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A1 (21) 427622 (22) 2018 10 31

(51) B29C 64/364 (2017.01)

(71) 45STAGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(72) KUCHARSKI MICHAŁ; GOŁASZEWSKI MACIEJ MARCIN; 
GRYGORUK ROMAN

(54) Zintegrowana komora laminarna z przeznaczeniem 
do urządzeń przetwarzających biomateriały

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest przedstawiona na rysunku zin-
tegrowana z urządzeniem przetwarzającym biomateriały - drukar-
ką 3D, biodrukarką 3D, bioploterem komora laminarna. Przetwarza-
nie biomatariałów wymaga otoczenia o kontrolowanej czystości, 
co w przypadku systemów otwartych lub częściowo zamkniętych 
nie jest możliwe, przez co wytworzone produkty muszą przejść 
wieloetapowy proces pakowania i sterylizacji. Zintegrowanie ko-
mory laminarnej z urządzeniem należy rozumieć jako odseparowa-
nie układu napędowego głowicy za pomocą kurtyny elastycznej 
lub harmonijkowej.

(4 zastrzeżenia)
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(51) B41J 29/17 (2006.01) 
 B08B 1/02 (2006.01)

(71) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT 
TECHNOLOGII EKSPLOATACJI, Radom

(72) KOZIOŁ STANISŁAW; SAMBORSKI TOMASZ;  
ZBROWSKI ANDRZEJ; LIPIŃSKI JERZY

(54) Moduł zgarniający
(57) Moduł zgarniający zawierający zgarniacz modułu zgarnia-
jącego w jakim zgarniacz składa się z pióra (1) zamocowanego 
w zacisku (2) i jest zamocowany na ramieniu zgarniacza (3), a ramię 
zgarniacza (3), ramię magnetyczne (4) i ramię przełączające (5) wraz 
z osią dźwigni trójramiennej są ze sobą połączone i tworzą wspólną 
nieodkształcalną dźwignię trójramienną ułożyskowaną obrotowo 
w korpusie (6), w jakim zabudowany jest magnes trwały (8), a kor-
pus (6) wraz z dźwignią trójramienną i zgarniaczem jest zamocowany 
na ruchomym organie siłownika pneumatycznego (7) jego zakres 
ruchu obejmuje linię pracy siłownika pneumatycznego (7) pomię-
dzy dwoma regulowanymi zderzakami siłownika (12), na korpusie 
siłownika jest zamocowana listwa zderzaków przełączających (9) 
na której są suwliwie osadzone zderzaki przełączające (11) - przedni 
i (10) - tylny, które mogą być unieruchamiane w dowolnym położeniu 
na listwie poprzez zaciśnięcie znajdujących się w nich śrub.

(4 zastrzeżenia)
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(51) B61F 5/24 (2006.01) 
 B61B 13/08 (2006.01)

(71) HYPER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) RADZISZEWSKI PAWEŁ MAREK;  
KUBLIN TOMASZ WOJCIECH; ŚWIĄTEK GRZEGORZ

(54) System półaktywnej kompensacji przeciążeń 
bocznych w pojazdach mechanicznych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest system kompensacji przecią-
żeń bocznych w pojazdach mechanicznych składający się z części 
mechanicznej oraz elektronicznej, przy czym część mechaniczna 
składa się z przedziału (9) zamontowanego na zawieszeniu (6) po-
zwalającym na obrót przedziału względem osi podłużnej pojazdu, 
zawieszenia (6), oraz układu wykonawczego (5) natomiast część 
elektroniczna składa się z czujników (1), które odczytują właściwe 
parametry ruchu, magistrali (2), przesyłającej dane z czujników (1), 
komputera przetwarzającego (3), sterownika układu wykonaw-
czego (4), który otrzymuje przetworzone dane od komputera (3) 
zamienia je na sygnał wysyłany do układu wykonawczego (5), 
charakteryzujący się tym, że składowa środka ciężkości przedziału 
leżąca na płaszczyźnie symetrii pojazdu zawierającej podłużną oś 
obrotu przedziału znajduje się poniżej jego podłużnej osi obrotu 
oraz układ wykonawczy (5) jest sprzężony ujemnym sprzężeniem 
zwrotnym z komputerem (3) w celu możliwości sterowania uchy-
bem wychylenia przedziału (9).

(11 zastrzeżeń)
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(51) B62M 9/04 (2006.01) 
 B62M 9/16 (2006.01) 
 B62M 9/14 (2006.01)

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

(72) BERA PIOTR; ZAGÓRSKI KRZYSZTOF

(54) Bezstopniowa przekładnia pasowa do napędu 
urządzeń ze sterowaną mocą silnika

(57) W przekładni wały: napędowy i napędzany (59), połączo-
ne są ciernie pasem klinowym (29) przewiniętym przez koła pa-
sowe, z których każde jest utworzone z dwóch par tarcz stożko-
wych (30, 37) poosiowo przesuwnych względem siebie. Tarcza 
napędowa jest połączona z rolkowym siłownikiem odśrodkowym 
a tarcza napędzana (30) poosiowo obciążona sprężyną docisko-
wą (42) jest połączona przez odśrodkowe sprzęgło (44, 51, 52, 55) 
z wałem napędzanym (59). Ponad to przekładnia zawiera przyłą-
czony do wału napędzanego (59) mechaniczny czujnik momentu 
obrotowego. Czujnik ma współosiowo łożyskowany wewnątrz wy-
drążonego wału napędzanego (59) trzpień (63), końcami osadzony 
mimośrodowo (e) w tarczach wewnętrznej (64) i zewnętrznej (65), 


