
Nr  02/2017 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 35

i specyfikacja pozwala na wtłaczanie napowietrzonej wody znaj-
dującej na powierzchni w warstwy przydenne. Ze względu na nie-
wielki gabaryty całego urządzenia, można je stosować na niewiel-
kich zbiornikach wodnych i używać je na bardzo małych łodziach 
rybackich czy wędkarskich.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 413092 (22) 2015 07 10

(51) F04D 29/10 (2006.01) 
 F16J 15/43 (2006.01) 
 F16J 15/54 (2006.01)

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

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; ZIMOWSKI SŁAWOMIR; 
GRĄDKOWSKI PIOTR

(54) hybrydowe uszczelnienie z cieczą 
ferromagnetyczną dla wału obrotowego

(57) Hybrydowe uszczelnienie z cieczą ferromagnetyczną dla 
wału obrotowego, charakteryzuje się tym, że kołnierz (3a) tulei nie-
ruchomej (3) umocowanej w obudowie (2) skierowany jest w stronę 
wału (1), a kołnierz (4a) tulei ruchomej (4) osadzonej na wale (1) skiero-
wany jest w stronę obudowy (2), zaś pomiędzy kołnierzami (3a i 4a)  
obu tulei (3 i 4), położonymi w ich środkowej części występuje luz 
osiowy i promieniowy. Ponadto po zewnętrznych stronach obu 
kołnierzy (3a i 4a) usytuowane są pary magnesów trwałych (5 i 6), 
przy czym magnesy (5) umocowane są w tulei nieruchomej (3), 
a magnesy (6) umocowane są w tulei ruchomej (4), zaś bieguny 
magnesów (5) umocowanych w tulei nieruchomej (3) i biegu-
ny magnesów (6) umocowanych w tulei ruchomej (4) ustawione 
są względem siebie w układzie N-S i S-N. Ciecz ferromagnetycz-
na (7) znajduje się w pierścieniowych szczelinach δ utworzonych 
pomiędzy biegunami N i S obu par magnesów (5 i 6).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 417644 (22) 2016 06 21

(51) F16B 1/00 (2006.01) 
 B60P 1/00 (2006.01) 
 B60P 1/44 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) WAWER KAMIL; DROŹDZIEL PAWEŁ

(54) mechanizm blokujący
(57) Mechanizm blokujący składa się z uchwytu, płytki, sworz-
ni, sprężyny. Ma uchwyt w kształcie ceownika (1) zamocowany 
zewnętrzną powierzchnią podstawy do płaskiego elementu 
oporowego (2). W ściankach uchwytu w kształcie ceownika (1) 
zamocowana jest obrotowo tuleja ze sworzniem (3), do której przy-
mocowana jest płytka mocująca (5) z uchwytem (4). W współosio-
wych otworach znajdujących się w podstawie uchwytu w kształcie 
ceownika (1) oraz w płaskim elemencie oporowym (2) umocowany 
jest co najmniej jeden sworzeń pozycjonujący (6) który jednym 
końcem styka się z płytką oporową (7). Drugim końcem styka się 
z płytką mocującą (5). Natomiast w uchwycie w kształcie ceow-
nika (1) oraz w ściance oporowej (2) znajduje się otwór w kształ-
cie wielokąta, w którym znajduje się pierwsza część (8a) trzpienia 
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odbieranie w procesorze drugiego sygnału związanego z obciąże-
niem przenośnika (105) i określanie za pomocą procesora obciąże-
nia przenośnika na podstawie drugiego sygnału. Sposób obejmuje 
ponadto określanie z użyciem procesora wydobycia w systemie 
wydobywczym na podstawie położenia wrębiarki i obciążenia 
przenośnika oraz sterowanie prędkością wrębiarki na podstawie 
wydobycia w systemie wydobywczym.

(35 zastrzeżeń)

dzIał F

meChaNIka;  OŚWIetleNIe;  OgrzeWaNIe; 
uzBrOJeNIe;  teChNIka  mINerSka

A1 (21) 417746 (22) 2016 06 28

(51) F03B 17/06 (2006.01) 
 E02B 9/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole
(72) BIENIEK ANDRZEJ

(54) pływająca elektrownia wodna
(57) Pływająca elektrownia wodna charakteryzuje się tym, że pły-
waki: pierwszy i drugi są dwukomorowe, zaś dolna komora (Kd) 
pływaka: pierwszego i drugiego zaopatrzona jest w zawory regu-
lacyjne: dolny (Zd) do napełniania i upustu wody oraz górny (Zg) 
do napełniania i upustu powietrza. Posiada sprężarkę powietrza (Sp) 
z silnikiem elektrycznym, zawór regulacyjny dolny (Zd) jest umiesz-
czony w dolnej części komory dolnej (Kd), a zawór regulacyjny 
górny (Zg) jest zaworem dwudrożnym i umieszczony jest w górnej 
jej części.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 413093 (22) 2015 07 10

(51) F04B 9/14 (2006.01) 
 F04B 1/16 (2006.01)

(71) SITAREK MARCIN, Piotrków Trybunalski
(72) SITAREK MARCIN

(54) mechaniczne urządzenie do wprowadzania 
preparatów płynnych w głąb osadu zbiornika 
wodnego

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechaniczne urządzenie służą-
ce do rozprowadzania w warstwie przydennej zbiorników wodnych 
lub wprowadzania płynnych preparatów w głąb osadów dennych. 
Ma to zastosowanie w rekultywacji zbiorników wodnych - pozwala 
na wprowadzenie mikroorganizmów do osadu. Urządzenie można 
wykorzystywać w innej metodzie rekultywacji - jego konstrukcja 


