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A1 (21) 390207 (22) 2010 01 18

(51) F15D 1/14 (2006.01)
 B05B 1/08 (2006.01)
 F15C 1/22 (2006.01)

(71) GUTKOWSKI JAN FIRMA GUTKOWSKI, Leszno
(72) GUTKOWSKI JAN

(54) Sposób przerywania strugi wody i przerywacz 
strugi formowanej

(57) Sposób przerywania strugi wody, wyrzucanej w przestrzeń 
powietrzną, polegający na formowaniu strumienia przepływu 
pomiędzy kanałami prowadzącymi od wlotu do wylotów, charak-
teryzuje się tym, że nadpływającą w nadciśnieniu wodę wlotem 
do komory (11) rozdziela się w dwóch dyszach szczelinowych (15) 
na dwie spłaszczone strugi (16) o dużych prędkościach przepływu, 
które następnie w dwóch komorach rozdzielczych (17) kieruje się 
do głównego wylotu dyszowego lub do innych wylotów, korzystnie 
wylotów spustowych (5), przy czym przekierowywanie strumienia 
realizuje się urządzeniem sterowniczym, korzystnie trójdrogowym 
elektrozaworem pneumatycznym, poprzez otwieranie kanałów 
powietrznych, wewnętrznych (12) lub zewnętrznych (13) do at-
mosfery. Przedmiotem wynalazku jest również przerywacz strugi 
formowanej, mający korpus i urządzenie, które steruje kierunkiem 
przepływu, oraz wyposażony w króćce dopływu wody i powietrza 
oraz dyszę wylotową strugi wody, przy czym w korpusie znajdują 
się kanały przepływu wody i powietrza. W korpusie (1), na wylotach 
z komory (11) do kanałów wodnych (9, 10), utworzone są dysze 
szczelinowe (15), przechodzące w dwie komory rozdzielcze (17), 
usytuowane pomiędzy dyszami szczelinowymi (15), a wlotami 
do kanałów wodnych (9, 10). Kanały wodne (9, 10) są tak uformo-
wane, że ich odcinki wlotowe tworzą cztery kierownice przepły-
wu wody przy zasadniczo jednym kanale wylotowym formowanej 
strugi (19) przerywanej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 393537 (22) 2010 12 31

(51) F16D 3/50 (2006.01)
 F16D 3/12 (2006.01)
 F16D 3/76 (2006.01)

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

(72) APOSTOŁ MARCIN; JURKIEWICZ ANDRZEJ; 
CYGANKIEWICZ TADEUSZ; KOWAL JANUSZ 
KRZYSZTOF; KONIECZNY JAROSŁAW; MICEK PIOTR; 
RUSINEK ANTONI; MATUŁA ANDRZEJ; ZAJĄC JERZY; 
PIEPRZNY TADEUSZ

(54) Sprzęgło podatne akumulacyjne

(57) Sprzęgło podatne akumulacyjne, zawierające spiralny ele-
ment akumulujący energię w układzie naprężania aktywnego, cha-
rakteryzuje się tym, że jego elementem akumulującym energię jest 
taśmowa sprężyna spiralna (3), której zwoje są oddzielone od siebie 
wałeczkami (4, 4a). W pierwszym wariancie wykonania wynalazku 

pomiędzy zwojami sprężyny spiralnej (3) są osadzone wałeczki (4) 
o jednakowej średnicy, a odległość pomiędzy nimi zwiększa się 
w funkcji wzrostu promienia sprężyny spiralnej (3) i jest ustalona po-
przez położenie wycięć pod wałeczki (4) w listwie dystansowej (5). 
W drugim wariancie wykonania wynalazku, pomiędzy zwojami 
sprężyny spiralnej (3) są osadzone wałeczki (4a) o średnicy zmniej-
szającej się w funkcji wzrostu promienia sprężyny spiralnej (3), a od-
ległość pomiędzy nimi jest jednakowa i jest ustalona poprzez poło-
żenie wycięć pod wałeczki (4a) w listwie dystansowej (5a).

(5 zastrzeżeń)
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(51) F16F 13/14 (2006.01)

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

(72) SALWIŃSKI JÓZEF; MICHALCZYK KRZYSZTOF

(54) Sprężyna rurowa do obciążeń osiowych

(57) Sprężyna posiada sprężysty element rurowy (1) o ściance 
przeciętej co najmniej jedną, ukierunkowaną poprzecznie, szczeli-
ną (2). Powierzchnie boczne (p) szczeliny (2), w przekroju wzdłuż-
nym są prostopadłe do osi sprężyny, a szczelina (2) wykonana jest 
jako zamknięta i nie przecina czołowych powierzchni elementu ru-
rowego (1). Przestrzeń szczeliny (2) wypełniona jest elastomerem (3), 
trwale połączonym z powierzchniami bocznymi (p) elementu ruro-
wego (1), zwłaszcza przez zwulkanizowanie. Szczelina (2) ma kształt 
obwodowo ciągłej linii śrubowej lub wykonana jest w postaci 
wielu szczelin odcinkowych, usytuowanych współosiowo w wielu 
rzędach równoległych względem siebie oraz prostopadłych do osi 
sprężyny. Sprężyna może pracować zarówno na ściskanie jak i roz-
ciąganie.

(3 zastrzeżenia)
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(51) F16K 31/00 (2006.01)


