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A1 (21) 403476 (22) 2013 04 09

(51) F03G 7/00 (2006.01) 
 F03G 7/08 (2006.01)

(71) GRUDZIEŃ PAWEŁ, Warszawa
(72) GRUDZIEŃ PAWEŁ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest system pozyskujący sprężone 
powietrze z kołyszących się pod wpływem wiatru drzew i gałęzi, 
który zawiera jedno/wiele sprzężeń sprężarki (1) z dwoma drzewa-
mi i/lub dwoma gałęziami i/lub drzewem i z gruntem, przy czym 
sprężarka (1) sprzężona jest ruchomo z każdym drzewem lub ga-
łęzią poprzez drut/druty (2) lub linę (2) lub bezpośrednio z uchwy-
tem (3), zaciśnięty ma obejmie (6), zaciśniętej na pniu lub gałęzi po-
przez podkładki drewniane (8), natomiast sprzężenie sprężarki (1) 
z gruntem jest kotwą, nadto sprężarka (1) przewodem (10) połączo-
na jest ze zbiorczym przewodem przesyłowym (13), przesyłającym 
wytworzone sprężone powietrze, które może być używane między 
innymi, do napowietrzania, napędu maszyn i wytwarzania energii 
elektrycznej, sprężarka (1) ma sprężynę napędową.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403368 (22) 2013 03 29

(51) F04D 1/06 (2006.01) 
 F04D 17/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) WILK ANDRZEJ

(54)

(57) Pompa wirowa wielostopniowa z wirnikami jednostrumie-
niowymi posiadająca napęd od strony tłoczenia charakteryzuje się 
tym, że średnica wału (1) w miejscu osadzenia wirnika (2) pierw-
szego stopnia jest mniejsza od średnicy wału w miejscu osadzenia 
wirników (3) pozostałych stopni, a piasta (4) wirnika pierwszego 
stopnia mająca mniejszą średnicę od średnicy piast pozostałych 

wirników od strony tylniej tarczy (5) opiera się o odsadzenie (6) 
na wale.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403455 (22) 2013 04 08

(51) F04D 1/06 (2006.01) 
 F04D 1/08 (2006.01)

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

(72) GOLEC KAZIMIERZ; WILK STANISŁAW; WILK ANDRZEJ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest wirowa wielostopniowa pom-
pa wysokociśnieniowa z zespołem odciążenia naporu osiowego 
za pomocą tarczy odciążającej i zamkniętym obiegiem zewnętrz-
nych strat objętościowych pompowanej cieczy. Do dławnicowej 
komory (23) dławnicy ssawnej pompy przewodem (25) dopływa 
woda z kadłuba (6) tarczy odciążającej, przepływa przez szczelinę 
i wpływa wprost do wirnika pierwszego stopnia. Ciecz z dławnicy, 
po stronie tłocznej, odprowadzana jest poprzez otwór i doprowa-
dzana jest przewodami (26, 27) do chłodzenia kadłubów (28) łoży-
skowych. Z łożyskowych kadłubów (28) ciecz jest odprowadzana 
przewodami (29, 30) do kątowej dyszy (31) zlokalizowanej na ssaw-
nym króćcu, poprzez przewód (33) łączący te przewody (29, 30), 
przy czym kierunek wypływu cieczy z dyszy kątowej (31) jest zgod-
ny z kierunkiem przepływu cieczy przez króciec ssawny.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 403371 (22) 2013 03 29

(51) F16F 9/53 (2006.01) 
 F16F 9/10 (2006.01)

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

(72) SAPIŃSKI BOGDAN; SZYDŁO ZBIGNIEW

(54)

(57) Magnetoreologiczny tłumik drgań skrętnych charaktery-
zuje się tym, że wał tłumika (8) jest połączony przez sprzęgło (23) 
z wałem przetwornika (17), którego magnesy trwałe (14) spolaryzo-
wane są osiowo i osadzone w tulei (15) równolegle do osi obrotu 
oraz magnesy sąsiadujące mają skierowane przemiennie bieguny 
magnetyczne. Powierzchnie czołowe biegunów objęte są ramio-
nami nieruchomego nabiegunnika (12) o przekroju poprzecznym 
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w kształcie litery „U”, w którym zabudowana jest cewka przetwor-
nika (11). Wał przetwornika (17) prowadzony jest przez otwór w na-
biegunniku (12).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408255 (22) 2013 04 12

(51) F21L 4/00 (2006.01)

(71) ŻURAW ZENON, Szczecin
(72) ŻURAW ZENON

(54)

(57) Lampa składa się z dwóch podstawowych zespołów, z ze-
społu głównego (I) z akumulatorem litowo-żlazowo-fosforowym 
znajdującym się w jego wnętrzu, oraz z zespołu świetlnego (II) 

z diodami świetlnymi LED (5), oraz z diodą LED sygnalizacyjną. Ze-
społy te nie są połączone żadnym przewodem, za pomocą którego 
w normalnej sytuacji przesyłany jest prąd elektryczny z akumulato-
ra do elementów świetlnych lampy nahełmnej. Lampa ma zamon-
towany na pojemniku zespołu głównego (5) ekran dotykowy, który 
umożliwia aktywowanie wielu aplikacji zainstalowanych w lampie, 
jedna z nich to możliwość pisania oraz wysyłania wiadomości tek-
stowych. W lampie zastosowano dwa akumulatory, w zespole głów-
nym (5) znajduje się akumulator zasilający, a w zespole świetlnym (II) 
znajduje się mały akumulator wspomagający. Lampa stanowi jeden 
z istotnych elementów wpływających na bezpieczeństwo, ponie-
waż umożliwia śledzenie przemieszczania się pracownika w czasie 
pracy. Wymaga to zastosowanie wielu elementów infrastruktury. 

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 403406 (22) 2013 04 02

(51) F21V 7/20 (2006.01) 
 F21V 29/00 (2006.01) 
 F21S 4/00 (2006.01)

(71) NOWALED  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław

(72) BODNAR ANDRII, UA; MYKYTEI BOGDAN, UA

(54)  

(57) Oprawa oświetleniowa (1) z diodami LED (2) dla oświetlenia 
pasmowego zawiera wydłużony korpus (3), wyposażony w ka-
nał (4), w którym osadzony jest zasilacz (5), połączony elektrycz-
nie z umieszczonymi w rzędzie diodami LED (2). Korpus (3) oprawy 
oświetleniowej (l l zaopatrzony jest w odbłyśniki (6), stanowiące 
jednocześnie radiator, skierowane ukośnie w dół od części central-
nej korpusu (3) oprawy oświetleniowej (1).

(7 zastrzeżenie)

A1 (21) 403405 (22) 2013 04 02

(51) F21V 21/005 (2006.01) 
 F21S 2/00 (2006.01) 
 F21S 4/00 (2006.01)

(71) NOWALED  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Wrocław

(72) BODNAR ANDRII, UA; MYKYTEI BOGDAN, UA

(54)

(57) Oprawa oświetleniowa (1) dla oświetlenia pasmowego przy-
stosowana do łączenia w szereg, zawierająca wydłużony korpus (2), 
w którym umieszczone są w rzędzie diody LED, górna część kor-
pusu (2) oprawy oświetleniowej (1) zaopatrzona jest w kanał (4) 
zamknięty od góry ścianką (5) z wąską szczeliną (6), w którym znaj-
duje się sztabka łącznikowa (7) z nagwintowanym w osi sztabki 
łącznikowej (7) otworem (8) i osadzoną w niej śrubą blokującą (9) 
zaopatrzoną w kołnierz (10), którego wymiary są większe od wy-


