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ssącego montuje się spiralę (2) z taśmy połączonej listwą, wykona-
nej korzystnie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, dalej drugą spi-
ralę (3) z taśmy umieszcza się wewnątrz przewodu dolotowego, do-
prowadzającego powietrze przed przepustnicę, przy czym przed 
zamontowaniem poszczególnych spiral (1, 2, 3) w elementach 
układu zasilania pojazdu samochodowego mieszanką paliwowo-
-powietrzną, spiralę (1) z drutu oraz spirale (2, 3) z taśmy poddaje się 
oddziaływaniu pola torsyjnego, w efekcie czego, po zamontowa-
niu spirale (1, 2, 3) oddziałują na przygotowywaną w układzie zasila-
nia mieszankę paliwowo-powietrzną przez jej energetyzację.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 431028 (22) 2019 09 03

(51) F02G 1/055 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) KRÓL DANUTA; POSKROBKO SŁAWOMIR

(54) zewnętrzna komora spalania
(57) Zewnętrzna komora spalania zawiera silnik Stirlinga, komorę 
spalania i zespół palnika charakteryzuje się tym, że w górnej czę-
ści posiada silnik Stirlinga (1) z głowicą górnego źródła ciepła (2) 
wpuszczoną do komory spalania (3) i osłonięta osłoną (12), gdzie 
głowicą górnego źródła ciepła (2) z osłoną (12) umieszczone 
są w komorze spalania (3), a komora spalania (3) połączona jest kie-
rownicą (10) z komorą wtórnej cyrkulacji spalin (4) osadzoną z boku 
komory spalania (3), która to komora wtórnej cyrkulacji (4) połą-
czona jest kierownicą wylotu gorących spalin (9) z komorą trzeciej 
cyrkulacji spalin (5), umieszczoną pod komorą wtórnej cyrkulacji (4) 
zaś komora trzeciej cyrkulacji spalin (5) posiada wylot spalin (8), na-
tomiast w dolnej części, pod głowicą górnego źródła (2) w komorze 
spalania (3) osadzony jest zespół palnika (6).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 427044 (22) 2018 09 13

(51) F15B 3/00 (2006.01)

(71) ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ ZAMEP SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice

(72) GOLEC KAZIMIERZ; WILK STANISŁAW; WILK ANDRZEJ

(54) Obrotowy sterownik układu rekuperacji energii 
potencjalnej ciśnienia

(57) Przedmiotem wynalazku jest obrotowy sterownik układu 
rekuperacji energii potencjalnej ciśnienia stosowany w układach 
odsalania wody w technologii membranowej. Obrotowy sterownik 
układu rekuperacji energii potencjalnej ciśnienia ma nieruchomą 
obudowę, wewnątrz której ukształtowana jest cylindryczna komo-
ra. Wewnątrz komory osadzony jest obrotowo jednostronnie prze-
lotowo rdzeń posiadający kształt walcowy, który wykonuje ruch 
obrotowy względem obudowy sterownika. Obudowa sterownika 
posiada zasilający króciec, dwa spływowe króćce (5) oraz zrzutowy 

króciec (6). W rdzeniu sterownika ukształtowane są dwie półkoliste 
czynne komory (9), oparte na cięciwach i leżące przeciwległe w jed-
nej płaszczyźnie, łączące się z spływowymi króćcami (5), przy czym 
komora współpracująca z króćcem zasilającym sterownika jest 
połączona promieniowo - osiowym otworem (10) z jedną z komór 
czynnych (9) sterownika, zaś komora współpracująca z króćcem 
zrzutowym (6) sterownika jest połączona promieniowo - osiowym 
otworem (11) z drugą komorą czynną (9) sterownika. Przez obrót 
rdzenia następuje cykliczne kierowanie cieczy do spływowych 
króćców (5) i instalacji rekuperacji. W efekcie występującej symetry-
zacji pól ciśnień działających na obrotowy rdzeń sterownika wypad-
kowa siła działająca na rdzeń sterownika daje zerowy moment ob-
rotowy względem osi obrotu rdzenia sterownika, co jest korzystne 
ze względu na zmniejszenie momentu obrotowego oraz mocy po-
trzebnej do wprawienia rdzenia sterownika w ruch wirowy, zmniej-
szenie docisku uszczelnień do bieżni, zwiększenie trwałości uszczel-
nień oraz trwałości bieżni współpracujących z uszczelnieniami.

(2 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2019 12 02

A1 (21) 427025 (22) 2018 09 12

(51) F16C 33/76 (2006.01) 
 F16J 15/53 (2006.01)

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

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; KOT MARCIN; 
WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ

(54) podwójne uszczelnienie ochronne dla łożyska 
tocznego

(57) Podwójne uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego, 
stosowane zwłaszcza przy łożyskowaniu tocznym wałów obroto-
wych w budowie maszyn i urządzeń o dużej pewności działania, 
zawierające tulejkę kołnierzową, magnes trwały spolaryzowany 
osiowo, wielokrawędziowy nabiegunnik, ciecz magnetyczną, 
pokrywę, pierścień nośny, pierścień ślizgowy i sprężynę, charak-
teryzuje się tym, że tulejka kołnierzowa (4) osadzona na wale (1) 
przylega do wewnętrznego pierścienia łożyska tocznego (3) i za-
opatrzona jest w występy uszczelniające wykonane na zewnętrznej 
powierzchni walcowej kołnierza (4a), a na cylindrycznej powierzch-
ni tulejki kołnierzowej (4), usytuowanej od strony łożyska toczne-
go (3), osadzony jest magnes trwały (5) przylegający do bocznej 
powierzchni kołnierza (4a) oraz wielokrawędziowy nabiegunnik (6) 
przylegający do magnesu (5), natomiast przeciwległa powierzchnia 
boczna kołnierza (4a) pokryta jest powłoką ślizgową (12).

(3 zastrzeżenia)


