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A1 (21) 416243 (22) 2016 02 23

(51) F16F 9/53 (2006.01)

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

(72) SAPIŃSKI BOGDAN; KRUPA STANISŁAW

(54) Wibroizolator magnetoreologiczny działający 
w trybie ściskania z magnetyczną komorą 
kompensacyjną w tłoku

(57) Wibroizolator magnetoreologiczny działający w trybie ściska-
nia z magnetyczną komorą kompensacyjną w tłoku charakteryzuje 
się tym, że zawiera w komorze kompensacyjnej (4) układ dwóch 
przemieszczających się względem siebie magnesów trwałych (1a, 
1b) o namagnesowaniu osiowym oraz zespoloną z nimi cewkę 
indukcyjną (3), natomiast stacjonarny rdzeń (12) wibroizolatora, za-
wiera cewkę sterującą (10), magnes trwały (11) o namagnesowaniu 
promieniowym, umiejscowione w wydrążeniu rdzenia (12) oraz ze-
spolony z rdzeniem (12), pierścień diamagnetyczny (9) oddzielający 
od szczeliny roboczej (8), cewkę (10) oraz magnes trwały (11).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 416152 (22) 2016 02 16

(51) F16J 15/18 (2006.01)

 F16J 15/28 (2006.01)

 F16J 15/32 (2016.01)

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

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF;  
SIKORA WOJCIECH

(54) Wielostopniowe uszczelnienie dławnicowe 
z cieczą magnetyczną

(57) Wielostopniowe uszczelnienie dławnicowe z cieczą magne-
tyczną, znajdujące zastosowanie przy uszczelnianiu elementów 
maszyn i urządzeń o ruchu obrotowym i posuwisto-zwrotnych, zło-
żone z wielokrawędziowych nabiegunników, pierścieniowych ma-
gnesów trwałych spolaryzowanych osiowo, cieczy magnetycznej 
i elastycznych pierścieni uszczelniających typu „O” charakteryzuje 

się tym, że w obudowie (2) wewnątrz komory dławnicowej osadzo-
ne są pary wielokrawędziowych nabiegunników (3), między który-
mi umieszczone są pierścieniowe magnesy trwałe (4) spolaryzowa-
ne osiowo, zaś wielokrawędziowe nabiegunniki (3) mają występy 
uszczelniające, usytuowane na ich wewnętrznych powierzchniach 
walcowych oraz stażowania, pomiędzy którymi umieszczone 
są elastyczne pierścienie uszczelniające typu „O” (6), przylegające 
do stożkowych powierzchni wielokrawędziowych nabiegunni-
ków (3) i do walcowej powierzchni elementu uszczelnianego (1).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 416285 (22) 2016 02 26

(51) F21V 15/01 (2006.01)

 F21V 5/00 (2015.01)

 F21V 7/00 (2006.01)

(71) KOŁODZIEJ WITOLD, Police
(72) KOŁODZIEJ WITOLD

(54) Oprawa oświetleniowa
(57) Oprawa oświetleniowa, charakteryzuje się tym, że jest za-
projektowana, wykonana i przeznaczona do ściśle określonego za-
stosowania i posiada minimum jedną z poniższych cech: dobraną 
moc i niekiedy kształt niekierunkowego źródła światła, dobrane 
rozmieszczenie przestrzenne, charakterystyki świetlne i moc po-
szczególnych kierunkowych źródeł światła oraz ich liczbę, refrakcyj-
ne elementy korekcyjne, dobrane refleksyjne elementy korekcyjne.

(24 zastrzeżenia)

A1 (21) 416220 (22) 2016 02 22

(51) F23J 13/00 (2006.01)

(71) HENKOR J. M. KORDYLAK - SPÓŁKA JAWNA, Dębianki
(72) KORDYLAK MARIUSZ

(54) Ściek kondensatu
(57) Przedstawione rozwiązanie budowy ścieku kondensatu, cha-
rakteryzuje się tym, że ma podstawkę (3) z otworem serwisowym (4), 
zaś otwór (2) ściekowy misy (1) jest usytuowany mimośrodowo.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 416286 (22) 2016 02 26

(51) F24B 1/192 (2006.01)

(71) SŁOWIŃSKI STANISŁAW, Kraków
(72) SŁOWIŃSKI STANISŁAW

(54) Przeszklone drzwi kominka
(57) Przeszklone drzwi kominka, zawierające prostokątną szybę 
żaroodporną o wymiarach przesłaniających otwór komory pale-
niskowej, osadzoną w oprawie krawędziowej (3), która połączona 
jest z mechanizmem otwierania mającym liniowe prowadnice (1) 
zamocowane do obudowy kominka po obu stronach pionowych 
krawędzi otworu komory paleniskowej, oraz w których osadzone 
są suwaki (2) zamocowane do oprawy w usytuowaniu współ-
osiowym według osi równoległej do poziomej krawędzi szyby. 
Mechanizm otwierania stanowią dwa równoległe, współosiowe 
i wymiarowo takie same układy korbowe, których korby (4) w po-
staci wahaczy zamocowane są na końcach wałka (5) łożyskowane-
go przegubami stałymi (6) na końcach prowadnic (1) równolegle 
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