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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie blokujące podwozie, zwłaszcza śmigłowca.
Konstrukcja chowanego, kołowego podwozia głównego śmigłowca, składającego się z dwóch
podzespołów zamontowanych po obydwu stronach kadłuba śmigłowca, stanowiących pomiędzy sobą
lustrzane odbicia, wymaga stosowania urządzeń blokujących skrajne położenia części składowych
obydwu podzespołów goleni głównych, kół jezdnych wraz z osiami, amortyzatorów, siłowników w po
zycjach: " rozłożone" i "złożone " na drodze mechanicznej. Warunku tego nie spełniają znane z literatu
ry Stryczek S. Napęd hydrostatyczny, Elementy i układy, WNT W-wa 1984, urządzenia hydromecha
niczne, w których blokowanie następuje wskutek odpowiednich różnic ciśnień płynu hydrostatycznego.
Wspominane warunki spełniłyby dodatkowe urządzenia mechaniczne zamontowane oddzielnie
w obydwu podzespołach. Jednak rozwiązanie takie niedopuszczalne jest w konstrukcjach lotniczych
w tym w śmigłowcach z następujących powodów a mianowicie: podwyższałoby znacznie masę star
tową śmigłowca, zmieniałoby istotnie położenie środka ciężkości śmigłowca pomiędzy startem a lo
tem, znacząco obniżałoby niezawodność działania śmigłowca.
Istotą sposobu do blokowania podwozia, zwłaszcza śmigłowca, jest to, że w celu zablokowania
urządzenia blokującego podwozie, w położeniu w strefie od strony centralnego przewodu, otaczającej
półkolisty kanałek obwodowy, do przestrzeni przed tłokiem od strony tłoczyska, podaje się płyn hy
drauliczny pod ciśnieniem większym od ciśnienia w przestrzeni za tłokiem i umożliwia się odpływ płynu
hydraulicznego z tej przestrzeni, działa się różnicą ciśnień na tłok od strony tłoczyska i prze
mieszcza się tłok w kierunku od strefy od strony tłoczyska, do strefy od strony centralnego prze
wodu, sprowadza się kulki równomiernie rozłożone od strony centralnego przewodu, do styku
najpierw z powierzchnią stożkową suwaka otaczającego centralny przewód po czym suwak prze
mieszcza się ściskając sprężynę śrubową umieszczoną od strony przewodu do pozycji, w której
kulki równomiernie rozłożone od strony centralnego przewodu, wprowadza się ruchem wzdłużno
promieniowym we wgłębienie półkolistego kanałka obwodowego otoczonego strefą od strony cen
tralnego przewodu a następnie rozpręża się sprężynę umieszczoną od strony centralnego prze
wodu i wprowadza się powierzchnię części walcowej suwaka otaczającego przewód, do styku
z kulkami rozłożonymi od strony centralnego przewodu.
W celu odblokowania urządzenia blokującego podwozia z położenia w strefie od strony central
nego przewodu, do przestrzeni za tłokiem podaje się płyn hydrauliczny pod ciśnieniem większym od
ciśnienia w przestrzeni przed tłokiem od strony tłoczyska, i umożliwia się odpływ płynu z tej przestrze
ni, oddziaływuje się ciśnieniem na suwak ściskając sprężynę śrubową od strony centralnego przewo
du i doprowadza się do przerwania styku najpierw powierzchni części walcowej a następnie po
wierzchni stożkowej suwaka z kulkami równomierne rozłożonymi od strony centralnego przewodu,
a umieszczonymi uprzednio w zagłębieniu półkolistego kanałka obwodowego otoczonego strefą od
strony przewodu, równocześnie działa się różnicą ciśnień na tłok od strony przeciwnej do tłoczyska i
przemieszcza się tłok w kierunku do strefy od strony tłoczyska, i jednocześnie wyprowadza się kulki
równomiernie rozłożone od strony centralnego przewodu, ruchem promieniowo-wzdłużnym z zagłę
bienia półkolistego kanałka obwodowego.
W celu zablokowania urządzenia blokującego podwozie w położeniu w strefie od strony tłoczy
ska, otaczającego półkolisty kanałek obwodowy, po odblokowaniu urządzenia w strefie od strony cen
tralnego przewodu, w dalszym ciągu do przestrzeni za tłokiem podaje się płyn hydrauliczny pod ci
śnieniem większym od ciśnienia w przestrzeni przed tłokiem od strony tłoczyska i umożliwia się
w dalszym ciągu odpływ płynu hydraulicznego z tej przestrzeni, działa się różnicą ciśnień na tłok od
strony centralnego przewodu i przemieszcza się tłok w kierunku od strefy od strony centralnego prze
wodu, do strefy od strony tłoczyska, sprowadza się kulki równomiernie rozłożone od strony tłoczyska,
do styku najpierw z powierzchnią stożkową suwaka otaczającego tłoczysko, po czym suwak prze
mieszcza się ściskając sprężynę śrubową umieszczoną od strony tłoczyska do pozycji, w której kulki
równomiernie rozłożone od strony tłoczyska, wprowadza się ruchem wzdłużno-promieniowym we
wgłębienie półkolistego kanałka otoczonego strefą od strony tłoczyska, a następnie rozpręża się sprę
żynę śrubową umieszczoną od strony tłoczyska i wprowadza się najpierw powierzchnię stożkową
a następnie powierzchnię części walcowej suwaka otaczającego tłoczysko, do styku z kulkami rów
nomiernie rozłożonymi od strony tłoczyska. W celu odblokowania urządzenia blokującego podwozie
z położenia w strefie od strony tłoczyska, do przestrzeni przed tłokiem od strony tłoczyska podaje się
płyn hydrauliczny pod ciśnieniem większym od ciśnienia w przestrzeni za tłokiem, i umożliwia się
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odpływ płynu z tej przestrzeni, działa się ciśnieniem na suwak otaczający tłok i przesuwa się suwak
ściskając sprężynę śrubową położoną od strony tłoczyska, doprowadza się do przerwania styku naj
pierw powierzchni części walcowej a następnie powierzchni stożkowej suwaka z kulkami równomier
nie rozłożonymi od strony tłoczyska a umieszczonymi uprzednio w zagłębieniu półkolistego kanałka
obwodowego otoczonego strefą od strony tłoczyska, równocześnie działa się różnicą ciśnień na tłok
od strony tłoczyska i przemieszcza się tłok w kierunku do strefy od strony centralnego przewodu,
i jednocześnie wyprowadza się kulki równomiernie rozłożone od strony tłoczyska, ruchem promienio
wo-wzdłużnym z zagłębienia półkolistego kanałka obwodowego.
Istotą urządzenia blokowania podwozia, składającego się z goleni głównych, kół jezdnych wraz
z osiami, amortyzatorów i siłowników, jest to, że wewnątrz cylindra umieszczony jest tłok połączony
z tłoczyskiem kończącym się na zewnątrz cylindra, a tłok posiada tarczę połączoną z tuleją mającą
zewnętrzną powierzchnię walcową o średnicy mniejszej od średnicy powierzchni wewnętrznej cylindra
i średnicę wewnętrzną większą od średnicy powierzchni, części walcowej suwaka otaczającego cen
tralny przewód i od średnicy powierzchni zewnętrznej, części walcowej suwaka otaczającego tłoczy
sko, przy obydwu końcach tulei znajdują są promieniowe otwory przelotowe równomiernie rozłożone
po obwodzie tulei, a w otworach rozłożonych od strony centralnego przewodu umieszczone są kulki
i w otworach rozłożonych od strony tłoczyska umieszczone są kulki, wszystkie kulki posiadają równe
średnice, większe od różnicy promienia powierzchni wewnętrznej i równych promieni powierzchni
części walcowych obydwu suwaków, a w środkowej części długości tulei na powierzchni znajdują się
uszczelnienia, zaś po przeciwnych stronach tłoka w cylindrze istnieją dwie strefy, strefa położona od
strony centralnego przewodu hydraulicznego, otaczająca półkolisty kanałek obwodowy, w której znaj
duje się suwak otaczający centralny przewód hydrauliczny i połączony z denkiem z centralnym prze
wodem, sprężyną śrubową oraz strefa położona od strony tłoczyska, otaczająca półkolisty kanałek
obwodowy, w której znajduje się suwak otaczający tłoczysko i połączony z denkiem z ruchomym tło
czyskiem, sprężyną śrubową Promieniowe otwory przelotowe równomiernie rozłożone po obwodzie
przy obydwu końcach tulei posiadają kształt stożków o tworzących krzywoliniowych odcinków koło
wych i/lub odcinków eliptycznych, odcinków parabolicznych, przy czym większe średnice otworów
położone są od strony powierzchni wewnętrznej cylindra. Półkolisty kanałek obwodowy znajdujący się
w strefie położonej od strony centralnego przewodu ma formę zagłębienia w powierzchnię we
wnętrzną cylindra, o kształcie połowy powierzchni bocznej torusa krzywoliniowego umożliwiający
umieszczenie kulek do uzyskania styku punktu powierzchni kulek z punktami powierzchni torusa poło
żonymi na największym promieniu torusa, przy czym od strony denka z centralnym przewodem półko
listy kanałek posiada krawędź uniemożliwiającą ruch kulek w kierunku denka a po przeciwnej stronie
powierzchnię umożliwiającą łagodne wyjście kulek z zagłębienia, natomiast półkolisty kanałek obwo
dowy znajdujący się w strefie położonej od strony tłoczyska jest lustrzanym odbiciem względem płasz
czyzny prostopadłej do osi cylindra półkolistego kanałka otoczonego strefą położoną od strony cen
tralnego przewodu, przy czym maksymalne promienie powierzchni obydwu kanałków określone
względem osi symetrii cylindra są równe sumom promieni kulek i promieni powierzchni części walco
wych suwaków. Suwaki posiadają kształty talerzy kołowych połączonych z kołowymi częściami wal
cowymi z powierzchniami o średnicach znacznie mniejszych od zewnętrznych średnic tarcz i zakoń
czonych powierzchniami stożkowymi, obydwa suwaki posiadają centralne walcowe otwory przelotowe
o stałych średnicach i w cylindrze zwrócone są ku sobie częściami walcowymi z powierzchniami.
Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że poprzez zastosowanie urządzeń blokujących pod
wozie, zwłaszcza śmigłowca na drodze mechanicznej, umieszczonych w siłownikach hydraulicznych
obydwu podukładów chowanego, kołowego podwozia głównego, uzyskuje się blokowanie obydwu
podukładów w skrajnych położeniach: " rozłożone" i "złożone" bez obniżenia poziomu niezawodności
działania podwozia przy znikomo małym wzroście masy śmigłowca.
Urządzenie według wynalazku przedstawione jest w przykładzie wykonania na rysunku, na któ
rym fig. 1 - przedstawia schemat przekroju poprzecznego siłownika wraz z mechanicznym urządze
niem blokującym położenie skrajne, fig. 2 - kształt otworów promieniowych ustalających położenie
kulek blokujących w tulei tłoka siłownika, fig. 3 - schemat zblokowania położenia kulek i tłoka siłownika
przez suwak.
Urządzenie do blokowania podwozia, zwłaszcza śmigłowca składa się z cylindra 1§. zamknięte
go z obydwu końców denkami 30 i dl, z suwaków 2. i d posiadających kształty tarcz kołowych połą
czonych z kołowymi częściami walcowymi o średnicach znacznie mniejszych od zewnętrznych średnic
tarcz, z tłoka 1 posiadającego kształt tarczy kołowej 28 połączonej z tuleją 29, w środkowej części
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tarcza 28 kołowa połączona jest z tłoczyskiem 1Q wychodzącym przez otwór w denku 21 na zewnątrz
cylindra 1§.. Kołowy otwór wewnętrzny cylindra 1§. o powierzchni II posiada stałą średnicę na całej
długości pomiędzy denkami 30 i 21 przy czym średnica ta jest większa od zewnętrznych średnic tarcz
suwaków ;? i 2. oraz od zewnętrznej średnicy tulei 29. Istnieją dwie charakterystyczne strefy w otworze
wewnętrznym cylindra 1§. o powierzchni II a mianowicie: strefa /:,. położoną od strony centralnego
przewodu 12 i otaczająca półkolisty kanałek 15 wykonany po obwodzie powierzchni 17, a także strefa ]2
położona od strony tłoczyska 1Q i otaczająca półkolisty kanałek 1§. wykonany po obwodzie powierzch
ni lI. Suwaki ;? i 2. oraz tłok, umieszczone są w otworze wewnętrznym cylindra 1§. o powierzchni II
w ten sposób, że suwak;? wraz z uszczelnieniem zewnętrznym 22 tarczy i uszczelnieniem wewnętrz
nego otworu 23 otaczającego centralny przewód J1. umieszczony jest w strefie /:,., gdzie może wyko
nywać ruchy posuwisto-zwrotne a tarcza suwaka;? połączona jest sprężyną śrubową §. z denkiem 30,
zaś suwak 2. wraz z uszczelnieniem zewnętrznym 20 tarczy i uszczelnieniem wewnętrznego otworu .21
otaczającego tłoczysko 19 umieszczony jest w strefie ]2, gdzie może wykonywać ruchy posuwisto
zwrotne a tarcza suwaka 2. połączona jest sprężyną śrubową Z z denkiem 21, obydwa suwaki zwróco
ne są ku sobie częściami walcowymi o średnicach znacznie mniejszych od zewnętrznych średnic
tarcz, natomiast tłok 1 wraz z tuleją 29 i kulkami :1 i 2 oraz uszczelnieniem 27 znajduje się pomiędzy
suwakami;? i 2. i może wykonywać ruchy posuwisto-zwrotne.
Urządzenie według wynalazku działa w zależności od fazy i stanu początkowego w sposób na
stępujący: w fazie ruchu tłoka 1 połączonego z tuleją 29, od stanu " zblokowane" w strefie ]2 do stanu
"
"zblokowane w strefie /:,., do przestrzeni 11 cylindra 1§. pomiędzy tłok 1 i suwak 2. przewodem 14 poda
je się płyn hydrauliczny pod ciśnieniem większym od ciśnienia w przestrzeni I i umożliwiającym ści
skanie sprężyny śrubowej Z i przesunięcie suwaka 2. w stronę denka 21, jednocześnie otwiera się
drogę odpływu płynu hydraulicznego z przestrzeni I pomiędzy tłokiem 1 a suwakiem ;? otworem 12..
Przesuwający się suwak 2. uwalnia kulki 2 osadzone promieniowo w otworach 25 tulei 29 od styku
z powierzchnią 11 swojej części walcowej i ze swoją powierzchnią 1Q stożkową, a różnica ciśnień
panujących w przestrzeniach 11 i ! działająca na tłok od strony przestrzeni 11 powoduje przesuwanie
tłoka 1 połączonego z tuleją 29 w kierunku strefy /:,., co powoduje wytoczenie się kulek 2 z zagłębienia
półkolistego kanałka 1§. obwodowego ruchem złożonym promieniowo-wzdłużnym, kulki :1 osadzone
w otworach 24 tulei 29 toczą się po powierzchni 17 otworu wewnętrznego cylindra 1§.. Następnie przy
dalszym ruchu tłoka 1 kulki :1 osadzone w otworach 24 tulei 29 dochodzą do styku z powierzchnią li.
stożkową suwaka ;? i przesuwają suwak ;? z jednoczesnym ściskaniem sprężyny śrubowej §.. Proces
ten trwa do momentu kiedy kulki :1 wtoczą się ruchem złożonym wzdłużno-promieniowym do zagłębie
nia kanałka 12 obwodowego na powierzchni lI. Od tego momentu ściśnięta uprzednio sprężyna śru
bowa §. rozpręża się, przesuwając suwak;? w kierunku strefy ]2. Powierzchnia §. części walcowej su
waka 2 wchodzi w styk z kulkami 4 zakleszczając je w kanałku 12.
W fazie ruchu tłoka 1 połączonego z tuleją 29, od stanu "zblokowane" w strefie /:,. do stanu
"
" zblokowane w strefie ]2, do przestrzeni ! cylindra 1§. pomiędzy tłok 1 i suwak2 przewodem J1. podaje
się płyn hydrauliczny pod ciśnieniem większym od ciśnienia w przestrzeni II i umożliwiającym ściska
nie sprężyny śrubowej §. i przesunięcie suwaka;? w stronę denka 30, jednocześnie otwiera się drogę
odpływu płyny hydraulicznego z przestrzeni 11 pomiędzy tłokiem 1 a suwakiem 2. otworem 14. Przesu
wający się suwak ;? uwalnia kulki :1 osadzone promieniowo w otworach 24 tulei 29 od styku z po
wierzchnią §. swojej części walcową i ze swoją powierzchnią li. stożkową a różnica ciśnienia panująca
w przestrzeniach ! i 11 i działająca na tłok od strony przestrzeni I przesuwa tłok 1 połączony z tuleją 29
w kierunku strefy .!2.. co powoduje wytoczenie się kulek :1 z zagłębienia półkolistego kanałka 12 obwo
dowego ruchem złożonym promieniowo-wzdłużnym, zaś kulki 2 osadzone w otworach 25 tulei 29 to
czą się po powierzchni II otworu wewnętrznego cylindra 1§.. Następnie przy dalszym ruchu tłoka 1
kulki 2 osadzone w otworach 25 tulei 29 dochodzą do styk z powierzchnią 11 stożkową suwaka 2.
i przesuwają suwak 2. z jednoczesnym ściskaniem sprężyny śrubowej Z Proces ten trwa do momentu
kiedy kulki 2 wtoczą się ruchem złożonym wzdłużno-promieniowym do zagłębień półkolistego kanał
ka 1§. obwodowego na powierzchni lI. Od tego momentu ściśnięta uprzednio sprężyna śrubowa Z
rozpręża się, przesuwając suwak 2. w kierunku strefy /:,.. Powierzchnia 11 części walcowej suwaka 2.
wchodzi w styk z kulkami 2 zakleszczając je w kanałku 1§..
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Zastrzeżenia patentowe
1. Sposób blokowania podwozia, zwłaszcza śmigłowca, znamienny tym, że w celu zablokowa
nia urządzenia blokującego podwozie, w położeniu w strefie 8. od strony centralnego przewodu, ota
czającej półkolisty kanałek (12) obwodowy, do przestrzeni (!!) przed tłokiem (1) od strony tłoczyska,
podaje się płyn hydrauliczny pod ciśnieniem większym od ciśnienia w przestrzeni (!) za tłokiem (1)
i umożliwia się odpływ płynu hydraulicznego z tej przestrzeni, działa się różnicą ciśnień na tłok od
strony tłoczyska i przemieszcza się tłok (1) w kierunku od strefy (J2) od strony tłoczyska, do strefy (EJ
od strony centralnego przewodu, sprowadza się kulki (:1) równomiernie rozłożone od strony centralne
go przewodu, do styku najpierw z powierzchnią m) stożkową suwaka (;?) otaczającego centralny
przewód po czym suwak (;?) przemieszcza się ściskając sprężynę śrubową (§) umieszczoną od strony
przewodu do pozycji, w której kulki (:1) równomiernie rozłożone od strony centralnego przewodu,
wprowadza się ruchem wzdłużno-promieniowym we wgłębienie półkolistego kanałka (12) obwodowe
go otoczonego strefą (EJ od strony centralnego przewodu a następnie rozpręża się sprężynę (§.)
umieszczoną od strony centralnego przewodu i wprowadza się powierzchnię (§) części walcowej su
waka (;?) otaczającego przewód, do styku z kulkami (:1) rozłożonymi od strony centralnego przewodu.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w celu odblokowania urządzenia blokującego
podwozia z położenia w strefie (EJ od strony centralnego przewodu, do przestrzeni (!) za tłokiem (1)
podaje się płyn hydrauliczny pod ciśnieniem większym od ciśnienia w przestrzeni (!!) przed tłokiem (1)
od strony tłoczyska, i umożliwia się odpływ płynu z tej przestrzeni, oddziaływuje się ciśnieniem na
suwak (;?) ściskając sprężynę śrubową (§.) od strony centralnego przewodu i doprowadza się do prze
rwania styku najpierw powierzchni (§) części walcowej a następnie powierzchni (ill stożkowej suwaka (;?)
z kulkami (:1) równomierne rozłożonymi od strony centralnego przewodu, a umieszczonymi uprzednio
w zagłębieniu półkolistego kanałka (15) obwodowego otoczonego strefą (8.) od strony przewodu, rów
nocześnie działa się różnicą ciśnień na tłok (1) od strony przeciwnej do tłoczyska i przemieszcza się
tłok (1) w kierunku do strefy (§) od strony tłoczyska, i jednocześnie wyprowadza się kulki (:1) równo
miernie rozłożone od strony centralnego przewodu, ruchem promieniowo-wzdłużnym z zagłębienia
półkolistego kanałka (15) obwodowego.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w celu zablokowania urządzenia blokującego
podwozie w położeniu w strefie (J2) od strony tłoczyska, otaczającego półkolisty kanałek (1§.) obwodo
wy, po odblokowaniu urządzenia w strefie (8.) od strony centralnego przewodu, w dalszym ciągu do
przestrzeni (!) za tłokiem (1) podaje się płyn hydrauliczny pod ciśnieniem większym od ciśnienia
w przestrzeni (!!) przed tłokiem (1) od strony tłoczyska i umożliwia się w dalszym ciągu odpływ płynu
hydraulicznego z tej przestrzeni, działa się różnicą ciśnień na tłok od strony centralnego przewodu
i przemieszcza się tłok (1) w kierunku od strefy (8.) od strony centralnego przewodu, do strefy (§) od
strony tłoczyska, sprowadza się kulki (5) równomiernie rozłożone od strony tłoczyska, do styku naj
pierw z powierzchnią (1Q) stożkową suwaka (;2,) otaczającego tłoczysko po czym suwak @ prze
mieszcza się ściskając sprężynę śrubową (l) umieszczona od strony tłoczyska do pozycji, w której
kulki (2) równomiernie rozłożone od strony tłoczyska, wprowadza się ruchem wzdłużno-promieniowym
we wgłębienie półkolistego kanałka (1§.) otoczonego strefą (§) od strony tłoczyska, a następnie roz
pręża się sprężynę śrubową (l) umieszczoną od strony tłoczyska i wprowadza się najpierw po
wierzchnię stożkową (1Q) a następnie powierzchnię Ul) części walcowej suwaka (d) otaczającego
tłoczysko, do styku z kulkami (§.) równomiernie rozłożonymi od strony tłoczyska.
4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym, że w celu odblokowania urządzenia blokującego
podwozie z położenia w strefie (§) od strony tłoczyska, do przestrzeni (!!) przed tłokiem (1) od strony
tłoczyska podaje się płyn hydrauliczny pod ciśnieniem większym od ciśnienia w przestrzeni (!) za tło
kiem (1), i umożliwia się odpływ płynu z tej przestrzeni, działa się ciśnieniem na suwak @ otaczający
tłok i przesuwa się suwak @ ściskając sprężynę śrubową (l) położoną od strony tłoczyska, doprowa
dza się do przerwania styku najpierw powierzchni (11) części walcowej a następnie powierzchni (10)
stożkowej suwaka @ z kulkami (§.) równomiernie rozłożonymi od strony tłoczyska a umieszczonymi
uprzednio w zagłębieniu półkolistego kanałka (1§.) obwodowego otoczonego strefą (§) od strony tło
czyska, równocześnie działa się różnicą ciśnień na tłok (1) od strony tłoczyska i przemieszcza się
tłok (1) w kierunku do strefy (8.) od strony centralnego przewodu, i jednocześnie wyprowadza się
kulki (2) równomiernie rozłożone od strony tłoczyska, ruchem promieniowo-wzdłużnym z zagłębienia
półkolistego kanałka (16) obwodowego.
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5. Urządzenie blokowania podwozia, składającego się z goleni głównych, kół jezdnych wraz
z osiami, amortyzatorów i siłowników, znamienne tym, że wewnątrz cylindra (1§.) umieszczony jest
tłok (1) połączony z tłoczyskiem (1m kończącym się na zewnątrz cylindra (1§.), a tłok (1) posiada tar
czę (� połączoną z tuleją (29) mającą zewnętrzną powierzchnię (26) walcową o średnicy mniejszej
od średnicy powierzchni Ul) wewnętrznej cylindra (1§.) i średnicę wewnętrzną większą od średnicy
powierzchni (§.), części walcowej suwaka (2) otaczającego centralny przewód (12) i od średnicy po
wierzchni (11) zewnętrznej, części walcowej suwaka Q) otaczającego tłoczysko (1m, przy obydwu
końcach tulei (� znajdują są promieniowe otwory (l:!) i (25) przelotowe równomiernie rozłożone po
obwodzie tulei @), a w otworach (24) rozłożonych od strony centralnego przewodu (12) umieszczone
są kulki (:1) i w otworach (25) rozłożonych od strony tłoczyska umieszczone są kulki (2), wszystkie
kulki posiadają równe średnice, większe od różnicy promienia powierzchni Ul) wewnętrznej i równych
promieni powierzchni (§.) i (11) części walcowych obydwu suwaków (2) i (d), a w środkowej części
długości tulei (29) na powierzchni (� znajdują się uszczelnienia (lI), zaś po przeciwnych stronach
tłoka (1) w cylindrze (1§.) istnieją dwie strefy, strefa (t:;) położona od strony centralnego przewodu (12)
hydraulicznego, otaczająca półkolisty kanałek (12) obwodowy, w której znajduje się suwak (2) otacza
jący centralny przewód (12) hydrauliczny i połączony z denkiem (dQ) z centralnym przewodem, sprę
żyną śrubową (§) oraz strefa .!2 położona od strony tłoczyska (19), otaczająca półkolisty kanałek (1§)
obwodowy, w której znajduje się suwak Q) otaczający tłoczysko (19) i połączony z denkiem (dl)
z ruchomym tłoczyskiem, sprężyną śrubową UJ
6. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że promieniowe otwory (l:!) i (22) przelotowe
równomiernie rozłożone po obwodzie przy obydwu końcach tulei (29) posiadają kształt stożków
o tworzących krzywoliniowych odcinków kołowych i/lub odcinków eliptycznych, odcinków parabolicz
nych, przy czym większe średnice otworów (2:1J i (22) położone są od strony powierzchni Ul) we
wnętrznej cylindra (1§.).
7. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że półkolisty kanałek (12) obwodowy znajdu
jący się w strefie (6) położonej od strony centralnego przewodu (12) ma formę zagłębienia w po
wierzchnię Ul) wewnętrzną cylindra (1§.), o kształcie połowy powierzchni bocznej torusa krzywolinio
wego umożliwiający umieszczenie kulek (:1) do uzyskania styku punktu powierzchni kulek C�!)
z punktami powierzchni torusa położonymi na największym promieniu torusa, przy czym od strony
denka (30) z centralnym przewodem (12) półkolisty kanałek (12) posiada krawędź uniemożliwiającą
ruch kulek w kierunku denka (dQ) a po przeciwnej stronie powierzchnię umożliwiającą łagodne wyjście
kulek z zagłębienia, natomiast półkolisty kanałek (1§) obwodowy znajdujący się w strefie (.!2) poło
żonej od strony tłoczyska (ji!) jest lustrzanym odbiciem względem płaszczyzny prostopadłej do
osi cylindra (1§.) półkolistego kanałka (12) otoczonego strefą (EJ położoną od strony centralnego
przewodu (12), przy czym maksymalne promienie powierzchni obydwu kanałków (12) i (1§) określone
względem osi symetrii cylindra (1§.) są równe sumom promieni kulek (:1) i (2) i promieni powierzchni (§)
i (11) części walcowych suwaków (2) i Q).
8. Urządzenie według zastrz. 5, znamienne tym, że suwaki (2) i Q) posiadają kształty talerzy
kołowych połączonych z kołowymi częściami walcowymi z powierzchniami (§.) i (11) o średnicach
znacznie mniejszych od zewnętrznych średnic tarcz i zakończonych powierzchniami stożkowymi illJ
i (1Q), obydwa suwaki (2) i Q) posiadają centralne walcowe otwory przelotowe o stałych średnicach
i w cylindrze (1§.) zwrócone są ku sobie częściami walcowymi z powierzchniami (§.) i (11).
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