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i ciecz magnetyczną (7). Końce tulei kołnierzowej (4) umieszczo-
ne są w wytoczeniach wykonanych w dławiku wewnętrznym (9) 
i w dławiku zewnętrznym (3), a ponadto tuleja (4) zaopatrzona jest 
w walcowe magnesy trwałe (5), osadzone w otworach wykona-
nych w kołnierzu (4a) i rozmieszczone równomiernie na jej obwo-
dzie. Po obu stronach kołnierza (4a), do jego powierzchni bocznych 
przylegają wielokrawędziowe nabiegunniki (6), do których przy-
legają miękkie pierścienie uszczelniające (8), a do nich: dławik we-
wnętrzny (9), umieszczony na dnie komory dławnicowej oraz dławik 
zewnętrzny (3), zamykający komorę od strony otoczenia. Ciecz ma-
gnetyczna (7) znajduje się w pierścieniowych szczelinach, utworzo-
nych pomiędzy występami uszczelniającymi wielokrawędziowych 
nabiegunników (6), a powierzchnią wału lub tłoczyska (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 12 19

(51) F16D 3/04 (2006.01) 
 F16D 1/00 (2006.01) 
 F16D 3/18 (2006.01)

(71) PISKORZ WALDEMAR, Kodeń;  
PISKORZ TOMASZ TADEUSZ, Kodeń;  
PISKORZ IRENEUSZ, Kodeń

(72) PISKORZ WALDEMAR; PISKORZ TOMASZ TADEUSZ; 
PISKORZ IRENEUSZ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sprzęgło kłowe. Wynalazek 
charakteryzuje się tym, że korpus mający postać tulei (2) z kołnie-
rzem (3) składa się z dwóch identycznych połówek, z których każda 
ma dwa ucha (4), zespolone krawędziami połówek tulei (2) i doci-
śnięte parami za pośrednictwem śrub, przy czym każda z połówek 
korpusu (1) posiada dwa zabieraki (6) rozmieszczone na obwodzie 
kołnierzy (3).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 12 11

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

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

(72) SAPIŃSKI BOGDAN; KRUPA STANISŁAW

(54)

(57) Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ściska-
nia z komorą kompensacyjną w tłoku do redukcji drgań, posiadający 
stacjonarny rdzeń, ruchomą podstawę, na której posadowiony jest 
zewnętrzny obiekt, układ dwóch przemieszczających się wzglę-
dem siebie płaszczyzn, stanowiących szczelinę o zmiennej wyso-
kości wypełnioną cieczą MR, charakteryzuje się tym, że zawiera 
stacjonarny rdzeń (3) posiadający cewkę pierścieniową (4), magnes 
trwały lub układ magnesów trwałych (6) o namagnesowaniu pro-
mieniowym, pierścień diamagnetyczny (5) oraz ruchomy tłok (1), 
przy czym górna powierzchnia tłoka (1) stanowi podstawę, na któ-
rej posadowiony jest zewnętrzny obiekt (12), a szczelina robocza (7) 
pomiędzy tłokiem (1) a rdzeniem (3) jest wypełniona cieczą MR.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 12 11

(51) F16F 9/53 (2006.01) 
 F16F 9/06 (2006.01)

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

(72) SAPIŃSKI BOGDAN; KRUPA STANISŁAW

(54)

(57) Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ści-
skania do redukcji drgań, posiadający stacjonarny rdzeń, ruchomą 
podstawę, na której posadowiony jest zewnętrzny obiekt, układ 
dwóch przemieszczających się względem siebie płaszczyzn, sta-
nowiących szczelinę o zmiennej wysokości wypełnioną cieczą MR, 
charakteryzuje się tym, że zawiera stacjonarny rdzeń (2) posiadający 
cewkę pierścieniową (4), magnes trwały lub układ magnesów trwa-
łych (6) o namagnesowaniu promieniowym, pokrywę blokującą (5) 
oraz ruchomy tłok (1), którego górna powierzchnia stanowi pod-
stawę, na której posadowiony jest zewnętrzny obiekt drgający (12), 
a szczelina pomiędzy tłokiem (1) a rdzeniem (2) jest wypełniona 
cieczą MR.

(2 zastrzeżenia)


