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Maszyna osiowa tłoczkowa z przestawnym skokiem

Przedmiotem wnalazku jest maszyna osiowa tłoczkowa z przestawnym skokiem, pracująca jako silnik
lub przeważnie jako pompa, zawierająca hydrauliczne urządzenie ustawcze skoku tłoczków, które to tłoczki
wysuwają się z obracającego się bębna cylindrowego i dochodzą do powierzchni prowadzącej te tłoczki, przy
czym powierzchnia prowadząca tłoczki jest utworzona na kołysce i jest nachylona do osi obrotu bębna
cylindrowego a kołyska swą walcową powierzchnią, której oś obrotu jest prostopadła do osi obrotu bębna
cylindrowego i stanowi oś wahania się kołyski, przylega do odpowiedniej stałej powierzchni współpracującej,
utworzonej na wewnętrznej stronie obudowy.

W przypadku znanych tego rodzaju maszyn osiowo tłoczkowych hydrauliczne urządzenie ustawcze
składa się z tłoka przesuwnego liniowo w cylindrze, przy czym ten cylinder ustawiony jest w płaszczyźnie
prostopadłej do osi przechylania się kołyski i w pewnej odległości od tej osi, a tłokpołączonyjest z kołyską za
pomocą elementów łączących. Z uwagi na fakt, te tłok wykonuje ruch prostoliniowy, natomiast kołyska—
ruch wahliwy, elementy łączące muszą składać się zwielu członów i wymaga to znacznego nakładu pracy,aby
z jednej strony można było uniknąć powstawania luzu pomiędzy tymi członami, a z drugiej strony, aby
pomiędzy tymi członami nie wstępowały zakleszczenia. Cylinderumieszczony w pewnej odległości od kołyski
wymaga stosunkowo dużego tłoka i ewentualnie, z uwagi na siły działające mimoosiowó na tłok-znacznej
długości samego tłoka, aby nadać mu wystarczające prowadzenie.

To urządzenie ustawcze, umieszczone obok właściwej maszyny osiowo tłoczkowej wymaga zatem
znacznego miejsca do zabudowania. Reasumując trzeba stwierdzić, że znane urządzenia ustawcze wymagają
znacznego nakładu materiałowego, znacznych nakładów wytwarzania i potrzebują dużo miejsca do zabudo¬
wania (opis patentowy RFN nr 2 204 466 oraz opis wzoru użytkowego RFN nr I 898 762). Ponadto znanajest
z opisu patentowego RFN nr 1 528 537 maszyna osiowo tłoczkowa o pochylonej tarczy z przestawnym
skokiem. W maszynie tej powierzchnia prowadzenia tłoczków umieszczona jest na korpusie posiadającym
kształt pełnego walca, który jest ścięty skośnie co najmniej z jednej strony. Oś tego walca ustawiona jest
współosiowo do osi obrotu bębna cylindrowego lub pod kątem ostrym, a przestawianie skoku następuje
przez przekręcanie się tego korpusu wokół tej osi i spowodowane jest przez napęd turbinowy, który
zamontowany jest jako samodzielny zespół obok maszyny. Również i przy tym rozwiązaniu konstrukcyjnym
mechanizm ustawczy posiada wszystkie części napędu wymuszonego hydraulicznie, jako samodzielne ele¬
menty konstrukcyjne i taki mechanizm ustawczy wymaga nie tylko własnej przestrzeni do zabudowania lecz
również wymaga wiele elementów członowych pośredniczących w przenoszeniu ruchu i w nadawaniu mu
zmiany kierunku.
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Celem wynalazku jest usunięcie tych niedogodności i skonstruowanie maszyny osiowo tłoczkowej z
urządzeniem ustawczym, którego wytwarzanie będzie wymagałojedynie niewielkich nakładów i które będzie
potrzebowało niewiele miejsca do zabudowy.

Zgodnie z wynalazkiem, cel ten został osiągnięty dzięki temu, że hydrauliczne urządzenie ustawcze jest
współosiowe do osi wahań kołyski i stanowi napęd z wahliwymi skrzydełkami, przy czym wahliwe skrzydełka
są utworzone z powierzchni roboczych umieszczonych na kołysce. Dzięki temu zbędne się stało stosowanie
przesuwnego prostoliniowo serwo-tłoka, ponieważ już nie jest potrzebna zamiana ruchu prostoliniowego na
ruch obrotowy. Szczególnie celowym jest, gdy przestrzeń robocza hydraulicznego urządzenia nastawczego
ograniczona jest jedną częścią kołyski. Ta przestrzeń robocza jest utworzona wewnątrz kołyski, jednak
również może ona być utworzona i na obwodzie kołyski.

D^a napędu z ustawnymi skrzydełkami są zawsze potrzebne dwie współosiowe walcowe powierzchnie
ograniczające, przy czym według wynalazu zawsze powierzchnia zewnętrzna jest umieszczona na stałe w
obudowie maszyny. Powierzchnia wewnętrzna może również być umieszczona na stałe w obudowie, lecz
może również być utworzona przez kołyskę lub przez część kołyski, przy czym ta ostatnia postać ukształto¬
wania powoduje to, że przestrzeń robocza utworzona jest w zewnętrznym obszarze kołyski lub w obudowie.
Jeśli przestrzeń robocza znajduje się w kołysce, to przynajmniej jedna z przewidzianych na kołysce
powierzchni ograniczających przestrzeń roboczą, przy szczególnie celowym ukształtowaniu przedmiotu
wynalazku, powinna być wykonana jako powierzchnia robocza, przenosząca siły ustawiania na kołyskę.
Szczególnie przewidziano, że dwie powierzchnie ograniczają dwie przestrzenie robocze tak, ie ruch przesta¬
wiania możliw) jest w obu kierunkach. Możliwe jest jednak również ukształtowanie w postci powierzchni
różnicowej według zasady tłoka różnicowego. W przypadku takiego ukształtownia przedmiotu wynalazku,
gdzie przestrzeń robocza umieszczona jest wewnątrz kołyski, ta przestrzeń robocza ukształtowana jest w
kołysce jako wybranie, które w obszarze najbardziej bliskim osi wahań ograniczone jest walcowym odcin¬
kiem ścianki, współosiowym do osi powierzchni walcowej, przy czym w tym wybraniu zagłębia się korpus
dzielony, na stałe połączony z obudową i szczelnie przylegający do wspomnianej powierzchni tego wybrania.
W obudowie są kanały, których wyloty znajdują się w wybraniu, po obu stronach korpusu dzielonego. Przy
tym jest celowym, żeby przynajmniej jedna ściana tego wybrania, co najmniej w przybliżeniu leżała w
paszczyźnie przechodzącej przez oś wahań kołyski i tworzyła powierzchnię roboczą tak, aby przestrzeń
roboczą można było zmniejszyć do minimalnej objętości.

W innym przykładzie wykonania część wewnętrzna może być połączona z umieszczonym na stałe w
obudowie korpusem dzielonym, tak że kołyska jako taka porusza się w sposób szczelny w stosuku do tego
korpusu dzielonego. Wybranie może być wykonane na części szerokości kołyski, zwłaszcza na części
środkowej tak, że korpus dzielony przylega szczelnie po obu stronach do powierzchni wybrania ustawionych
prostopadle do osi wahań. Wybranie może jednak być wykonane przezcałą szerokość kołyski. Szczególnie w
takim przypadku wskazane jest przy wykonaniu obudowy jeśli jest ona podzielona w płaszczyznach ścian
bocznych kołyski. Tenpodział można uzyskać co najmniej po jednej stronie przez nasadzaną pokrywę, która
przylega z boku do kołyski.

W przypadku szczególnie wybranego układu symetrycznego, oś obrotu bębna cylindrowego przechodzi
przez korpus dzielony. W tym przypadku można przeprowadzić poprzez korpus dzielony również i wal. Wał
wskazanym jest ułożyskować w obudowie. Jeśli korpus dzielony posiada dostateczną sztywność, to łożysko
może być również umieszczone w nim. Ewentualnie łożysko może być umieszczone częściowo w obudowie,
częściowo w korpusie dzielonym.

Jeżeli przestrzeń robocza utworzona jest w zewnętrznym obszarze kołyski, to celowym jest podzielenie
walcowej powierzchni w obudowie na dwie poosiowe części, z których część bliższa osi bębna cylindrowego
posiada mniejszy promień i przy czym kołyska opiera się o tę powierzchnię o mniejszym promieniu, a
powierzchnia robocza utworzona jest pomiędzy powierzchnią walcową o większym promieniu w obudowie a
kołyską.

Ukształtowanie korzystne pod względem produkcyjnym uzyskuje się, gdy przed bliższym osi obrotu
bębna cylindrowego obszarem przechodzenia powierzchni walcowej, w obudowie umieszczony będzie
korpus o kształcie panewki walcowej, którego zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia walcowa-są współo¬
siowe, przy czym kołyska opiera się o wewnętrzną powierzchnię walcową, a powierzchnia robocza rozciąga
się pomiędzy powierzchnią walca kołyski, a walcową powierzchnią w obudowie. Natomiast powierzchnia
ograniczająca przestrzeń roboczą, leżąca naprzeciwko jest utworzona przez boczną powierzchnię korpusu o
kształcie panewki walcowej. Powierzchnia robocza może być przy tym uksztłtowana bezpośrednio na
tworzącej występ części kołyski, to znaczy na pewnej części, która wraz z kołyską stanowi jedną część
obrobioną.

Ze względów produkcyjnych korzystniejszym jest, jeśli przed kołyską umieszczona jest tarcza, która po
jednej stronie tworzy powierzchnię prowadzenia tłoków, drugą stroną przyległe do kołyski, a na części
wystającej ponad kołyską tworzy powierzchnię roboczą, natomiast powierzchniami czołowymi przylega
szczelnie do obudowy.
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Wychodząc od przestrzeni roboczych, w których ciśnieniowy czynnik oddziaływuje na powierzchnię
roboczą napędu z ustawnymi łopatkami, na cylindrycznej powierzchni kołyski wykonane sc wybrania
smarne, które połączone są z jedną przestrzenią roboczą i które zakryte są przez odpowiednią cylindryczną
powierzchnią obudowy. Jak dotąd smarowanie kołyski było dość problematyczne, ponieważ oddziaływują
na nią duże siły, natomiast kołyska przez przeważającą część czasu roboczego spoczywa nieruchomo i tylko
od czasu do czasu wykonuje mniejsze lub większe wychylenia. Teraz natomiast laki,'że przewiduje się
bezpośrednie sąsiadowanie powierzchni ślizgowych kołyski z przestrzenią roboczą wypełnioną środkiem
smarującym, w której przynajmniej wtedy, kiedy kołyska ma wykonać ruch, środek smarujący znajduje się
pod ciśnieniem, można wykorzystać w tym celu, aby bezpośrednio najkrótszą drogą wprowadzić z tej
komory ciśnieniowej działającą smarującą ciecz pod ciśnieniem pomiędzy powierzchnie ślizgowe kołyski.

Według korzystnej cechy wnalazku również i sterowanie napędu o ustawnych skrzydełkach objęto
wspólnym układem i zainstalowano go w ściance obudowy. Przy tym człon wejściowy, za pomocą którego
zostaje wybrane wstępnie położenie, jakie ma zająć kołyska, można połączyć zdźwignią wyposażoną w czop,
przy czym oś tego czopa, a zatem i samej dźwigni ustawiona jest współosiowo do osi wahań kołyski. Dla
ukształtowaniajako strowania nadążnego umieszczono następnie pomiędzy tym czopem i otworem wykona¬
nym w obudowie stałej, tuleją cylindryczną wokół czopa, która połączona jest na stałe z kołyską i w ten
sposób powiela jej ruchy. Czop działa zatem jako pilot obrotowy urządzenia sterującego z tłokiem n*-
dążnym, którego tłok roboczy utworzony jest przez powierzchnie robocze na kołysce Przy tym tuleja
względnie panewka, połączona z kołyską, tworzy element sterowania nadążnego, który wtedy, kiedy kołyska
zajęła położenie wybrane wstępnie dźwignią, odsłania kanały i tym samym wpuszcza płyn pod ciśnieniemdo
przestrzeni roboczej.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładach wykonania na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia maszynę osiową tłoczkową w przekroju wzdłuż osi obrotu prostopadle do osi przechylenia z
przestrzenią roboczą umieszczoną w kołysce, fig. 2-maszynę osiową tłoczkową w przekroju poosiowym z
przestrzenią roboczą umieszczoną na kołysce, fig. 3-maszynę według fig. 2 w przekroju prostopadłym do osi
obrotu w płaszczyźnie osi przechylania.

W obudowie 1 ułożyskowany jest bęben cylindrowy 2, który opiera się o sterujący kadłub tylny 3. Bęben
cylindrowy 2 posiada podtłocznie 5, w którym znajduje się uzębienie 6, przez które to podtłoczenie bęben
cylindrowy 2połączonyjest z wałem 4, ułożyskowanym za pośrednictwem łożyska walcowego 7w obudowie
1. Z cylindrów bębna cylindrowego 2 wychodzą tłoki t, z których każdy czopem kulistym 9 opiera się o
stopkę ślizgową 19, której krąd podparty jest przez płytkę naciskową U. Stopki ślizgowe 19 ślizgają cię
wzdłuż powierzchni 12 prowadzenia tłoków, utworzonej na kołysce 13. W obudowie 1 utworzoną jest
walcowa powierzchnia 14, której oś 15 przecina oś wału 4. Kołyska 13 może swoją walcową powierzchnią li
ślizgać się wzdłuż obwodu walcowej powierzchni 14 tak, że kołyska 13 może przechylać się wokół osi
przechyłu 15. Korpus dzielony 17 zamocowanyjest śrubami II w obudowie 1 i posiada otwór 19, w którym
jest osadzony wał 4. Korpus uszczelniający 2i ma walcową powierzchnię 21, do której przylega walcowa
powierzchnia współpracująca kołyski 13. Pomiędzy korpusem uszczelniającym 2* a korpusem dzielonym 17
umieszczone są listwy uszczelniające 22, które sądociskane przez płyn pod ciśnieniem do korpusu uszczelnia¬
jącego 2t. Korpus uszczelniający 29jest ze swej strony dociskany do kołyski 13 przez sprężyny 23. poprzez
łożysko tłoczne 24. Przy tym część korpusu uszczelniającego 29od strony bębna cylindrowegojest ukształto¬
wana jako symetryczna obrotowo do osi wału 4, ażeby stopki ślizgowe 19i pierścień dociskowy 11 mogły się
obracać wokół tej części, podczas gdy powierzchnia 21 jest ukształtowana albo jako kulista, albo jako
walcowa wokół osi 15. Obie linie oznaczono kreska-kropka 25 pokazują skrajne położenia przechylenia,
które powierzchnia 12 prowadzenia tłoków mott zająć przy przechyleniu się kołyski 13. Powierzchnia
czołowa 2f kołyski 13 tworzy powierzchnię roboczą, leżącą naprzeciw powierzchni 27 korpusu dzielonego
17, przy czym pomiędzy tymi oboma powierzchniami 24 i 27 oraz walcowymi powierzchniami 14 i 21
utworzone są przestrzenie robocze, w które poprzez otwory 29 w obudowie wprowadzanyjest czynnik pod
ciśnieniem lub z których poprzez te otwory ten czynnik może być odprowadzony.

W przykładzie wykonania według fig. 2części Ido 11 są takie samejak w przykładzie wykonania według
fig. 1. Przy tym bęben cylindrowy 2 przy przełączeniu pośrednim płyty sterującej 29, zabezpieczonej przed
przekręceniem się kołkiem 39, przylega do sterującego kadłuba tylnego 3, a mianowicie jest dociskany przez
sprężynę 31. Na fig. 2 pokazano również, że wał 4 ułożyskowony na zewnątrz w łożysku 7, ułożyskowanyjest
dodatkowo w łożysku 37.

Przed sąsiadującą z wałem 4 częścią walcowej powierzchni 14 umieszczony jest w obudowie korpus 32o
kształcie panewki walcowej, opierający się o zewnętrzny pierścień łożyska 7 tak, że korpus 32 nie może
przesunąć się wzdłuż powierzchni 14. Wewnętrzna powierzchia 34 tego korpusu 32 jak i zewnętrzna,
przylegająca do walcowej powierzchni 14są współosiowe do osi 15wahań kołyski. Do wewnętrznej walcowej
powierzchni 34 przylega kołyska 33swoją zewnętrzną walcową powierzchnią 35 i może się po niej ślizgać.

/
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Przed kołyską 33 umieszczona jest tarcza 31, która po stronie 39 zwróconej do bębna cylindrowego,
tworzy powierzchnię prowadzenia tłoków i która dzięki uszczelnieniu 46jest uszczelniona względem walco¬
wej powierzchni 14. Tarcza38 wystaje na zewnątrz ponad kołyskę 33 powierzchnią 41, która leży naprzeciw
powierzchni 42 na korpusie 32. Między tymi powierzchniami 41 i 42, oraz walcowymi powierzchniami 35 i 14
są utworzone przestrzenie robocze. Przez wprowadzenie płynu pod ciśnieniem do dolnej przestrzeni roboczej
i odprowadzenie płynu roboczego z górnej przestrzeni, można przechylić kołyskę 33, a zatem i tarczę 3S do
zaznaczonego kreskowaną linią położenia 44. I na odwrót, przez wprowadzenie płynu pod ciśnieniem do
górnej-według rysunku-z obu wymienionych przestrzeni roboczych i odprowadzenie płynu z dolnej prze¬
strzeni roboczej można kołyskę 33 i tarczę 3t przechylić do zaznaczonego kreskowaną linią położenia 45.

Do sterowania dopływem sprężonego czynnika służą kanały 46 i 47 w obudowie 1, przy czym kanał 46
zakończony jest wylotem 41 znajdującym się we współpracującej przestrzeni roboczej, a kanał 47zakończony
jest wylotem 49 umieszczonym w odpowiedniej przestrzeni roboczej.

Dźwignia 50 jest połączona z czopem sterującym 51 w sposób zabezpieczający przed )e) obrotem
względem czopa, który ze swej strony nie jest połączony z kołyską 33. Wokół czopa sterującego 51
umieszczona jest tuleja 52, połączona z kołyską 33 i posiadająca kanały sterujące 47, 46. Na skutek obrotu
dźwigni SI, a zatem i czopa sterującego 51 połączenia kanałowe zostają otwarte, co powoduje, że albo płyn
roboczy może poprzez kanał 47 i jego wylot 49dostać się do górnej-według rysunku-przestrzeni roboczej, a
równocześnie płyn pod ciśnieniem może odpłynąć poprzez kanał 46 z dolnej-według rysunku-przestrzeni
roboczej, aż kołyska 33 tak daleko przechyli się, że tuleja 52 ponownie zamknie kanały w czopie sterującym
51 lub odwrotnie. Części 53, 54 i 95 są to pokrywy boczne, przy czym pokrywy 53 i 54stanowią równocześnie
uszczelnienia boczne przestrzeni roboczych hydraulicznego urządzenia serwo-ustawczego, do którego przy¬
lega bocznie tarcza 31 i do którego przylega również bocznie kołyska 33.

Zastrzeżenia patentowe

1. Maszyna osiowa tłoczkowa z przestawnym skokiem, pracująca jako silnik lub przeważnie jako
pompa zawierająca hydrauliczne urządzenie ustawcze skoku tłoczków, które to tłoczki wysuwają się z
obracającego się bębna cylindrowego i dochodzą do powierzchni prowadzącej te tłoczki, przy czym
powierzchnia prowadząca tłoczki jest utworzona na kołysce i jest nachylona do osi obrotu bębna cylindro¬
wego, a kołyska swą walcową powierzchnią, której oś obrotu jest prostopadła do osi obrotu bębnów
cylindrowego i która stanowi oś wahania się kołyski, przylega do odpowiedniej współpracującej powierzchni
stałej, utworzonej na wewnętrznej stronie obudowy, aamłemm tym, że hydrauliczne urządzenie ustawcze jest
współosiowe do osi (15) wahań kołyski (13, 33) i stanowi napęd z wahliwymi skrzydełkami, przy czym
wahliwe skrzydełka są utworzone z powierzchni roboczych (26, 41) umieszczonych na kołysce (13).

2. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. I, zaamimma tym, że przestrzeń robocza hydraulicznego
urządzenia ustawczego ograniczona jest przez część kołyski (13,33).

3. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 1, raimlf—■ tym, że co najmniej jedna z powierzchni (26,
41) utworzonych na kołysce, ograniczających przestrzeń roboczą,jest wykonana jako powierzchnia robocza,
przenosząca siłę ustawiana na kołyskę.

4 Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. I, namfemm tym, że w kołysce (13) jest wybranie,
ograniczone w obszarze najbliższym osi (15) wahań przez współosiowy do osi powierzchni (14) walcowy
odcinek powierzchni (21), w które to wybranie zagłębianyjest korpus dzielony (17), przylegający uszczelnia¬
jąco do wspomnianej powierzchni (21) i połączony na stałe z obudową (1), w której wykonane są kanały (21),
posiadające swoje wyloty w tym wybraniu z obu stron korpusu dzielonego (17), przy czym powierzchnia (26)
tego wybrania leży przynajmniej w przybliżeniu w płaszczyźnie przechodzącej przez oś (15) wahań kołyski
(13) i tworzy powierzchnię roboczą.

5. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 4, znamienna tym, że wybranie ciągnie się na całej
szerokości kołyski (13).

6. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 3, zaamłenaa tym, że obudowa (1) jest dzielona w
płaszczyźnie ścian bocznych kołyski (13).

7. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 6, znamienna tym, że oba podziały utworzone są, każdy
przez jedną pokrywę (53,54).

8. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 4, znamienna tyn, że wybranie w kołysce (13) bocznie
ograniczone jest przez prostopadle do osi przechyłu ustawioną płaszczyzną powierzchni, do których przyle¬
gają uszczdniająco boczne powierzchnie korpusu dzielonego (17).

9. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 4, znamienna tym, że oś obrotu bębna cylindrowego (2)
przechodzi przez korpus dzielony (17).
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10. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 9, znamienna tym, że w korpusie dzielonym (17) wyko¬
nany jest naprzeciw przestrzeni roboczych uszczelniony przepust dla wału (4).

11. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 2, znamienna tym, że walcowa powierzchnia (14) w
obudowie (1) podzielona jest na dwa współosiowe odcinki, z których odcinek bliższy osi obrotu bębna
cylindrowego (2) posiada mniejszy promień, przy czym kołyska (33) opiera się o tę powierzchnię (34) o
mniejszym promieniu, a powierzchnia robocza (41) utworzona jest w obudowie (l)i w kołysce (33)pomiędzy
powierzchnią (14) walca o dużym promieniu.

12. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 11, znamienna tym, że przed obszarem powierzchni
walcowej (14), bliższym osi obrotu bębna cylindrowego (2) w obudowie (1) umieszczony jest korpus (32) o
kształcie panewki walcowej, którego zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia (34) walca jest współosiowa,
przy czym wewnętrzna powierzchnia (34) walca tworzy odcinek o mniejszym promieniu.

13. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 11, znamienna tym, że przed kołyską umieszczona jest
tarcza (38), która na jednej stronie tworzy powierzchnię (39) prowadzenia tłoczków i powierzchniami
czołowymi przylega szczelnie do powierzchni (14) walca w obudowie, a po tylnej stronie tworzy powierzchnię
roboczą (41).

14. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 4, znamienna tym, że wybrania oraz korpus dzielony (17)
ukształtowane są asymetrycznie.

13. Maszyna osioWa tłoczkowa według zastrz. 2, namśaana tym, że wychodząc od przestrzeni robo¬
czych, w których ciśnieniowy czynnik oddziaływuje na powierzchnię roboczą napędu z ustawnymi skrzydeł¬
kami, na cylindryczej powierzchni (16,35) kołyski (13,33) wykonane są rowki smarne, które połączone są z
jedną przestrzenią roboczą i które zamknięte są odpowiednią cylindryczną powierzchnią (14,3^obudowy.

16. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 2, mamkmis tym, że wychodzą od przestrzeni robo¬
czych, w których ciśnieniowy czynnik oddziaływuje na powierzchnię roboczą napędu / ustawnymi skrzydeł¬
kami, na cylindrycznej powierzchni (14, 34), która jest przeciwległa do cylindrycznej powierzchni (li, 35)
kołyski (13, 33). wykonane są wybrania stanowiące poduszki ciśnieniowe, które są zamknięte cylindryczną
powierzchnią (16,35).

17. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 2, m—lenna tym, że wychodząc od przestrzeni robo¬
czych, w których czynnik ciśnieniowy oddziaływuje na powierzchnię roboczą z ustawnymi skrzydełkami, na
cylindrycznej powierzchni (14,35) kołyski (13,33) wykonane są rowki smarne, które każdorazowo połączone
są z przestrzeniami roboczymi.

18. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 2, znamienna tym, że wychodząc od powierzchni robo¬
czych, w których czynnik ciśnieniowy oddziaływuje na powierzchnię roboczą z ustawnymi skrzydełkami, na
cylindrycznej powierzchni (14, 34), która jest przeciwległa do cylindrycznej powierzchni(li, 35) kołyski (13,
33), wykonane są rowki smarne.

19. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 1, znamienna tym, że umieszczone w obudowie (1) i
połączone z przestrzeniami roboczymi kanały są połączone z organem sterowania obrotowym rozrządem
suwakowym (51, 52), usytuowanym współosiowo do osi (15) cylindrycznych powierzchni (14) kołyski (13,
33), który to organ sterowania rozrządem suwakowym składa się z czopa sterującgo (51) i obracającej się
względem tego czopa tulei (52), przy czym czop sterujący (51) połączony jest z kołyską (13, 33), a tuleja (52)
jest dowolnie nastawialna.

20. Maszyna osiowa tłoczkowa według zastrz. 2, znamienna tym, że walcowa powierzchnia (14) w
obudowie (1) podzielona jest na dwie współosiowe części, przy czym część powierzchni o większym promie¬
niu wraz z należącymi do niej bocznymi ściankami, tworzy w obudowie (1) wybranie, w które wchodzi
przymocowana do kołyski (33) wahliwa tarcza (3S), która szczelnie przylega do cylindrycznej powierzchni o
większym promieniu, zaś kołyska (33) szczelnie przylega do części cylindrycznej powierzchni o mniejszym
promieniu.
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