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(51) E06B 9/70 (2006.01)

(71) GRZESZCZYK OSKAR, Poznań
(72) GRZESZCZYK OSKAR

(54) System napędu rolet wewnętrznych
(57) Napęd rolety charakteryzuje się tym, że silnik rolety zamknię-
ty jest w obudowie (5.2). Obudowa jest zamknięta pokrywą (5.1) 
z wyjściami na przewodu po obu stronach obudowy, umożliwia-
jąc wyprowadzenie przewodów z obu stron pokrywy. Z drugiej 
strony obudowy (5.2) jest element nieruchomy (5.3) z nawiniętą 
sprężyną (5.4) zatrzymującą mimowolne obracanie się rolety. Ele-
ment (5.5) jest połączony z silnikiem i przekazuje moment jedno-
cześnie na sprężynę i element (5.6) połączony z wałkiem rolety 
dokonując tym samym obrotu rolety.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
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(51) F16B 5/02 (2006.01)

(71) POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec

(72) ŚWIECIELSKI DOMINIK; ŁOGIN WALDEMAR;  
SZEWCZYK BENON

(54) Łącznik kształtowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest łącznik kształtowy do łączenia 
struktur składający się z: części męskiej (1), zawierającej podstawę (6) 

oraz tuleję (5), w której znajduje się gwintowany otwór przeloto-
wy (10); części żeńskiej (2), zawierającej podstawę (8) oraz kołnierz (9), 
w którym znajduje się przelotowy otwór (7), dopasowany do kształ-
tu przekroju poprzecznego tulei części męskiej (5); wkrętu (3), który 
pozwala na łączenie części struktur między częścią męską (1) i żeń-
ską (2), przy czym przekrój poprzeczny tulei (5) części męskiej (1) 
i przelotowego otworu (7) części żeńskiej (2) ma kształt uniemożli-
wiający obrót tych części względem siebie.

(4 zastrzeżenia)
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(51) F16D 13/70 (2006.01) 
 F16D 13/75 (2006.01) 
 F16D 25/00 (2006.01) 
 F16D 25/08 (2006.01) 
 F16D 25/10 (2006.01) 
 F16D 21/00 (2006.01)

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

(72) BERA PIOTR

(54) Podwójne sprzęgło cierne dla automatycznej 
przekładni pojazdu silnikowego

(57) Sprzęgło zawiera osłonę sprzęgła (3) połączoną z kołem za-
machowym (2) oraz łożyskowane koncentrycznie względem siebie 
i współosiowo z wałem silnika wał wewnętrzny (7) i wał zewnętrz-
ny (9). Na wałach osadzone są tarcze sprzęgłowe pierwsza (6) 
i druga (8), oraz usytuowana między nimi tarcza dociskowa (5). 
Obie tarcze sprzęgłowe (6, 8) objęte są poosiowo z zewnątrz przez 
cierne powierzchnie koła zamachowego (2) i tarczy oporowej (10) 
podpartej poosiowo o osłonę sprzęgła (3). Tarcze sprzęgłowe (6, 8) 
przenoszą napęd z wału silnika (1) na wybrany wał wewnętrzny (7) 
lub zewnętrzny (9) alternatywnie zaciskane siłownikiem (S) stero-
wanym ciśnieniem płynu. Tarcza dociskowa (5) jest suwliwie osa-
dzona na wale wewnętrznym (7) poprzez cylinderek (19) tłokowe-
go siłownika (S) dwustronnego działania. Tłok (18) siłownika (S) ma 
postać pierścienia odsadzonego z wału wewnętrznego (7) i po obu 
stronach wydziela dwie komory (A i B), połączone z głowicą zasila-
jącą (30) przez kanały (20, 21) prowadzone wzdłuż wału wewnętrz-
nego (7). Tarcza oporowa (10) opiera się o osłonę sprzęgła (3) przez 
zespół regulacji luzu poosiowego (R).

(3 zastrzeżenia)
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(51) F24H 1/10 (2022.01) 
 F24H 1/14 (2022.01) 
 H05B 6/10 (2006.01)

(71) LUBERA STANISŁAW, Kolbuszowa
(72) LUBERA STANISŁAW

(54) Indukcyjny kocioł grzejny i sposób łączenia 
indukcyjnych kotłów grzejnych w zespół grzejny

(57) Kocioł (1) ma cewkę indukcyjną (13) z korpusem z materiału 
izolacyjnego elektrycznie i odpornego na wysokie temperatury 
oraz zespołem dwóch współosiowo osadzonych rur (4, 9) z materia-
łu ferromagnetycznego, umieszczonych w obudowie (2) zewnętrz-
nej. W osi pionowej obudowy (2) znajduje się rura wewnętrzna (4) 


