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korzystnie w postaci wielowarstwowej folii aluminiowej i próżni (5), 
ograniczonej drugim zewnętrznym walcem (4). Walec (1) wypeł-
niony jest dowolnym sproszkowanym ciałem (6), podlegającym 
procesowi samonagrzewania, którym korzystnie jest wolfram lub 
nikiel lub żelazo lub węgiel drzewny. Cząstki sproszkowanego cia-
ła (6), wypełniającego walec (1), mają wielkość rzędu mikronów lub 
nanometrów. W pionowej osi urządzenia zamontowana jest me-
talowa cienkościenna przelotowa rura (7), wypełniona czynnikiem 
płynnym lub gazowym.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 409920 (22) 2014 10 24

(51) F04B 43/12 (2006.01) 
 F04B 45/08 (2006.01) 
 A61M 1/02 (2006.01) 
 A61M 5/152 (2006.01)

(71) VIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72) LENARTOWICZ KRZYSZTOF; GAPIŃSKI TOMASZ

(54) Pompa perystaltyczna
(57) Przedmiotem wynalazku jest pompa perystaltyczna, szcze-
gólnie do zastosowań medycznych. Pompa perystaltyczna za-
wierająca koło perystaltyczne pompy, gniazdo przyłącza drenu, 
odczep pomiarowy drenu separator, zespół czujników i moduł 
sterujący, charakteryzuje się tym, że odczep pomiarowy drenu (13) 
za pośrednictwem separatora (5) podłączony jest do zespołu czuj-
ników, przy czym układ pomiarowy ma rozdzielony przewód (11) 
na dwa czujniki, a wtyk odczepu pomiarowego (10) połączony jest 
z przewodem pomiarowym (11) za pośrednictwem bezstykowego 
układu kontroli podłączenia wtyku (10), umieszczonego w gnieź-
dzie przyłącza drenu (3).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 409827 (22) 2014 10 17

(51) F04C 27/02 (2006.01) 
 F04D 29/10 (2006.01) 
 F16J 15/43 (2006.01)

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

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; GRĄDKOWSKI PIOTR; 
ZIMOWSKI SŁAWOMIR

(54) Uszczelnienie wielostopniowe 
z cieczą magnetyczną

(57) Uszczelnienie wielostopniowe z cieczą magnetyczną zawiera 
co najmniej jeden podzespół uszczelniający (A) zabudowany po-
między wałem (1), a obudową (2), składający się z nabiegunników 
o przekroju teowym (3) osadzonych na wale (1) lub w obudowie (2), 
które mają występy uszczelniające wykonane na zewnętrznych lub 
wewnętrznych powierzchniach walcowych kołnierzy (3a). Na tulej-
kach kołnierzowych (4) również o przekroju teowym, osadzonych 
na wale (1) lub w obudowie (2) przeciwległe do nabiegunników 
o przekroju teowym (3) umieszczone są magnesy trwałe (5, 6), 
przylegające do bocznych powierzchni kołnierzy (4a) oraz nabie-
gunniki o przekroju prostokątnym (7) przylegające do magne-
sów (5, 6) z ich drugiej strony. Ciecz magnetyczna (8) znajduje się 
w pierścieniowych szczelinach, utworzonych pomiędzy występami 
uszczelniającymi nabiegunników o przekroju teowym (3), a walco-

wymi powierzchniami kołnierzy (4a) tulejek kołnierzowych (4) oraz 
w pierścieniowych szczelinach pomiędzy występami uszczelniają-
cymi nabiegunników o przekroju prostokątnym (7), a odpowiedni-
mi zewnętrznymi lub wewnętrznymi powierzchniami walcowymi 
nabiegunników o przekroju teowym (3).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 409849 (22) 2014 10 20

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

(71) FILIPEK MARCIN EMM INDUSTRY, Babice
(72) FILIPEK MARCIN; MALINOWSKI ADAM

(54) tuleja obrotowa mechanicznego czołowego 
uszczelnienia wału

(57) Przedmiotem wynalazku jest tuleja obrotowa mechaniczne-
go czołowego uszczelnienia wału, które to uszczelnienie oprócz 
tulei zawiera przynajmniej pierścień ślizgowy obrotowy (12) i pier-
ścień ślizgowy stały (13), dociskane do siebie sprężyście i jest prze-
znaczone do pracy w środowisku medium płynnego, zwłaszcza 
medium zawierającego cząstki stałe, medium półpłynnego lub 
medium agresywnego chemicznie. Korpus (1) i kołnierz (3) tulei 
obrotowej są odrębnymi, ustalonymi sztywno względem siebie 
elementami. Korzystnie, korpus (1) tulei jest uformowany ze stali, 
natomiast kołnierz (3) tulei ze stali lub staliwa stopowego trudno-
ścieralnego i ewentualnie odpornego na oddziaływania chemiczne.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 409864 (22) 2014 10 20

(51) F04D 29/28 (2006.01) 
 F24F 7/007 (2006.01)

(71) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 
TECHNICZNO-HANDLOWE ENERGOWENT, Katowice

(72) RUSIŃSKI EUGENIUSZ; KEHLE ZBIGNIEW;  
MOCZKO PRZEMYSŁAW; ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ; 
CHOJKA JACEK; CHMIELARZ WIESŁAW;  
WRÓBLEWSKI ANDRZEJ; WRÓBLEWSKI JACEK

(54) Wirnik wentylatora promieniowego
(57) Przedmiotem wynalazku jest wirnik wentylatora promienio-
wego, a zwłaszcza wysoko obciążonego. Cel osiągnięto poprzez 
określone zmienne grubości poszycia łopatki (2) żebra profilujące  


