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(54) Wielowirnikowa turbina wodna

 (57) Turbina wodna niskospadowa charakteryzuje się tym, 
że posiada wspólny wlot (1) i wspólną rurę ssąca oraz kilka 
umieszczonych obok siebie wirników.(3). W zależności od zasto-
sowanych przekładni, które znajdują się na zewnątrz turbiny (5), 
turbina napędza jeden lub kilka generatorów (6). W kolanie wlo-
towym, w jego najwyższej części umieszczona jest rurka, z za-
worem odpowietrzającym (7), której drugi koniec umieszczony 
jest w rurze ssącej, w pobliżu wirnika (3).
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(54) Zastosowanie nośnika informacji 
do polepszenia właściwości klimatu 
i środowiska

 (57) Pojazdy samochodowe wszelkiego rodzaju z najszerzej 
zmieniającymi się napędami są od dawna znane. Takie pojazdy 
samochodowe zwykle spalają przy działaniu ciekłe paliwa ko-
palne, takie jak na przykład pochodne otrzymane z ropy nafto-
wej, takie jak olej napędowy, benzyna itp., do których mogą być 
również dodawane dodatki. Stosowanie takich paliw kopalnych 
w pojazdach samochodowych powoduje wytwarzanie wielu 
różnych zanieczyszczeń, takich jak np. tlenek węgla, tlenki azotu, 
dwutlenek węgla, cząstki pyłu itd. Celem niniejszego wynalazku 
jest zmniejszenie co najmniej jednego składnika zanieczyszcza-
jącego przy spalaniu paliw kopalnych wszelkiego rodzaju, przy 
możliwie niewielkim zwiększeniu komplikacji technologicznych 
i wydatków ponoszonych w tym celu. Zastosowanie nośnika in-
formacji typu ENERCON w pojeździe, w którym nośnik informacji 
korzystne montuje się w niewielkim odstępie i/lub na możliwie 
dużej powierzchni i/lub w kontakcie na bloku silnika i/lub zbior-
niku paliwa i/lub instalacji klimatyzacyjnej i/lub innej części we-
wnątrz pojazdu.
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(54) Łopata wirnika

 (57) Wynalazek dotyczy łopaty wirnika, a zwłaszcza łopaty wir-
nika elektrowni wiatrowej. Celem wynalazku jest opracowanie 
środków do jeszcze dalszego polepszenia wartości współczynni-
ka CR oraz poziomu mocy akustycznej łopat wirnika elektrowni 
wiatrowych. Łopata wirnika elektrowni wiatrowej zawiera stronę 
ciśnienia i stronę ssania, przy czym po stronie ssania stosuje się 
zasadniczo stałe pole elektrostatyczne obejmujące cały obszar.
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(54) Wielotłoczkowa pompa promieniowa

 (57) Pompa, zasilana jest cieczą hydrauliczną o podwyższo-
nym ciśnieniu, posiada ułożyskowany w korpusie (1) wał, które-
go czop mimośrodowy (3) napędza usytuowane promieniowo 
zespoły tłoczkowe. Tłoczki (5) osadzone są w cylinderkach (6), 
zamocowanych w korpusie (1) i poosiowo obciążone przez sprę-
żyny (11) w kierunku osi wału (2). Komory wyporowe każdego 
z zespołów tłoczkowych połączone są przez jednokierunkowe 
zawory napływowe (8) z kolektorem napływowym (12) pod-
wyższonego ciśnienia, a przez zawory tłoczne (13) z kolekto-
rem wysokiego ciśnienia (14). W każdym zespole tłoczkowym, 
między tłoczkiem (5) i współosiowo usytuowanym zaworem 
napływowym (8) zabudowana jest sprężyna (11), oparta na czło-
nie zamykającym (9) zaworu napływowego (8). Tłoczki (5) mają 
postać drążonych nurników, skierowanych denkiem w stronę 
osi wału (2). Między czopem mimośrodowym (3), a tłoczkami (5) 
pompa posiada popychaki (17), zabudowane w promieniowych 
prowadnicach, gdzie każdy z popychaków (17) opiera się po-
przez czop kulisty (16) na stopie łożyskowej (15), współpracują-
cej z czopem mimośrodowym (3).
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