
Nr  24  (937)  2009 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 9

A1 (21) 385247 (22) 2008 05 21

(51) B25J 9/06 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Prusak Daniel, Uhl Tadeusz

(54) Manipulator równoległy

(57) Rozwiązanie, zawierające wyposażone w sterowane napędy 
liniowe co najmniej trzy ramiona o zmiennej długości połączone 
przegubowo z podstawą i platformą roboczą w układzie prze-
strzennym wzdłuż krawędzi ostrosłupa, a przeguby łączące jedne 
końce ramion z platformą roboczą są przegubami obrotowymi 
o 1-nym stopniu swobody, zaś platforma robocza ma konstruk-
cję wieloprzegubowego elementu o przegubach obrotowych, 
a jej oś główna jest prostopadła do płaszczyzny wyznaczonej osia-
mi obrotu przyłączonych przegubów obrotowych o 1-nym stopniu 
swobody, natomiast drugie końce ramion połączone są z drugi-
mi przegubami obrotowymi charakteryzuje się tym, że z drugimi 
przegubami obrotowymi (6) połączone są jedne końce przedra-
mion (7), przy czym drugie przeguby obrotowe (6) są przegubami 
o 1-nym stopniu swobody. Drugie końce przedramion (7) połączo-
ne są z napędami obrotowymi (8), z którymi połączone są przegu-
by obrotowe (9) podstawy (2). Przeguby obrotowe (9) podstawy (2) 
są przegubami o 1-nym stopniu swobody i o osiach obrotu (Oś3) 
prostopadłych do płaszczyzny wyznaczonej przez osie (Oś4) na-
pędów obrotowych (8). Odległość (A) między nie przecinającymi 
się osiami (Oś4) napędów obrotowych (8) i osiami (Oś3) przegu-
bów (9) podstawy (2) jest równa i równoległa do odległości między 
osiami (Oś2) pierwszych przegubów obrotowych (5) połączonych 
z platformą roboczą (3), a jej główną osią (Oś1).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 385233 (22) 2008 05 20

(51) B29C 59/10 (2006.01)
 H01T 19/00 (2006.01)

(71) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych 
i Barwników, Toruń

(72) Biesiadowski Ryszard, Gołębiewski Jan, 
Kozakiewicz Jerzy, Lutomirski Stanisław

(54) Zespół wyładowczy urządzenia do aktywowania 
giętkich materiałów opakowaniowych metodą 
wyładowań koronowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół wyładowczy urządzenia 
do aktywowania giętkich materiałów opakowaniowych, w szcze-
gólności folii polimerowych lub papieru albo folii aluminiowej, 
metodą wyładowań koronowych. Zespół jest wyposażony w osa-
dzony w prostopadłościennej (3) obudowie zespół elektrod (1, 2) 
wyładowczych, składający się z jednej lub kilku elektrod (2) wy-
sokonapięciowych oraz przyporządkowanych im walcowych 

elektrod (1) niskonapięciowych. Zespół ma korzystnie co najmniej 
jeden wewnątrz pusty, o dowolnym przekroju poprzecznym ele-
ment (5) wyciągowy, mocowany równolegle do osi elektrod (1, 2) 
wyładowczych, przy czym od strony strefy wyładowań element (5) 
wyciągowy ma otwory rozmieszczone wzdłuż strefy wyładowań.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 385220 (22) 2008 05 19

(51) B60K 16/00 (2006.01)
 F03D 9/00 (2006.01)

(75) Góra Mieczysław, Sokołowo Budzyńskie

(54) Wiatrochód

(57) Przedmiotem wynalazku jest wiatrochód, gdzie na karoserii 
pojazdu (samochodu) jest montowany wiatrak (jeden lub kilka), po-
łączony z prądnicą (wytwornicą prądu), która zasila baterie zainsta-
lowane w samochodzie, w których jest generowany prąd, którym 
to będzie napędzany. Wiatrochód posiada silnik elektryczny, napę-
dzany energią elektryczną, pochodzącą z zainstalowanych baterii, 
do których prąd pochodzi z prądnicy (lub prądnic), zainstalowanej 
w wiatrochodzie, których siłą napędową jest energia wiatrowa, wy-
chwytywana za pomocą wiatraka, zainstalowanego na zewnątrz 
pojazdu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 385179 (22) 2008 05 14

(51) B60K 17/10 (2006.01)
 B60K 17/34 (2006.01)
 B60K 17/356 (2006.01)

(71) Zaleski Jacek, Cologny/Geneva, CH
(72) Zaleski Jacek

(54) Bezstopniowa, hydrostatyczna przekładnia 
ruchu obrotowego SLGB

(57) Bezstopniowa, hydrostatyczna przekładnia ruchu obrotowe-
go składa się z dwóch połączonych ze sobą przeciwsobnie hydro-
statycznych maszyn rotacyjnych, mających połączenie z silnikiem 
na wejściu i z obciążeniem na wyjściu oraz z systemu dystrybucji 
oleju i systemu do eliminacji substancji lotnych z przestrzeni robo-
czych. W przeciwsobnym połączeniu hydrostatycznych maszyn 
rotacyjnych statory (1a i 2a) obu hydrostatycznych maszyn rota-
cyjnych są aktywną częścią przekładni, zaś połączone są ze sobą 
wspólnym wałem, rotory (1b i 2b) obu hydrostatycznych maszyn 
rotacyjnych stanowią część pasywną systemu. W konfiguracji tej 
połączenie zawierające przekładnię planetarną o przełożeniu 1:1 
oraz wałki, zamontowane w obudowach, powodują, iż statory (1a 
i 2a) obu hydrostatycznych maszyn rotacyjnych mają tą samą pręd-
kość obrotową, ale kierunki ich obrotów są przeciwne. Pierwszy 
stator (1a) podłączony jest do silnika. Wspólny wał rotorów (1b i 2b) 
obu hydrostatycznych maszyn rotacyjnych podłączony jest do ob-
ciążenia na wyjściu systemu. Takie połączenie hydrostatycznych 
maszyn rotacyjnych gwarantuje skuteczną kontrolę górnej war-


