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(54) Rozrząd silnika niechłodzonego

(57) Rozrząd, charakteryzuje się tym, że korpus krzywek (1) 
z krzywkami (2, 3, 4), zamocowany przesuwnie za pomocą rucho-
mych wpustów na wałku rozrządu (9), ułożyskowany jest poprzez 
nasadę tarczy zaworu dolotowego w łożysku ślizgowym, umiesz-
czonym w obudowie kanałów, przy czym tarcza zaworu doloto-
wego sterująca przepływem powietrza umieszczona jest w kanale 
dolotowym, natomiast tarcza zaworu wylotowego umieszczona 
jest w obudowie kanału wylotowego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 383437 (22) 2007 09 27

(51) F01N 3/28 (2006.01)

(71) JAS-FBG S.A., Pawłowice
(72) Dróżdż Michał

(54) Urządzenie do tłumienia hałasu i oczyszczania 
gazów wydechowych silników spalinowych

(57) Urządzenie (1) do tłumienia hałasu i oczyszczania gazów wy-
dechowych silników spalinowych wyposażone jest w co najmniej 
dwie komory tłumienia (2, 3), z których pierwsza komora (2) ma 
postać separatora cyklonowego z centralnie umieszczonym prze-
wodem rurowym (7), a druga komora (3) ma kształt zbliżony do se-
paratora cyklonowego, przy czym obydwie komory tłumienia (2, 3) 
usytuowane są jednokierunkowo, szeregowo i współosiowo jed-
na za drugą. W pierwszej komorze tłumienia (2), w rejonie przej-
ścia jej części cylindrycznej (4) w cześć stożkową (5), znajduje się 
wlot (11) iniektorowego dozownika cieczy. W drugiej komorze tłu-
mienia (3) są dwa zespoły katalityczne (21, 22), z których jeden (21) 
zlokalizowany jest na wylocie (20) leja (19) komory (3), a drugi (22) 
zlokalizowany jest wokół korpusu (23) komory (3) po jego we-
wnętrznej stronie, przy czym w korpusie (23), w rejonie sąsiadu-
jącym z pierwszą komorą tłumienia (2), wykonanych jest szereg 
otworów (24), łączących drugą komorę tłumienia (3) z zewnętrzną 
dodatkową komorą (25), usytuowaną wokół drugiej komory (3), po-
nadto pierwsza (2) i druga komora (3) wyposażone są w zewnętrz-
ny pierścień (15) z materiału przewodzącego ciepło.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 383378 (22) 2007 09 17

(51) F02B 27/02 (2006.01)
 F02M 35/10 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Pytko Paweł, Topoliński Łukasz

(54) Urządzenie do dynamicznego doładowania 
silników spalinowych

(57) Urządzenie ma zespół ssący w postaci puszki (1) korzystnie 
o obrysie kołowym i przekroju prostokątnym z umieszczonym 
wewnątrz wkładem filtrującym (2), wyposażoną w obrotową po-
krywę (3), ustaloną koncentrycznie względem nieruchomej puszki, 
sterującą długością rezonansową kanału dolotowego (4), przy czym 
pokrywa ma postać talerza z pierścieniowym kołnierzem, w któ-
rym znajduje się okienko (5), łączące komorę wejściową z przewo-
dem dolotowym w kształcie pierścieniowej komory, połączonym 
z kolektorem ssącym, zaś w górnej części pokrywy znajduje się 
co najmniej jeden otwór (6), doprowadzający powietrze do ko-
mory wejściowej, ponadto pokrywa (3) sprzężona jest z silnikiem 
elektrycznym, (7) za pomocą przekładni mechanicznej, a przewód 
dolotowy połączony jest z kanałami ssącymi głowicy silnika, w za-
leżności od ilości jego cylindrów, odpowiednimi przewodami łą-
czącymi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383397 (22) 2007 09 19

(51) F02M 61/18 (2006.01)
 F02M 21/02 (2006.01)

(75) Ratomski Janusz, Kobylnica

(54) Wtryskiwacz paliwa

(57) Wtryskiwacz paliwa, zwłaszcza do gazu w stanie płynnym, 
posiada korpus (1), w którym znajduje się cela (3) oraz kanały dolo-
towy i odprowadzający, uszczelnienia (2), (4), (5), suwak cylindra (6), 
sprężyną suwaka (7), cylinder (8), cewkę sterującą (9), przy czym ka-
nały dolotowy i odprowadzający są połączone co najmniej dwoma 
kanalikami zasilającymi celę (3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 383367 (22) 2007 09 17

(51) F03B 7/00 (2006.01)
 F03B 1/00 (2006.01)

(71) STERPLANET INC., Middletown, US
(72) Licznerski Paweł Krzysztof

(54) Koło napędowe turbiny wodnej

(57) Przedmiotem wynalazku jest koło napędowe turbiny wodnej, 
umożliwiające zamianę energii kinetycznej przepływającego stru-
mienia wody na energię mechaniczną ruchu obrotowego turbiny. 
Koło napędowe turbiny wodnej charakteryzuje się tym, że kąt (B) 
pomiędzy płaszczyzną obrotu koła (P), a kierunkiem przepływu 
strumienia wody (s) zawiera się od 3° do 87° oraz tym, że koło 


