
Nr  9  (1078)  2015 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 31

A1 (21)  (22) 2013 10 21

(51) F16C 17/10 (2006.01) 
 F16C 32/04 (2006.01) 
 F16C 33/10 (2006.01)

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

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF

(54)

(57) Wynalazek dotyczy hybrydowego łożyska wzdłużno-promie-
niowego, stosowanego w budowie przyrządów i urządzeń precy-
zyjnych. Łożysko, składające się z podstawy, wałka zaopatrzonego 
w tarczę oporową, magnesów trwałych spolaryzowanych osiowo 
i panewki porowatej nasyconej cieczą magnetyczną, charakte-
ryzuje się tym, że w gnieździe podstawy (2) osadzona jest ciasno 
panewka porowata (3), w której umieszczony jest obrotowo czop 
końcowy (1a) wałka (1). We wnękach wykonanych po stronie dolnej 
powierzchni czołowej tarczy oporowej (1b) wałka (1) i we wnękach 
wykonanych po stronie górnej powierzchni czołowej podsta-
wy (2) umieszczone są naprzeciwko siebie pary magnesów trwałych 
(4, 5), usytuowane względem siebie biegunami jednoimiennymi. 
Pomiędzy dolną powierzchnią czołową tarczy oporowej (1b), a gór-
ną powierzchnią czołową podstawy (2) występuje płaska szczelina 
powietrzna (a).

(1 zastrzeżenie)
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(51) F16H 1/16 (2006.01)

(71) KWAŚNIEWSKI FELIKS, Końskie
(72) KWAŚNIEWSKI FELIKS

(54)

(57) Turbina przekładniowa składa się z zespołu przekładni, które 
pozwalają na przyrost energii. Nowością jest przekładnia ślimakowa 
lub zębata z tarczą przekładniową posiadającą niezależny własny 
napęd z żądaną ilością obrotów. Potrzebne obroty można uzyskać 
poprzez dobór silnika i przekładni pasowej. Na tarczy przekładnio-
wej są umieszczone małe koła zębate lub ślimaki z kołem pasowym 
do silników umieszczonych z II-ej strony tarczy. Zastosowane są sil-
niki małej mocy do 0,5 kW.

(3 zastrzeżenia)
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(51) F16H 27/02 (2006.01)

(71) CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) TOKARZ MARTA WIKTORIA; GRYGORCZUK JERZY; 
JARZYNKA STANISŁAW

(54)
 

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm, regulujący prze-
bieg ruchu obrotowego, zawierający zębate koło wychwytowe, 
w którym kształt zębów (21, 21’, 22, 22’) jest dobrany tak, że odcinek 
pomiędzy wierzchołkiem zęba (21, 21’, 22, 22’), a środkiem koła wy-
chwytowego (2) mieści się w całości w kole wychwytowym (2). Me-
chanizm, regulujący przebieg obracania się elementu, zawierający 
zębate koło wychwytowe przymocowane w osi obrotu elementu 
oraz kotwicę zamocowaną obrotowo w odległości mniejszej niż 
połowa rozstawu jej ramion od zębatego koła wychwytowego (2). 
Kotwica styka się z zębatym kołem wychwytowym pierwszym (11) 
lub drugim (12) ramieniem. Rozstaw ramion kotwicy (1), promień 
koła wychwytowego (2) oraz wymiary i liczba zębów (21, 21’, 22, 22’)  
są dobrane tak, że w położeniu koła wychwytowego (2), w którym 
jedno z ramion kotwicy (1) ma punkt styku z kołem wychwyto-
wym (2), wypadający dokładnie w dnie wrębu międzyrębnego, 
punkt styku drugiego ramienia kotwicy wypada na tylnej krawędzi 
zęba (211, 211’, 221, 221’). Przedmiotem wynalazku jest również spo-
sób regulacji przebiegu obracania się elementu, w którym na osi 
obrotu elementu, do elementu mocuje się mechanizm według 
wynalazku.

(15 zastrzeżeń)
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(51) F16H 57/02 (2012.01)

(71) DUAL SYSTEM  
A. KRAJEWSKI, W. NIEKRASZEWICZ, A. NOWICKI  
SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra

(72) NOWICKI ADAM; NIEKRASZEWICZ WALDEMAR; 
KRAJEWSKI ARTUR
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