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dowanych w kabinach (2). Rozwora (3), łącząca kabiny (2) górniczej 

lokomotywy zębatkowej ma kształt ramy, wewnątrz której usytu-

owana jest dolna część agregatu spalinowo-hydraulicznego (1). 

Zabudowane w kabinach (2) bieżnie (8) tocznych rolek wysięgni-

kowych ramion przegubów (5), za pośrednictwem których agregat 

spalinowo-hydrauliczny (1) jest posadowiony, posiadają kształtowe 

jezdnie o zmiennym spadzie. Ponadto wysięgowe ramiona prze-

gubów (5) są zaopatrzone w układ wymuszonego prowadzenia (9), 

równoległego do osi podłużnej każdej z kabin (2).
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(57) Układ siłowni cieplnej łączący cechy obiegu turbiny parowej 

i obiegu turbiny gazowej, zwłaszcza dla tzw. „suchych” czynników 

roboczych składa się z: wymiennika pełniącego funkcję wytworni-

cy pary, sprężarki, regeneratora, wymiennika wysokotemperaturo-

wego do przegrzewania pary, urządzenia ekspandującego, skrapla-

cza i pompy zasilającej, a istota układu polega na tym, że proces 

sprężania czynnika odbywa się częściowo lub całkowicie w pom-

pie, a tylko częściowo lub wcale w sprężarce, natomiast ciepło prze-

grzania czynnika wypływającego z ekspandera wykorzystuje się 

w regeneratorze do podgrzewania czynnika za sprężarką i w wy-

mienniku pełniącym funkcję wytwornicy pary do wytwarzania 

pary. Pompa zasilająca (IV) zwiększa ciśnienie cieczy roboczej i po-

daje ją do wytwornicy pary (VI), gdzie kosztem ciepła odbieranego 

od przegrzanej pary czynnika roboczego następuje wytworzenie 

pary. Para z wytwornicy (VI) kierowana jest do sprężarki (VII), gdzie 

następuje dalszy wzrost ciśnienia czynnika roboczego. Ze sprężarki 

czynnik roboczy podgrzewany jest w regeneratorze (VIII) kosztem 

ciepła przekazanego od czynnika wypływającego z ekspandera (I). 

Następnie czynnik kierowany jest do wymiennika wysokotempera-

turowego (V), gdzie zwiększa się jego temperatura kosztem ciepła 

przekazanego od czynnika grzewczego. Po wyjściu z wymiennika 

wysokotemperaturowego (V) czynnik dopływa do ekspandera (I), 

gdzie ekspanduje i oddaje moc do napędu generatora elektrycz-

nego (II). Następnie czynnik roboczy dopływa do regeneratora (VIII), 

w którym oddaje swoje ciepło do podgrzewania pary czynnika 

wypływającego z wytwornicy (VII). Z regeneratora (VIII) czynnik 

wpływa do wytwornicy pary i oddaje swoje ciepło do wytworze-

nia pary. Z wytwornicy pary (VI) czynnik wpływa do skraplacza (III) 

i wykrapla się, a powstałe skropliny dopływają do pompy (IV). Isto-

ta układ siłowni cieplnej łączącego cechy obiegu turbiny parowej 

i obiegu turbiny gazowej, zwłaszcza dla tzw. „suchych” czynników 

roboczych polega na tym, że układ łączy w jednym obiegu zalety 

obiegu Rankine’a turbiny parowej i obiegu Braytona turbiny gazo-

wej: ciepło dostarczane jest do obiegu w zakresie wysokich tempe-

ratur, jak dla obiegu turbiny gazowej, a oddawanie ciepła z obiegu 

odbywa się przy niskiej temperaturze, jak dla obiegu turbiny pa-

rowej, a ponadto zmniejszona jest praca procesu sprężania czyn-

nika roboczego. Układ odznacza się znacznie wyższą sprawnością 

od stosowanych obecnie odpowiednich obiegów turbin parowych 

lub obiegów turbin gazowych.
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(57) W mechanizmie osie wałka rozrządu i popychacza (14) usy-

tuowane są w osi zaworu, a element sterujący (2) ma dwie tarcze 

sztywno połączone ze sobą i łożyskowane współśrodkowo na wał-

ku rozrządu po obu stronach krzywki (4). Wahacz (6) ma zewnętrz-

ną powierzchnię walcową (8) współpracy z popychaczem (14) oraz 

rolkę (5) łożyskowaną na wychylnym końcu wahacza (6), która przy 

obrocie wałka rozrządu w zakresie przylegania rolki (5) do walcowej 

części krzywki (25) sytuuje powierzchnię walcową (8) współśrod-

kowo z osią wałka rozrządu. Sworzeń i rolka (5) połączone są z wa-

haczem (6) po stronie osi wałka rozrządu, nie wystając za promień 

powierzchni walcowej (8) wahacza (6).
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