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ułożyskowanych w odsadzeniach tulejowych wirnika (22) osadzo-
ne są sprężyny faliste do których przylegają podkładki.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 398267 (22) 2012 02 29

(51) F15D 1/00 (2006.01)

(71) MONODON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(72) BUZUK MACIEJ

(54) Sposób intensy" kacji reakcji chemicznych 
i procesów " zycznych w jedno i wielofazowej masie 
reakcyjnej

(57) Sposób intensyfi kacji reakcji chemicznych i procesów fi -
zycznych w jedno i wielofazowej masie reakcyjnej charakteryzuje 
się tym, że do procesu reakcji wprowadza się osiowosymetryczne 
struktury wirowe, toroidalne lub spiralne, charakteryzujące się wy-
stępowaniem kawitacji i zawierające co najmniej jedną z faz skła-
dowych masy reakcyjnej. Osiowosymetryczne struktury wirowe 
wytwarza się w sposób cykliczny lub ciągły ze zmienną częstotli-
wością, odpowiadającą chwilowemu lub przewidywanemu zapo-
trzebowaniu na energię masy reakcyjnej. Przy wytwarzaniu przez 
urządzenia, których osie przecinają się w dolnym punkcie komory, 
powyżej poziomu lustra masy reakcyjnej, kolizja struktur i dysspa-
cja energii następuje w fazie gazowej, gdy punkt przecięcia będzie 
poniżej poziomu lustra masy reakcyjnej kolizja struktur i dysspacja 
energii następuje w masie reakcyjnej lub w fazie płynnej, stałej lub 
w mieszaninie tych faz z fazą gazową.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 398196 (22) 2012 02 22

(51) F16D 41/00 (2006.01)
 F16D 41/06 (2006.01)
 F16D 41/12 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) CHARZEWSKI JAN

(54) Sprzęgło jednokierunkowe

(57) Sprzęgło jednokierunkowe mające obrotowy korpus, we-
wnątrz którego, współosiowo z nim usytuowany jest obrotowy 
element mający wieniec zębaty oraz zaopatrzone, w co najmniej 
jedną zapadkę, charakteryzuje się tym, że dwuramienne zapad-
ki (6), których ramiona są połączone z czopem (7) ułożyskowanym 
wahliwie w obudowie (2) połączonej trwale z wewnętrzną ścianką 
korpusu (1), przy czym jedno z ramion zapadki (6) jest zaopatrzo-
ne w zaczep (8) zazębiający się z zębami (13) wieńca zębatego (12) 
elementu obrotowego (4) natomiast drugie ramię ma płaszczyznę 
odpychającą (9) współdziałającą z zębami (13) wieńca zębatego (12) 
elementu obrotowego (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 398213 (22) 2012 02 23

(51) F16J 15/34 (2006.01)
 F16J 15/54 (2006.01)
 F04D 29/10 (2006.01)

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

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Dwustronne, czołowe uszczelnienie z dociskiem 
magnetycznym

(57) Przedmiotem wynalazku jest dwustronne, czołowe uszczel-
nienie z dociskiem magnetycznym, stosowane w budowie maszyn 
i urządzeń o ruchu obrotowym. Uszczelnienie, zawierające pokry-
wę, dwie tulejki kołnierzowe, pierścienie ślizgowe oraz magnesy 
trwałe spolaryzowane osiowo, charakteryzuje się tym, że w prze-
grodzie (4a) pokrywy (4), umocowanej do obudowy (2), wykonane 
są otwory rozmieszczone równomiernie na obwodzie, w których 
umieszczone są walcowe magnesy trwałe (5), a na wale (1), po obu 
stronach przegrody (4a) pokrywy (4), osadzone są przesuwnie 
tulejki kołnierzowe (6), zaś na powierzchniach bocznych tule-
jek (6) położonych od strony przegrody (4a) pokrywy (4) osadzone 
są we wnękach pierścienie ślizgowe (7), które przylegają do powłok 
poślizgowych (8), wykonanych na bocznych powierzchniach prze-
grody (4a) pokrywy (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401947 (22) 2012 12 10

(51) F16J 15/34 (2006.01)
 F16C 33/72 (2006.01)

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

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ

(54) Uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym 
dla łożyska tocznego

(57) Uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym dla ło-
żyska tocznego charakteryzuje się tym, że we wnęce wykonanej 
na wewnętrznej powierzchni czołowej pokrywy (4), umocowanej 
do obudowy (2), umieszczony jest magnes trwały (9), poniżej któ-
rego w wytoczeniu pokrywy (4) osadzony jest pierścień ślizgowy 


