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A1 (21) 423304 (22) 2017 10 30

(51) F02M 21/02 (2006.01)
 B60K 15/01 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin
(72) KUNA-BRONIOWSKI MAREK; 

KUNA-BRONIOWSKA IZABELA

(54) Dwupaliwowy układ zasilania silników spalinowych 
z zapłonem samoczynnym mieszaniną oleju 
napędowego i gazu LPG albo CNG

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest dwupaliwowy układ zasilania 
silników spalinowych z zapłonem samoczynnym mieszaniną oleju 
napędowego i gazu LPG albo CNG zawierający listwę wtryskiwaczy 
oleju napędowego, zbiornik gazu połączony przewodem z kolek-
torem ssącym doprowadzającym mieszankę paliwową do komory 
spalania silnika, charakteryzuje się tym, że na przewodzie, przed wej-
ściem do kolektora ssącego (4), posiada dyszę (1) a przed dyszą (1) 
posiada elektrozawór (2) zamykający i otwierający dopływ gazu LPG 
albo CNG ze zbiornika gazu (5). Elektrozawór (2) połączony jest z prze-
kaźnikiem magnetoczułym (6), który nim steruje, a w strefi e czułości 
przekaźnika magnetoczułego (6), umieszczony jest magnes stały (9) 
osadzony na ruchomym elemencie (7) mechanicznego sterowania 
dawką oleju napędowego. Położenie magnesu stałego (9) wzglę-
dem przekaźnika magnetoczułego (6) korzystnie jest regulowane.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 423338 (22) 2017 11 02

(51) F16B 12/20 (2006.01)
 F16B 12/10 (2006.01)
 F16B 12/12 (2006.01)
 F16B 12/46 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań
(72) SMARDZEWSKI JERZY; KRZYŻANIAK ŁUKASZ

(54) Złącze skrętno-sprężne, w szczególności do mebli

(57) Złącze składające się z muf (1) montowanych w gniazdach 
łączonych elementów i łącznika (2) w jakim łącznik (2) ma kształt 
walca wyposażonego w parę ramion umieszczonych przy każdej 
z podstaw walca i ustawionych korzystnie pod kątem 90° do osi 
łącznika, mufy (1) od wewnętrznej strony posiadają profi le (ścież-
ki), a każda z muf (1) posiada co najmniej dwa wewnętrzne profi le 
utworzone przez przylegające do siebie wysokościami kliny, jakich 
wysokość równa jest połowie wewnętrznej średnicy mufy, korzyst-
nie występuje na 1/3 wysokości mufy b bliżej jej podstawy, a po-
wierzchnie klinów nie są płaskie lecz lekko zagięte ku wysokości 
klinów i mają kształt wycinka linii śrubowej o przesuniętym lub wy-
dłużonym skoku, przy czym oba profi le są zestawione tak, że scho-
dzą się wzdłuż jednej linii śrubowej, a kąt pomiędzy linią zbiegu, 
a dnem profi lu rozprężającego wynosi nie mniej niż 5°, korzystnie 
15° a nie bliżej niż w 2/3 głębokości mufy jej profi l wewnętrzny po-
siada klinową bruzdę - granicę rozciągania łącznika.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 423350 (22) 2017 11 02

(51) F16C 33/72 (2006.01)
 F16C 33/76 (2006.01)
 F16C 33/80 (2006.01)
 F16C 33/82 (2006.01)
 F16J 15/43 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)

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

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SZCZĘCH MARCIN; 
TRYBA DAGMARA

(54) Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska 
tocznego

(57) Hybrydowe uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego, 
składające się z uszczelnienia labiryntowego i uszczelnienia z cie-
czą magnetyczną, zawierające co najmniej jeden trwały magnes, 
labiryntowe pierścienie i ciecz magnetyczną, charakteryzujące się 
tym, że stanowią je dwa stykające się ze sobą symetrycznie labi-
ryntowe pierścienie nieruchome (1) osadzone w obudowie (5) 
i jeden labiryntowy pierścień ruchomy (2) osadzony nawale (7), 
przy czym labiryntowe pierścienie nieruchome (1) posiadają wy-
toczenia, tworzące wewnętrzną, pierścieniową komorę, w której 
umieszczony jest trwały magnes (3) o przekroju poprzecznym ce-
owym z ramionami skierowanymi w stronę wału (7) o przekroju po-
przecznym dwuteowym, a ponadto w labiryntowych pierścieniach 
nieruchomych (1) wykonane są wnęki (1b) usytuowane pod ramio-
nami trwałego magnesu (3), w których umieszczone są z luzem 
występy (2a) labiryntowego pierścienia ruchomego (2), osadzone-
go na wale (7), a we wnękach (2b) labiryntowego pierścienia ru-
chomego (2), umieszczone są z luzem występy (1a) labiryntowych 
pierścieni nieruchomych (1), natomiast ciecz magnetyczna (4) znaj-
duje się w pierścieniowych szczelinach (δ), utworzonych pomiędzy 
końcami ramion stanowiącymi bieguny N i S trwałego magnesu (3) 
o przekroju ceowym a zewnętrzną, walcową powierzchnią labiryn-
towego pierścienia ruchomego (2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 423317 (22) 2017 10 31

(51) F16D 59/02 (2006.01)

(71) FAE EMA-ELFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów

(72) DROŻAK MARCIN; KEMPA MIECZYSŁAW; 
KRYSIAK KAMIL

(54) Elektromagnetyczny hamulec przeciwwybuchowy

(57) Elektromagnetyczny hamulec przeciwwybuchowy, według 
pierwszego przykładu wykonania zgłoszenia zawiera osłonę (1), 
elektromagnes składający się z korpusu i cewki (3), sprężyny naci-
skowe (4) współpracujące ze zworą (5), koło zębate (6), połączony 
przesuwnie z osadzoną na nim tarczą hamulcową (7), w sposób 
uniemożliwiający ich wzajemny obrót. Tarcza hamulcowa (7), 
której średnica jest mniejsza niż średnica zwory (5), ma okładziny 
cierne (8). Tarcza hamulcowa (7) jest umieszczona między zwo-
rą (5) i tarczą mocującą (9). Korpus, cewka (3), zwora (5), tarcza 


