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łączeniowe z korka mają średnicę minimalnie większą od otwo-
rów w elementach drewnianych lub drewnopochodnych.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 421450 (22) 2017 04 27

(51) F16B 13/02 (2006.01)

(71) KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) CHOCHÓŁ MACIEJ

(54) Mocujący kołek

(57) Przedmiotem wynalazku jest mocujący kołek stosowany 
do mocowania łączeniowych listew oraz w podłogach i ścianach. 
Mocujący kołek utworzony z walcowego trzpienia, na którym osa-
dzone są sprężyste rozporowe elementy, i który od jednej strony 
zakończony jest łbem z podpierającymi go żebrami, natomiast 
przeciwny koniec kołka ma kształt ściętego stożka, charakteryzu-
je się tym, że sprężyste rozporowe elementy (2) mają postać tarcz 
osadzonych współosiowo na trzpieniu (1) jedna za drugą, które 
na swoim obwodzie mają rozmieszczone łukowate wybrania.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 421498 (22) 2017 05 04

(51) F16H 1/06 (2006.01)
 F16H 13/04 (2006.01)

(71) KOZINA RAFAŁ, Strzelce Opolskie
(72) KOZINA RAFAŁ

(54) Koła łączące osie z wykorzystaniem toczenia 
zamiast tarcia

(57) Połączenia osi z wykorzystaniem toczenia się w miejscu sty-
kania się powierzchni zamiast tarcia pomiędzy zębatkami w kołach 
zębatych przedstawiono na rysunku. Zmniejszają one opór przy 
rozruchu a także zwiększają prędkość przy tych samych wielko-
ściach kół zębatych. Wykorzystanie toczenia zwiększa żywotność 
połączeń pomiędzy osiami.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 421392 (22) 2017 04 24

(51) F16H 9/20 (2006.01)
 F16H 9/16 (2006.01)
 F16H 9/04 (2006.01)

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

(72) BERA PIOTR

(54) Bezstopniowa przekładnia pasowa napędu 
ze sterowaną mocą silnika

(57) W przekładni tarcza napędowa przesuwna (19) połączona 
jest ze stożkowo-rolkowym siłownikiem odśrodkowym (23, 17) oraz 
z mechanicznym czujnikiem momentu obrotowego (16, 7, 11, 17) 
połączonym z wałem napędowym (6) przez niesamohamowne 
połączenie śrubowe (7). Mechaniczny czujnik momentu obroto-
wego (16, 7, 11, 17) połączony jest z tarczą oporową (17) siłownika 
odśrodkowego (23, 17) poprzez tuleję przesuwną (11), ślizgowo 
łożyskowaną na wale napędowym (6), z którym w pobliżu jego 
końca połączona jest ona przez niesamohamowne połączenie śru-
bowe (7). Od strony drugiego końca tuleja przesuwna (11) jest po-
osiowo obciążona sprężyną (16) dociskającą jej powierzchnię czo-
łową (14) do łożyska wzdłużnego (30) piasty (28) tarczy napędowej 
nieprzesuwnej (24), która jest łożyskowana współosiowo na wysta-
jącym z tulei przesuwnej (11) końcu wału napędowego (6). Tarcza 
napędowa nieprzesuwna (24) jest jednocześnie sprzężona z tuleją 
przesuwną (11) przez połączenie wielowypustowe (26) wspólne 
z tarczą napędową przesuwną (19), a na którą przez bieżnię naci-
skają rolki (23) siłownika odśrodkowego, opierające się z drugiej 
strony o stożkową powierzchnię tarczy oporowej (17) zamocowa-
nej na końcu tulei przesuwnej (11).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 421402 (22) 2017 04 25

(51) F24C 3/08 (2006.01)
 F24C 15/12 (2006.01)
 F24C 15/10 (2006.01)

(71) PACH RYSZARD, Rzgów
(72) PACH RYSZARD

(54) Układ palników kuchni gazowej

(57) Układ palników kuchni gazowej charakteryzuje się tym, 
że palniki gazowe (1) są umieszczone nad płytą główną (3) kuchni 
gazowej, przy czym przewody doprowadzające gaz (2) połączone 
są elastycznie.

(1 zastrzeżenie)


