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A1 (21) 394868 (22) 2011 05 16

(51) F15B 15/20 (2006.01)
 F16K 17/04 (2006.01)
 E21D 23/16 (2006.01)

(71) FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR SPÓŁKA 
AKCYJNA, Tarnowskie Góry

(72) KOCYBIK SEBASTIAN; KALUKIEWICZ ANTONI; 
MARIANOWSKI JAN; KUPCZAK PIOTR; JANY KRYSTIAN

(54) Siłownik hydrauliczny, zwłaszcza dla obudów 
górniczych

(57) Przedmiotem wynalazku jest siłownik hydrauliczny, zwłaszcza 
dla obudów górniczych, przeznaczonych do pracy w podziemiach 
kopalń w trudnych warunkach górniczo - geologicznych, a szcze-
gólnie w warunkach zagrożeń tąpaniami, które mogą wystąpić 
podczas wybierania minerałów kopalnianych. Siłownik hydraulicz-
ny jest wyposażony w umiejscowiony w tłoku (3) zawór szybkoupu-
stowy (6), który ma suwliwie osadzony w tłoku (3) trzpień (7), zakoń-
czony grzybkiem (8), współpracującym z rozłącznie zamocowaną 
w tłoku (3) nakrętką (9) wyposażoną we wlotowy otwór (10), łączący 
przestrzeń (11) pod tłokiem (3) z przestrzenią (12) pod grzybkiem (8), 
przy czym na trzpieniu (7) osadzona jest sprężyna (13), ściśnięta po-
między grzybkiem (8), a gniazdem (14) tłoka (3). Grzybek (8) posiada 
co najmniej jeden otwór przelotowy (15), łączący przestrzeń (16) 
pod grzybkiem (8) z przestrzenią (16) nad grzybkiem (8), a zmon-
towane z tłokiem (3) tłoczysko (4) ma wydrążoną komorę (18), 
połączoną z przestrzenią (16) nad grzybkiem (8) za pomocą wyko-
nanego w tłoku (3) co najmniej jednego kanału (20), a z atmosferą 
zewnętrzną komora (18) połączona jest co najmniej jednym otwo-
rem (20), wykonanym w tłoczysku (4) w pobliżu głowicy (5).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 394800 (22) 2011 05 06

(51) F16C 32/04 (2006.01)
 H02N 15/00 (2006.01)

(71) LICZNERSKI PAWEŁ KRZYSZTOF, Bydgoszcz; 
WEBER SYLWESTER, Bydgoszcz

(72) LICZNERSKI PAWEŁ KRZYSZTOF; WEBER SYLWESTER

(54) Łożysko magnetyczne i sposób działania łożyska 
magnetycznego

(57) Przedmiotem wynalazku jest łożysko magnetyczne i sposób 
działania łożyska magnetycznego, stabilizującego ruch obrotowy 
wirujących części maszyn za pomocą punktowych magnesów 
neodymowych jednocześnie w kierunku promieniowym oraz 
osiowym, przy czym łożysko złożone jest z jednego nierucho-
mego podzespołu mocującego(1), oraz dwóch ruchomych pod-
zespołów obrotowych (2), przy czym podzespoły (1 i 2) wyposa-

żone są w pierścienie magnetyczne (3 i 4) zbudowane z szeregu 
magnesów punktowych o dowolnym przekroju lub całościowych 
magnesów w kształcie pierścieni lub ich wycinków, przy czym po-
laryzacja podzespołów (1 i 2) jest przeciwna, zaś w łożysku nastę-
puje łączenie wielu osobnych i przeciwstawnych układów pól ma-
gnetycznych ruchomych i nieruchomych w zgodny ruchomy układ 
pola magnetycznego, przy czym zachodzi wzajemne centrowanie 
układów ruchomych względem układów nieruchomych na skutek 
wytworzonych nowych przebiegów linii sił pola magnetycznego, 
przy czym odległość h odsunięcia osi pierścieni (3) od osi pierście-
ni (4) zawiera się w przedziale 0,5 a < h < 1,5 a.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 394916 (22) 2011 05 18

(51) F16D 63/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM, 
Zabrze

(72) KRUSZYNA DARIUSZ; WOCHNIK DAWID; 
BACHORZ MICHAŁ

(54) Hamulec bezpieczeństwa

(57) Przedmiotem wynalazku jest hamulec bezpieczeństwa 
służący do unieruchomienia elementu ruchomego względem 
ramy. Hamulec bezpieczeństwa, w którym zastosowano hamulec 
tarczowy, charakteryzuje się tym, że tarczę zastąpiono stalową 
listwą (6) zamocowaną do elementu ruchomego, przy czym za-
ciśnięcie szczęk hamulca odbywa się za pomocą sprężyny (3) po-
przez cięgno (5) oraz dźwignię (2), natomiast odblokowanie hamul-
ca następuje za pomocą elektromagnesu (4), dodatkowo hamulec 
pracuje w układzie z wyłącznikiem awaryjnym, który wciśnięty spo-
woduje odcięcie dopływu prądu do elektromagnesu (4) co spo-
woduje zadziałanie sprężyny (3) i zablokowania poprzez listwę (6) 
elementu ruchomego (7).

(1 zastrzeżenie)


