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(71) RYCHERT ANDRZEJ, Ścięgnica
(72) RYCHERT ANDRZEJ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest jedno i dwukomorowa szyb-
kozłącza zaciskowo-klinowa. Zaletą szybkozłączki jest to, że może 
złączać materiały twarde takie jak np: metal i drewno. Jednokomo-
rowa szybkozłącza charakteryzuje się tym, że: jest dwuceownikiem, 
kwadratem lub prostokątem posiadającym górną ścianę(1A) i dolną 
ścianę (1B) oraz dwie ściany boczne oznaczone.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) (22) 2010 05 25

(51) F16D 55/18 (2006.01)
F16D 51/06 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI
I POMIARÓW PIAP, Warszawa

(72) CADER MACIEJ

(54)

(57) Hamulec ryglowy, przeznaczony zwłaszcza do unierucha-
miania kół pojazdów przeznaczonych do monitorowania stref za-
grożonych wybuchem metanu, przede wszystkim do monitorowa-
nia wyrobisk górniczych, w których występuje także pył węglowy, 
jest wyposażony w, zamocowaną do obręczy koła, tarczę, mającą 
kształt okręgu, zaopatrzoną w prowadnicę (6), w której umiesz-
czone są kulki oraz trwale element blokujący (7), przy czym tarcza 
jest przykryta pokrywą (5) zaopatrzoną w otwór (8) dla rygla (9), 
połączonego z tłoczyskiem (10) siłownika, osadzonego na osi koła 
pojazdu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 391391 (22) 2010 05 31

(51) F16D 65/54 (2006.01)
F16D 65/74 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice
(72) SUFFNER HUBERT; DOBRZANIECKI PIOTR; 

KACZMARCZYK KRZYSZTOF

(54)

(57) Mechanizm ma za zadanie skompensowanie zużycie kloc-
ka hamulcowego, zwłaszcza w pojazdach szynowych np. loko-

motywach torowych. Klocki hamulcowe (2) na dźwigniach ha-
mulcowych (3) i (5) połączone są cięgłem dolnym (4). Pomiędzy 
dźwigniami (3) i (5) rozparta jest powrotna sprężyna (19). Dźwignia 
hamulcowa (3) i wieszak (6) utrzymują wymagane położenie kloc-
ków hamulcowych względem kół jezdnych (1). Dźwignia hamulco-
wa (5) połączona jest z cylindrem luzującym (9) poprzez zespół (14) 
blokowania dźwigni hamulcowej i górne cięgno (7). Cylinder luzu-
jący (9) wraz ze sprężyną (8) zabudowany jest we wspólnym kor-
pusie napędu (10) umieszczonym przesuwnie w prowadnicy (11) 
związanej z korpusem lokomotywy. Korpus napędu (10) połączony 
jest z prowadnicą (11) zespołu (12) blokowania korpusu napędu, ko-
rzystnie w formie mechanizmu zapadkowego i/lub ciernego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) (22) 2010 05 21

(51) F16F 9/53 (2006.01)
F16F 15/03 (2006.01)

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

(72) SZYDŁO ZBIGNIEW; KOWAL JANUSZ; 
MARTYNOWICZ PAWEŁ; SAPIŃSKI BOGDAN

(54)

(57) Zawór posiada tulejowe gniazdo (1) ferromagnetyczne, 
w którym współosiowo zamocowane są: co najmniej jedna cew-
ka prądowa (3), pierścienie magnetowodowe (4, 5), obejmujące 
z obu stron cewkę prądową (3), oraz ferromagnetyczny walcowy 
rdzeń zaworu (6). Kanał przepływu cieczy magnetoreologicznej 
stanowi pierścieniowa szczelina (S) między rdzeniem zaworu (6), 
a pierścieniami magnetowodów (4, 5). W przekroju osiowym cewka 
prądowa (3) ma kształt trapezu równoramiennego, skierowanego 
mniejszą podstawą w stronę rdzenia zaworu (6), przy czym pier-
ścienie magnetowodowe (4, 5) powierzchniami bocznymi przyle-
gają do pochyłych boków trapezu cewki prądowej (3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 391395 (22) 2010 05 31

(51) F16J 3/04 (2006.01)
F16J 15/52 (2006.01)
F16D 3/84 (2006.01)


