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A1 (21) 394683 (22) 2011 04 26

(51) F03B 13/00 (2006.01) 
 H02K 7/18 (2006.01)

(71) BIURO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE DUE  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Zielona Góra

(72) MYCZKO ANDRZEJ; OWSIANNY JAROSŁAW; 
GNIAZDOWSKI JAROSŁAW; JANAS ZYGMUNT;  
SZULC ROBERT

(54)

(57) Urządzenie do zasilania mieszanką paliwową charakteryzuje 
się tym, że zawiera zbiornik biogazu (14), połączony przewodem (15) 
z silnikiem spalinowym (1), przy czym do przewodu (15) wpięta jest 
dysza (17), połączona za pośrednictwem zaworu (13) ze zbiornikiem 
wyrównawczym (10), magazynującym wyprodukowany gaz Brow-
na lub wodór. Zawór (13) podwójnego działania zawiera grzybek, 
osadzony przesuwnie między dolnym pierścieniem, a górnym 
pierścieniem, posiadającym na obwodzie przelotowe otwory. Prze-
wód (15) zaopatrzony jest w sprężarkę (16).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 394697 (22) 2011 04 27

(51) F03D 3/06 (2006.01) 
 F03D 3/00 (2006.01)

(71) MALISZEWSKI MAREK, Ząbki
(72) MALISZEWSKI MAREK

(54)

(57) Obrót wirnika powoduje różnica momentów powstałych 
na skutek różnego oporu, jaki stawiają przepływowi płaska i wą-
ska strona skrzydeł za przyczyną odpowiednio usytuowanych 
odboi (1). Działanie turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu, in-
stalowanej trwale, lecz rozłącznie piastą (3) na wałku prądnicy 
wolnoobrotowej, przebiega następująco: przy wietrze wiejącym 
z kierunku od marginesu dolnego do górnego. Prawy płat odchyla 
się w prawo, parcie na lewy płat wywołuje obrót turbiny w prawą 
stronę, dolny zajmuje pozycję lewego. Niezależnie od kierunku wia-
nia wiatru, turbina zawsze będzie się obracać w prawą stronę. Aby 
zmienić kierunek obrotu należ dolne skrzydło podnieść do góry 
powyżej odboju i z powrotem opuścić, lecz po lewej jego stronie, 
podobnie przestawić pozostałe.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 399616 (22) 2012 06 21

(51) F16D 65/12 (2006.01) 
 F16D 65/847 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KOWALCZYK MARCIN; RUSIŃSKI EUGENIUSZ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest tarcza sprzęgłowa o zwięk-
szonej podatności, przeznaczona do mocowania bezpośrednio 
do wałka zębnika słonecznego stopnia planetarnego przekładni. 
Tarcza sprzęgłowa zawiera jednoelementową część nośną (1) z wie-
loma wycięciami (3).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 399319 (22) 2012 05 28

(51) F16F 6/00 (2006.01)

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

(72) HABEL PIOTR; SNANIMA JACEK; PODSIADŁO ANDRZEJ

(54)

(57) Sprężyna magnetyczna charakteryzuje się tym, że ma dwa 
magnesy (1, 2) zamocowane do jednych końców wałków prowa-
dzących (3, 4), których osie pokrywają się, przy czym wałki prowa-
dzące (3, 4) mają zamocowane uchwyty pierścieniowe (7), połą-
czone z prętami (8) przestrzennego mechanizmu wodzikowego 
za pomocą przegubów płaskich (9), a na drugich końcach pręty (8) 
mają przeguby płaskie (10), których trzpienie są osiami rolek (11), 
osadzonych w szynach prowadzących (12), których płaszczyzna 
jest prostopadła do osi sprężyny. Pozycjonowanie cewek między 
magnesami (1, 2) odbywa się przez połączenie wałków prowadzą-
cych (3, 4) z przestrzennym mechanizmem wodzikowym, wyposa-
żonym w pręty (8) przy zachowaniu odpowiednich proporcji wy-
miarów.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 394652 (22) 2011 04 23

(51) F16J 15/02 (2006.01)


