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A1 (21) 422674 (22) 2017 08 28

(51) F16F 15/30 (2006.01)
 F03G 3/08 (2006.01)

(71) BERESKA DAMIAN STEFAN, Gliwice; 
MEISSNER KRZYSZTOF, Warszawa; CHOROWSKI MACIEJ, 
Wrocław; NAWRAT ALEKSANDER, Zabrze

(72) MEISSNER KRZYSZTOF; CHOROWSKI MACIEJ; 
NAWRAT ALEKSANDER; BERESKA DAMIAN

(54) Magazyn i sposób magazynowania energii 
w układzie dwóch współosiowych elementów 
wirujących przeciwbieżnie

(57) Magazyn energii charakteryzuje się tym, że element (2) 
o mniejszym momencie bezwładności umieszczony jest współ-
osiowo wewnątrz elementu (1) o większym momencie bezwład-
ności, przy jednoczesnej izolacji mechanicznej całego układu 
- utrzymując samoistnie znikający, całkowity moment pędu, przy 
czym element (2) wiruje w komorze próżniowej (4) wydrążonej 
w elemencie (1). Sposób polega na tym, że elementy (1 i 2) wza-
jemnie wprowadzają się w ruch, przy czym ze względu na różnicę 
ich momentów bezwładności, zgodnie z zasadą zachowania mo-
mentu pędu, element mniejszy (2), wiruje z większą prędkością ką-
tową zależną od stosunku obydwu momentów bezwładności oraz 
elementy (1 i 2) utrzymywane są w stanie lewitacji magnetycznej, 
zapewniającej izolację mechaniczną całego układu, a wprawione 
w ruch obrotowy kosztem dostarczonej do układu energii elek-
trycznej uzyskują energię kinetyczną, natomiast zgromadzona 
w przeciwbieżnym ruchu obrotowym elementów (1 i 2) energia 
kinetyczna zamienia się z powrotem na energię elektryczną.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 422664 (22) 2017 08 28

(51) F16H 47/00 (2006.01)
 F16H 47/07 (2006.01)
 F16H 47/08 (2006.01)

(71) OLĘDZKI WIESŁAW JULIAN, Białystok
(72) OLĘDZKI WIESŁAW JULIAN

(54) Dwudrożna przekładnia hydromechaniczna 
z krążeniem mocy

(57) Dwudrożna przekładnia hydromechaniczna zawierająca: ka-
dłub; wał wejściowy (W1) ułożyskowany obrotowo w kadłubie; wał 
wyjściowy (W2) ułożyskowany obrotowo w kadłubie; przekładnię 
hydrokinetyczną (1) zawierającą rotor pompy, rotor turbiny, oraz 
kierownicę zabezpieczoną przed obrotem względem kadłuba; oraz 
przekładnię planetarną zawierającą koło koronowe, koło słoneczne, 
satelity i jarzmo; charakteryzuje się tym, że wał wejściowy przekład-
ni jest bezpośrednio połączony z wirnikiem turbiny.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 422800 (22) 2017 09 09

(51) F16J 15/53 (2006.01)
 F16J 15/02 (2006.01)
 F16J 15/06 (2006.01)
 F16J 15/10 (2006.01)
 F16J 15/16 (2006.01)
 F16J 15/32 (2016.01)
 F16J 15/3224 (2016.01)

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

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; HORAK WOJCIECH; 
PRZENZAK ESTERA

(54) Dławnica o wyrównanym rozkładzie nacisków 
stykowych

(57) Dławnica o wyrównanym rozkładzie nacisków stykowych 
charakteryzuje się tym, że na dnie komory w obudowie (2) i pod dła-
wikiem (11) umieszczone są pierścienie oporowe (9, 10) o przekroju 
poprzecznym w kształcie litery „L”, a pomiędzy nimi pary tulejek 
nośnych (3, 4) również o przekroju w kształcie litery „L”, ustawione 
względem siebie szerszymi powierzchniami czołowymi, po stronie 
których wykonane są wnęki z umieszczonymi w nich magnesami 
trwałymi (5, 6), przy czym pary magnesów (5, 6) w sąsiednich tulej-
kach nośnych (3, 4) ustawione są względem siebie biegunami jed-
noimiennymi. Pomiędzy powierzchniami czołowymi sąsiednich ma-
gnesów trwałych (5, 6) występują płaskie szczeliny powietrzne („a”), 
a ponadto węższe powierzchnie czołowe tulejek nośnych (3, 4) 
i pierścieni oporowych (9, 10) są skośne, przy czym pomiędzy są-
siednimi tulejkami nośnymi (3, 4) oraz pomiędzy skrajnymi tulejkami 
nośnymi (3, 4) i pierścieniami oporowymi (9, 10), po stronie wału (1) 
i gniazda obudowy (2) w utworzonych pierścieniowych komorach 
o przekroju poprzecznym trapezowym umieszczone są miękkie 
pierścienie uszczelniające (7, 8).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 422698 (22) 2017 08 30

(51) F16K 1/48 (2006.01)
 F16K 11/044 (2006.01)
 F16K 1/18 (2006.01)

(71) ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(72) BEDNAREK BOGDAN; JACHOWICZ ROMUALD; 
PAJĄCZEK BOGUSŁAW; PŁATEK IRENEUSZ; 
ŚLEBIODA WACŁAW

(54) Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa 
do zbiorników, zwłaszcza dla suchych materiałów 
drobnoziarnistych

(57) Przedmiotem wynalazku jest nadciśnieniowy zawór bez-
pieczeństwa (1) do zbiorników, zwłaszcza dla suchych materiałów 
drobnoziarnistych, zawierający pierwszą obudowę (2) połączoną 
ze zbiornikiem defi niującą gniazdo zaworowe (21), korpus (3) po-
łączony z pierwszą obudową (2) i wyposażony w prowadnicę (31), 
zawieradło (4) współpracujące z gniazdem zaworowym (21) i wy-


