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która przekazywana jest do bloku generacji sygnałów sterujących. 
W regulatorze składowej iqn obliczana jest wartość zadana iqgen, 
która przekazywana jest do bloku generacji sygnałów sterujących. 
Do bloku generacji sygnałów sterujących dostarczany jest również 
kąt θ, a w bloku generacji sygnałów sterujących na podstawie do-
starczonych sygnałów wartości zadanych idgen, iqgen i kąt θ gene-
rowane są sygnały współczynnika wypełnienia dla tranzystorów.

(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2022 09 09

A1 (21) 437992 (22) 2021 05 28

(51) F15B 13/02 (2006.01) 
 E21D 23/16 (2006.01)

(71) CENTRUM HYDRAULIKI DOH SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom

(72) KOCOT LESZEK; DIEDERICHS RYSZARD;  
NYCZ BARTŁOMIEJ; BRZÓZKA MARCIN

(54) Rozdzielacz hydrauliczny
(57) Zgłoszenie dotyczy budowy rozdzielacza hydraulicznego, 
znajdującego zastosowanie w układach sterowania urządzeń gór-
niczych. Rozdzielacz hydrauliczny (1) ma w prostopadłościennym 
korpusie (2) przynajmniej jedno, a korzystnie dwa przelotowe gniaz-
da (3) o równoległych do siebie osiach (O). Na górze korpusu (2) za-
mocowana jest obrotowo w płaszczyźnie pionowej sworzniem (29) 
dźwignia sterownicza (28), której ramię mimośrodowe (27) opiera się 
o zakończenie tłoczka sterującego (19). Tłoczek sterujący (19) ma trzy 
człony (20, 21, 22), które w obejmującej go tulei prowadzącej (16) two-
rzą komory: spływową (S), różnicową (23) i sterującą (24). Do komory 
sterującej (24) dochodzi kanał (25) z przyłączem sterującym (26), za-
mocowanym do korpusu (2). Podanie medium hydraulicznego przez 
przyłącze sterujące (26) do komory sterującej (24) pozwala na zdalne 
sterowanie rozdzielaczem hydraulicznym (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 438027 (22) 2021 06 01

(51) F16D 55/04 (2006.01) 
 F16D 25/06 (2006.01)

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

(72) BERA PIOTR

(54) Podwójne sprzęgło bębnowe, zwłaszcza 
dla silnikowego pojazdu drogowego 
z automatyzowaną przekładnią stopniową

(57) W oprawie sprzęgła (3) znajdują się dwa koncentryczne bębny 
zewnętrzny (8) i wewnętrzny (11), które połączone są przez tarcze 
sprzęgłowe (7, 10) z dwoma współosiowo łożyskowanymi wałami 
wyjściowymi: wewnętrznym (6) i zewnętrznym (9). W oprawie sprzę-
gła (3) łożyskowane są na osiach obrotu co najmniej dwie, a korzyst-
nie trzy ukształtowane łukowo szczęki sprzęgłowe, mające okładziny 
cierne zamocowane na zewnętrznych i wewnętrznych powierzch-
niach i które wprowadzone są w pierścieniową przestrzeń między 
bębnami (8 i 11). Każda szczęka sprzęgłowa na końcu wychylnym ma 
zamocowany trzpień nacisku (13a) przeprowadzony jest przez wy-
cięcie w oprawie sprzęgła (3) a na drugim, wystającym z oprawy (3) 
końcu ma zaczepiony koniec sprężyny naciskowej oraz łożyskowa-
ny koniec tłokowego siłownika hydraulicznego (15) jednostronnego 
działania. Drugie końce sprężyny naciskowej i tłokowego siłownika 
hydraulicznego (15) zamocowane są do oprawy sprzęgła (3) przez 
przeguby obrotowe, po obu stronach trzpienia nacisku (13a).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 438021 (22) 2021 05 31

(51) F16F 7/12 (2006.01) 
 F16F 15/04 (2006.01)

(71) USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(72) PRZYBYŚ ARTUR; KREWSKI PAWEŁ;  
BRZOZOWSKI MARCIN

(54) Wibroizolator strukturalny
(57) Przedmiotem wynalazku jest wibroizolator strukturalny 
z trójwymiarowego materiału znamienny tym, że składa się z dru-
kowanej przyrostowo wewnętrznej skalowalnej struktury siatko-
wej (1) i jednolitej powłoki zewnętrznej (2), która zamyka strukturę 
wewnętrzną (1) i zamocowana jest pomiędzy źródłem drgań (3) 
a urządzeniem (4).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 438037 (22) 2021 05 31

(51) F16K 5/22 (2006.01) 
 F16D 13/72 (2006.01) 
 F16D 13/74 (2006.01)


