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i wystają pod kątem ostrym poza jego obrys, a symetrycznie 
na środku kwadratu umieszczony jest otwór. Kostka składa się 
z co najmniej dwóch modułów łączeniowych (2), połączonych 
ze sobą kołkiem (22) wciśniętym w otwór nieprzelotowy sąsiednie-
go modułu. Pomiędzy dwa złączone ze sobą moduły łączeniowe (2), 
zamontowana jest płytka przewodząca (1) nasadzona na kołek (22) 
łączący oba moduły w ten sposób, że jej przyłącza (11) skierowane 
są w przeciwną stronę niż przyłącza (11) płytek przewodzących (1) 
modułów łączeniowych (2).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 07 22

(51) H02H 3/16 (2006.01) 
 G01R 31/02 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-
USŁUGOWE IZOL-PLAST  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Rogów

(72) KUCZERA ALOJZY; KUCZERA JAROSŁAW;  
SMUGA RAFAŁ

(54)

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kontroli i zabezpieczenia 
przed skutkami obniżenia stanu izolacji w sieciach elektronerge-
tycznych, w tym IT prądu przemiennego o napięciu znamionowym 
do 1140 V, 50 Hz, zwłaszcza w kopalnianych dołowych sieciach zasi-
lających urządzenia górnicze w obudowach ognioszczelnych przez 
układ zawierający moduł Z (1) zarządzający mikroprocesora połą-
czony w jeden system z modułem C (2), A modułem I (3), modułem 
P (4), modułem S (5) i modułem wyświetlacza LCD (6), przy czym 
moduł Z (1) jest przyłączony swym jednym złączem wyjściowym 
do złącza wejściowego modułu C, swym drugim złączem wyjścio-
wym SV2 (7) do złącza wejściowego modułu wyświetlacza LCD (6), 
zaś swym trzecim złączem wyjściowym SV1 (8) do złącza wejścio-
wego modułu S (5), moduł P (4) jest przyłączony swym jednym złą-
czem wyjściowym do złącza wejściowego modułu C (2), moduł I (3) 
jest przyłączony swym jednym złączem wyjściowym do złącza wej-
ściowego modułu C, natomiast moduł C jest przyłączony przez trzy 
złącza wyjściowe z zewnętrzną listwą zaciskową (9).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 07 28

(51) H02K 11/00 (2006.01)

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

(72) SAPIŃSKI BOGDAN; KRUPA STANISŁAW

(54)

(57) Przetwornik ma liniowo przemieszczane względem sie-
bie: zespół dwóch magnesów trwałych (1, 2) oraz zespołu cewki 
indukcyjnej, obejmującej z zewnątrz te magnesy. Spolaryzowane 
poosiowo magnesy trwałe (1, 2), zwrócone są do siebie biegunami 
jednoimiennymi i oddzielone ferromagnetyczną przekładką dy-
stansową (5). Cewka indukcyjna (3) na zewnętrznej i na obu czo-
łowych powierzchniach uzwojenia objęta jest ferromagnetyczną 
obudową (4). Ponad to na zewnętrznych końcach obu magnesów 
trwałych (1, 2) osadzone są ferromagnetyczne płytki (8), które usy-
tuowane są w odległościach (a) od przekładki dystansowej (5), rów-
nych rozstawieniu (a) ramion obudowy (4), przylegających do czo-
łowych powierzchni cewki indukcyjnej (3).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 07 25

(51) H02K 17/16 (2006.01) 
 H02K 15/02 (2006.01)

(71) BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY 
MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice

(72) BERNATT MACIEJ

(54)

(57) Pierścień zwierający klatkę wirnika silnika indukcyjnego dużej 
mocy jest utworzony z dwu lub więcej płaskich segmentów (1) i (2). 
Segmenty (1) i (2), tworzące pierścień zwierający, połączone są trwa-
le spoinami (3), (8) i (9), przy czym spoina (3) łączy powierzchnie 
tarczowe segmentów (1) i (2). Spoina (8) łączy sąsiednie krawędzie 
na wewnętrznej średnicy segmentów (1) i (2), a spoina (9) na łączy 
krawędzie na zewnętrznej średnicy segmentów (1) i (2). Sposób 
wykonania pierścienia zwierającego klatki wirnika złożonego 
z dwu lub więcej płaskich segmentów tworzących pierścień, cha-
rakteryzuje się tym, że między segmenty (1) i (2) zakłada się folię 
lutowniczą (3) i skręca się segmenty (1) i (2) śrubami (5). Następnie 
segmenty (1) i (2) łączy się, od wewnątrz i zewnątrz, obwodowymi 
spoinami (8) i (9), a po ostygnięciu spoin (8) i (9) śruby (5) demon-
tuje się.

(2 zastrzeżenia)


