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A1 (21) 406337 (22) 2013 12 02

(51) F04C 2/113 (2006.01)
 F04C 2/00 (2006.01)
 F04C 18/00 (2006.01)
 F01C 1/00 (2006.01)

(71) ILNICKI ADAM, Prudnik
(72) ILNICKI ADAM

(54) Maszyna z obrotowym wirnikiem

(57) Przedmiotem wynalazku jest maszyna z obrotowym wir-
nikiem napędzana medium pneumatycznym. Maszyna z obro-
towym wirnikiem zbudowana jest z cylindrycznego korpusu (3), 
współosiowo umocowanego na wale wirnika (1), uszczelnionego 
w korpusie (3). Wirnik (1) posiada kształt cylindryczny oraz posia-
da trzy walcowe gniazda (2), w których zamocowane są trzy walce 
rolkowe (4). W korpusie wykonane są otwory dysz, dolotowych (5) 
i wylotowych (6), medium pneumatycznego. Pomiędzy dyszami 
umieszczone są symetrycznie usytuowane wirujące uszczelnia-
cze (7) krążkowe o obrotach zsynchronizowanych z obrotem wału 
wirnika (1) lecz przeciwnie skierowanych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 406306 (22) 2013 11 29

(51) F16F 9/53 (2006.01)
 F16F 15/16 (2006.01)

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

(72) SAPIŃSKI BOGDAN; KRUPA STANISŁAW

(54) Wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną 
pracującą w trybie ściskania

(57) Wibroizolator do redukcji drgań z cieczą magneto reologicz-
ną, pracującą w trybie ściskania, posiadający stacjonarny rdzeń 
o symetrii osiowej, tłoczysko, przenoszące zewnętrzną siłę na tłok, 
komorę kompensacyjną, szczelinę roboczą o zmiennej wysokości, 
wypełnioną cieczą MR, umiejscowioną pomiędzy tłokiem a rdze-
niem, współosiowy z uzwojeniem cewki pierścień diamagnetyczny, 
charakteryzuje się tym, że posiada układ dwóch tłoków (2, 3) po-
łączonych ze sobą diamagnetycznymi łącznikami, prowadzonymi 
przez otwory w nieruchomym rdzeniu (9), w którym znajduję się 
system kanałów (16, 17) łączących dwie szczeliny robocze (4, 5) z ko-
morami kompensacyjnymi (6, 7).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 406406 (22) 2013 12 06

(51) F16K 11/07 (2006.01)
 F15B 13/02 (2006.01)
 F16K 31/122 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI 
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) WIEJAK JAN; ZBROWSKI ANDRZEJ; 
SAMBORSKI TOMASZ

(54) Zawór sterujący, zwłaszcza do zastosowania 
w hydraulicznych narzędziach, zwłaszcza 
ratowniczych, realizujący funkcję zabezpieczenia 
układu wykonawczego przed spadkiem ciśnienia 
w przypadku nagłego spadku ciśnienia
płynu hydraulicznego

(57) Zawór sterujący, zwłaszcza do zastosowania w hydraulicz-
nych narzędziach, zwłaszcza ratowniczych, realizujący funkcję 
zabezpieczenia układu wykonawczego przed spadkiem ciśnienia 
w przypadku nagłego spadku ciśnienia płynu hydraulicznego, za-
wierający korpus zespołu sterującego, do którego zamocowana 
jest część przyłączeniowa charakteryzuje się tym, że część przyłą-
czeniowa (2) posiada co najmniej dwa gwintowane otwory przy-
łączeniowe (11, 12) do wkręcenia końcówek wysokociśnieniowych 
węży hydraulicznych, a korpus (1) w części przeciwległej w stosun-
ku do części przyłączeniowej (2) wyposażony jest w kołnierz (42), 
na którym umieszczona jest nakrętka (8), łącząca mechanizm zawo-
ru z modułem wykonawczym (narzędziem). Na korpusie umiesz-
czone są co najmniej dwa pierścienie ślizgowe (9, 10), pomiędzy 
którymi umieszczona jest manetka (44), posiadająca zaczep, doci-
skana do położenia spoczynkowego sprężynami, umieszczonymi 
w przestrzeni korpusu (1). Końce sprężyn oparte są na elemencie 
stałym korpusu (1) oraz elemencie manetki (44),a w umieszczonym 
po przeciwległej w stosunku do otworów przyłączeniowych (11, 12) 
wybraniu korpusu zespołu sterującego (1) umieszczony jest kor-
pus zaworu sterującego (3), w którym wbudowany jest suwak (4). 
Z otworem przyłączeniowym (11) zestawiony jest kanał dopływo-
wy, który w obrębie korpusu zaworu (3) przechodzi w kolejny kanał 
i rozgałęziony jest w kanał obwodowy).

(8 zastrzeżeń)
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(51) F16M 11/12 (2006.01)
 F16M 11/18 (2006.01)
 G01N 21/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) MIZAK WOJCIECH; GIESKO TOMASZ

(54) Pozycjoner modułu wizyjnego zwłaszcza 
w stereowizyjnym systemie monitorowania 
procesów destrukcji w badaniach zmęczeniowych

(57) Pozycjoner modułu wizyjnego zwłaszcza w sterowizyjnym 
systemie do monitorowania procesów destrukcji w badaniach zmę-


