonfigurowanych tak, aby zapewnić wsparcie czę-
ściom łączącym (9) łańcuch.

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 412266 (22) 2013 10 15

(51) B65G 17/42 (2006.01) 
 B65G 23/06 (2006.01)

(31) 202012104211.8 (32) 2012 11 02 (33) DE

(86) 2013 10 15 PCT/EP2013/003096
(87) 2014 05 08 WO14/067618

(71) CATERPILLAR GLOBAL MINING EUROPE GMBH,  
Lünen, DE

(72) VOIGT ROBERT, DE

(54) Naciągająca jednostka nawracająca  
dla przenośnika płytowego

(57) Stacja zwrotna przenośnika płytowego do wydobytego lub 
pozyskanego materiału ziemnego, takiego jak minerały, ruda, ska-
ła, beton, zawierająca ramę maszyny (14) zawierającą podstawę (8) 
posiadającą wnękę; konstrukcję suwną (20) będącą przesuwalną 
względem  ramy maszyny (14) za pomocą urządzenia regulujące-
go (30) i mającą podstawę prowadzącą w sposób przemieszczal-
ny prowadzoną we wnęce; koło łańcuchowe (11) przytwierdzone 
do konstrukcji suwnej (20); elementy prowadzące (24) przytwier-
dzone do obszaru przedniego podstawy prowadzącej konstrukcji 
suwnej (20) i współpracujące z szynami prowadzącymi (41) sztywno 
przytwierdzonymi do podstawy (8) ramy maszyny (14); oraz urzą-
dzenie utrzymujące, montowalne w obszarze przednim konstrukcji 
suwnej (20), przy czym konstrukcja suwna (20) może być blokowa-
na w rożnych pozycjach przemieszczenia za pomocą urządzenia 
utrzymującego, przy czym koło łańcuchowe (11) umieszczone jest 
na konstrukcji suwnej (20) w części środkowej pomiędzy ogranicz-
nikiem (21) dla urządzenia regulującego (30) a obszarem przednim 
podstawy prowadzącej konstrukcji suwnej (20).

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 410204 (22) 2014 11 20

(51) B65G 27/32 (2006.01) 
 B65G 27/28 (2006.01) 
 E21F 13/00 (2006.01)

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

(72) CZUBAK PIOTR



Nr  11  (1106)  2016 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 13

(54) Przenośnik wibracyjny o sterowanej prędkości 
transportowania z możliwością pracy rewersyjnej

(57) Przenośnik zawiera otwartą na obu końcach rynnę (1), spręży-
ście podpartą (3) na sztywnej podstawie w zasadniczo poziomym 
położeniu. Wyposażony jest w napęd wibracyjny (4) podwieszony 
centralnie do rynny (1) w pobliżu środka ciężkości przenośnika, 
a którego silnik elektryczny napędza wał (7) o osi prostopadłej 
do pionowej płaszczyzny prowadzonej przez oś wzdłużną rynny. 
Z rynną (1) przenośnika połączone są dwa lub więcej eliminatory 
drgań Frahma, z których każdy złożony jest z podwieszonej do ryn-
ny na sprężynie masy pomocniczej. Eliminatory drgań mają równe 
częstości drgań własnych (ω=√ks/m) i parami są symetrycznie roz-
stawione po obu stronach osi wału (7), oraz że ich masy pomocni-
cze prowadzone są wzdłuż równoległych do siebie kierunków (s), 
odchylonych od poziomu o kąt (β) regulowany w zakresie 180° 
od poziomu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 410169 (22) 2014 11 17

(51) B65H 5/00 (2006.01) 
 B65H 9/00 (2006.01) 
 B65G 1/00 (2006.01) 
 G07C 3/00 (2006.01)

(71) ASD SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała

(72) WRÓBLEWSKI HUBERT

(54) Urządzenie do magazynowania  
oraz sposób magazynowania elementów  
w tym urządzeniu

(57) Urządzenie do magazynowania oraz sposób magazynowa-
nia elementów w tym urządzeniu. Urządzenie do magazynowania 
składa się z obudowy (1), wewnątrz, której znajduje się podajnik 
obrotowy (2) i urządzenie sterujące (3). Podajnik obrotowy w prze-
kroju poprzecznym ma kształt pierścienia. Podajnik obrotowy po-
dzielony jest pionowo i poziomo na komory (4) elementów (5). Ko-
mory (4) elementów (5) posiadają ścianę górną (6), ścianę dolną (7) 
i ściany boczne (8), zaś z przodu i z tyłu są puste. Wnętrze podajnika 

obrotowego (2) stanowi przestrzeń (9), w której umieszczony jest 
szereg optycznych emiterów (10). Ilość emiterów (10) w szeregu 
odpowiada co najmniej ilości poziomów komór (4) elementów (5) 
w podajniku obrotowym (2). Wewnątrz obudowy (1) obok podaj-
nika obrotowego (2) znajduje się szereg detektorów (11), tak aby 
do każdego detektora trafiał strumień światła (12), emitowany przez 
odpowiedni dla niego emiter (10). Szereg emiterów (10) jak i szereg 
detektorów (11) połączone są do urządzenia sterującego (3) wraz 
z czujnikiem położenia (13) podajnika obrotowego (2). Emiter (10) 
jest źródłem ultradźwięków, a detektor (11) mikrofonem.

(12 zastrzeżeń)

DzIał C

CheMIa  I  MetalURgIa

A1 (21) 410129 (22) 2014 11 12

(51) C05D 3/00 (2006.01) 
 C05D 11/00 (2006.01) 
 C05D 9/00 (2006.01)

(71) GRZANKA GRZEGORZ, Pszczyna;  
GRZANKA IGNACY, Pszczyna; GRZANKA ŚCIBOR, 
Kolbark; GRZANKA JANUSZ, Klucze

(72) GRZANKA GRZEGORZ; GRZANKA IGNACY;  
GRZANKA ŚCIBOR; GRZANKA JANUSZ;  
PISZCZEK ZBIGNIEW

(54) Nawóz-wapniowo-organiczny
(57) Przedmiotem wynalazku jest nawóz wapniowo-organiczny 
z domieszką siarki rodzimej. Nawóz wapniowo-organiczny charak-
teryzuje się tym, że składniki podstawowe zawierają co najmniej 
30% CaO, oraz popioły powstające w wyniku spalania biomasy 
oraz siarkę rodzimą (koloidalna), z zawartością co najmniej 96% siar-
ki w postaci zmielonej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 410128 (22) 2014 11 12

(51) C05D 3/02 (2006.01) 
 C05D 11/00 (2006.01) 
 C05D 9/00 (2006.01)

(71) GRZANKA GRZEGORZ, Pszczyna; GRZANKA IGNACY, 
Pszczyna; GRZANKA ŚCIBOR, Kolbark;  
GRZANKA JANUSZ, Klucze

(72) GRZANKA GRZEGORZ; GRZANKA IGNACY;  
GRZANKA ŚCIBOR; GRZANKA JANUSZ;  
PISZCZEK ZBIGNIEW

(54) Nawóz wapniowo-siarkowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest nawóz wapniowo-siarkowy 
z domieszką siarki rodzimej. Nawóz wapniowo-siarkowy charakte-
ryzuje się tym, że jako składniki podstawowe wykorzystuje węglan 
wapnia zawierający min 25% CaO, oraz siarczan wapnia powstający 
w wyniku odsiarczania spalin, zawierający min. 14% siarki oraz siarkę 
rodzimą koloidalną o zawartości co najmniej 96% siarki, w postaci 
zmielonej.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 410130 (22) 2014 11 12

(51) C05D 3/02 (2006.01)


