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(71) UST-M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tomaszów Mazowiecki

(72) CZECHOWICZ MICHAŁ

(54) Złącze zaciskowe, zwłaszcza do instalacji 
domowych

(57) Złącze zaciskowe, zwłaszcza do instalacji domowych, 
w szczególności do łączenia z instalacją fi ltra narurowego do fi ltra-
cji wody, w którym element łączący przechodzi przez przelotowy 
otwór zewnętrznego elementu i wchodzi do rowka obwodowego 
wewnętrznego elementu, charakteryzuje się tym, że co najmniej 
z jednej strony ma postać zewnętrznego elementu (1) złącza za-
ciskowego, połączonego z wymiennym wewnętrznym elemen-
tem (2) tego złącza zaciskowego za pomocą elementu łączącego, 
przechodzącego jednocześnie przez co najmniej dwa przeloto-
we otwory; rozłożone na jednym obwodzie tego zewnętrznego 
elementu (1) i wchodzącego do rowka obwodowego (5) wymien-
nego wewnętrznego elementu (2) zakończonego wystającą koń-
cówką (6).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 387822 (22) 2009 04 17

(51) F16J 15/18 (2006.01)
 F16J 15/28 (2006.01)

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

(72) OCHOJSKI WŁODZIMIERZ

(54) Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków 
stykowych

(57) Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych, 
złożona z szeregu miękkich pierścieni uszczelniających usytuowa-
nych w komorze dławnicowej i dociśniętych dławikiem ma każde 
dwa sąsiednie pierścienie uszczelniające (4) przedzielone parą me-
talowych pierścieni oporowych (5, 6) pomiędzy którymi umieszczo-
ny jest pierścień (7) wykonany ze stopu metalu z efektem „pamięci 
kształtu”.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387878 (22) 2009 04 24

(51) F16J 15/43 (2006.01)
 F16C 33/72 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) MATUSZEWSKI LESZEK

(54) Uszczelnienie ferromagnetyczne dla łożyska 
tocznego

(57) Uszczelnienie ferromagnetyczne dla łożyska tocznego, za-
wierające dwa magnesy (5), (7) trwale spolaryzowane osiowo, 
nabiegunniki ruchome (6) i nieruchome (4) oraz ciecz ferroma-
gnetyczną (8), charakteryzuje się tym, że w obudowie (2) osadzo-
ne są dwa nieruchome nabiegunniki stopniowane (4) przedzie-
lone jednym magnesem trwałym (5) i tuleją niemagnetyczną (9), 
a na wale (1) umocowane są dwa wielokrawędziowe nabiegunniki 
stopniowane (6), przedzielone drugim magnesem trwałym (7), przy 
czym jeden z magnesów ustawiony jest biegunami w układzie N-S 
a drugi w układzie S-N względem łożyska tocznego (3), zaś ciecz 
ferromagnetyczna (8) znajduje się w pierścieniowych szczelinach 
pomiędzy występami uszczelniającymi nabiegunników rucho-
mych (6), a wewnętrznymi powierzchniami walcowymi nierucho-
mych nabiegunników (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387879 (22) 2009 04 24

(51) F16J 15/53 (2006.01)
 F16J 15/40 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) MATUSZEWSKI LESZEK

(54) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą 
magnetyczną

(57) Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną zawie-
rające tulejki kołnierzowe (4), wielokrawędziowe nabiegunniki (3), 
magnesy trwałe(5, 6, 7, 8) spolaryzowane promieniowo oraz ciecz 
magnetyczną (9) charakteryzuje się tym, że nabiegunniki (3) i tu-
lejki kołnierzowe (4) osadzone są w obudowie (2) lub na wale (1), 
a we wnękach wykonanych w tulejkach (4) i w nabiegunnikach (3) 
po stronie obudowy i wału (1) umieszczone są magnesy trwałe (5, 
6, 7, 8) usytuowane przemiennie biegunami N lub S względem 
powierzchni wału (1) i obudowy (2), a ponadto kołnierze (4a) tule-
jek (4) umieszczone są z luzem w wytoczeniach nabiegunników (3), 
tworząc promieniowe uszczelnienia labiryntowe, zaś ciecz ma-
gnetyczna (9) znajduje się w pierścieniowych szczelinach utworzo


