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modułu wymiennika i cylindrem (46) wewnętrznym modułu wy-
miennika stanowią dwa gazowe przewody, zewnętrzny (VOP) obie-
gu pomocniczego i wewnętrzny (VOPW) obiegu pomocniczego, 
poprzedzielane na komory, zewnętrzną (VPZ) modułu wymiennika 
obiegu pomocniczego i wewnętrzną (VPW) modułu wymiennika 
obiegu pomocniczego o jednakowych objętościach za pomocą 
zastawek (52) w kształcie brył obrotowych, których cylindryczne 
jedne końce wchodzą w bruzdy. Zastawki (52) z gniazdami (53) 
zastawek stanowią płaski łańcuch kinematyczny, umieszczony 
w kanale nieruchomej kasety (47) wewnętrznej i nieruchomej kase-
ty (48) zewnętrznej. Dla obu rodzajów bruzd, kasety są oddzielone. 
Na powierzchni czołowej i walcowej zastawek (52) są wykonane 
ostre ząbki uszczelnienia labiryntowego. Przedmiotem wynalazku 
jest również sposób modyfikowany uzyskiwania energii z ciepła 
atmosfery.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 406090 (22) 2013 11 15

(51) F03G 7/04 (2006.01) 
 F04B 23/02 (2006.01) 
 F04B 41/02 (2006.01) 
 F03D 9/02 (2006.01)

(71) SCHÖNHOFER DARIUSZ, Szczecin;  
KURLAPSKI ROMAN, Świdnik

(72) KURLAPSKI ROMAN; SCHÖNHOFER DARIUSZ

(54)
 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób magazynowania i prze-
twarzania energii mechanicznej i/lub elektrycznej w celu wyko-
rzystania w wymaganym czasie oraz układ do realizacji sposobu 
według wynalazku. Istotą wynalazku jest sposób magazynowania 
i przetwarzania energii mechanicznej i/lub elektrycznej polegają-
cy na tym, że ze zbiornika otwartego lub o ciśnieniu mniejszym 
do zbiornika zamkniętego ze sprężonym gazem o ciśnieniu wyż-
szym, początkowym, zostaje wtłaczana ciecz do momentu uzy-
skania końcowego, maksymalnego, zaplanowanego ciśnienia 
gazu, a następnie, w określonym czasie ciecz zostaje spuszczona 
w zakresie ciśnienia końcowego i początkowego gazu, przez urzą-
dzenie przetwarzające energię przepływającej cieczy w inny rodzaj 
energii, korzystnie elektrycznej, po czym cykl zostaje powtórzony 
i przy czym korzystnym jest, gdy sprężonym gazem jest powietrze 
a cieczą jest woda. Istotnym jest również układ do magazynowania 
i przetwarzania energii mechanicznej i/lub elektrycznej składający 
się co najmniej z dwóch zbiorników: jednego zamkniętego zbiorni-
ka z gazem pod ciśnieniem, co najmniej jednego zbiornika otwarte-
go lub zamkniętego o niższym ciśnieniu, krążącej cieczy z jednego 
zbiornika do drugiego, pompy i urządzenia przetwarzającego ener-
gię przepływającej cieczy korzystnie w energię elektryczną, oraz 
osprzętu charakterystycznego dla urządzeń ciśnieniowych, w tym: 
ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w zbiorniku/ach zamkniętym, 
zawór odcinający dopływ wody do zbiornika/ów zamkniętego, 
przelewowy zawór bezpieczeństwa oraz zawór umożliwiający uzu-
pełnienie ubytków ciśnienia bądź okresowej czy też serwisowej 
wymianie sprężonego gazu.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 407603 (22) 2014 03 21

(51) F03G 7/08 (2006.01) 
 H02K 7/116 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) FIEBIG WIESŁAW

(54)
 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu polegającego na tym, że pod-
czas wzbudzania drgań masy1 (4) oscylatora przez element wymu-

szający drgania, następuje zjawisko rezonansu mechanicznego, 
w czasie którego zwiększa się amplituda drgań masy1 (4) a tym 
samym rośnie energia tych drgań, którą wykorzystuje się do napę-
du elementów roboczych maszyny. Warunkiem koniecznym jest 
by częstotliwość siły wymuszającej była zbliżona do częstotliwości 
drgań własnych masy1 oscylatora. Dodatkowo, w przypadku oscy-
latora zawierającego dwie masy, częstotliwość siły wymuszającej 
powinna być zbliżona do częstotliwości drgań układu dwumaso-
wego, przy której obydwie masy drgają w zgodnej fazie. Tym sa-
mym zwiększa się energia drgań masy2, która poprzez układ współ-
pracującej listwy zębatej (8) z kołem zębatym (9) przekazywana jest 
do układu napędowego elementów roboczych maszyny.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 406179 (22) 2013 11 22

(51) F16F 9/53 (2006.01) 
 F16F 15/16 (2006.01)

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

(72) SAPIŃSKI BOGDAN; KRUPA STANISŁAW

(54)

(57) Wibroizolator z cieczą magnetoreologiczną pracującą w try-
bie ściskania, używany do redukcji drgań o małej amplitudzie, posia-
dający stacjonarny rdzeń o symetrii osiowej, tłoczysko, przenoszące 
zewnętrzną siłę na tłok, komorę kompensacyjną, szczelinę roboczą 
o zmiennej wysokości, wypełnioną cieczą MR, umiejscowioną po-
między tłokiem, a rdzeniem, charakteryzuje się tym, że komora 
kompensacyjna (9), w której tłok pływający (10), rozdzielający sprę-
żony gaz (11) i ciecz magnetoreologiczną MR (12), jest umieszczo-
na w tłoku (2), a w nieruchomym rdzeniu (5) znajduje się kanał (8) 
lub układ kanałów, łączących szczelinę roboczą (3) z komorą kom-
pensacyjną (9).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408196 (22) 2014 05 12

(51) F16H 55/18 (2006.01) 
 F16H 1/48 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) SOBOLAK MARIUSZ; KOZIK BOGDAN
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