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(71) ABB  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) WYDRZYŃSKA JUSTYNA

(54) urządzenie elektryczne do ochrony przepięciowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie elektryczne 
do ochrony przepięciowej znajdujące zastosowanie do ochrony 
turbin wiatrowych, przed uszkodzeniami spowodowanymi przez 
powstające przepięcia, ułatwiające rozpoznanie wystąpienia uszko-
dzeń na poszczególnych turbinach. Urządzenie charakteryzuje się 
tym, że do czołowej ściany zewnętrznej obudowy (4) ochronni-
ka przepięciowego (1) zamocowany jest rozłącznie wspornik (9), 
do którego zamocowany jest przełącznik kontaktowy (10). Przełącz-
nik zawiera ruchomy przycisk (11). Przełącznik (10) jest tak zamoco-
wany do wspornika (9), że przycisk (11) usytuowany jest centrycznie 
względem otworu (9a) wykonanego we wsporniku (9) i tak usytu-
owanego względem osi przesuwnego sworznia (7) odłącznika (6), 
że oś otworu (9a), oś otworu (3a) elektrody dolnej (3) i oś wzdłużna 
sworznia (7) pokrywają się ze sobą.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 408071 (22) 2014 04 30

(51) H02B 1/20 (2006.01) 
 H02G 3/08 (2006.01) 
 H05K 5/06 (2006.01)

(71) KUROWSKA-FLAK BEATA  
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO 
USŁUGOWE ALFA REMONT, Lubin

(72) KOZIOŁ PIOTR

(54) Niskonapięciowa rozdzielnica
(57) Przedmiotem wynalazku jest niskonapięciowa rozdzielnica 
energii elektrycznej przeznaczona szczególnie do rozdzielania 
energii elektrycznej dla urządzeń górnictwa podziemnego. Ni-
skonapięciowa rozdzielnica, utworzona z metalowej szafy (1) we-
wnątrz której rozmieszczone są podzespoły elektryczne zamoco-
wane na jej tylnej ścianie (2) i na bocznych ścianach (3), przy czym 
poszczególne podzespoły są ze sobą połączone przewodami, zaś 
z przodu szafa (1) ma wychylne drzwi, przy czym rozdzielnica jest 
wyposażona w gniazda odpływowe (8) zawierające styki zasila-
nia i jeden styk sterowania. Rozdzielnica charakteryzuje się tym, 
że do jednej z bocznych ścian (3) szafy (1), w jej górnej części, przy-
mocowany jest wpust kablowy (5) do wprowadzenia zasilania, zaś 
w przeciwnej ścianie zamocowany jest wpust kablowy(5) do wy-
prowadzenia zasilania. Natomiast wewnątrz szafy (1), pomiędzy 
kablowymi wpustami (5) zamocowane są zasilające listwy (6) oraz 
przełącznik (7) wraz z blokadą drzwi usytuowany pomiędzy listwa-
mi (6). W dolnej części do obu bocznych ścian (3) szafy (1) zamo-
cowane są gniazda odpływowe (8) połączone z przekaźnikami (9) 

nadzorczo sterującymi a te z kolei są połączone z przekaźnikami 
pośredniczącymi (10).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 406434 (22) 2013 12 09

(51) H02G 1/12 (2006.01) 
 H01B 15/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) LENIK JERZY

(54) urządzenie do zrywania powierzchni płytek 
obwodów drukowanych i płyt kompaktowych

(57) Urządzenie do zrywania powierzchni płytek obwodów dru-
kowanych i płyt kompaktowych składa się pierwszego zespołu osa-
dzonego na pierwszym korpusie (1), składającego się z osadzonej 
na rolkach prowadzących (3) bieżni (2), której część robocza prze-
nosi pod noże (11), obrabiane płytki (13), perforowanej na jednej 
ścianie komory podciśnienia (4), przylegającej perforowaną ścianą 
do roboczej części bieżni (2) i umieszczonej pomiędzy rolkami pro-
wadzącymi (3) a bieżnią (2), oraz z zamocowanych w pierwszym 
korpusie (1) odbojników (5) i czujników nacisku (6, 7) pomiędzy 
odbojnikiem (5) a ogranicznikiem ruchu (14), oraz z co najmniej 
jednego czujnika docisku (8), wałka roboczego (10) oraz z drugiego 
zespołu składającego się z drugiego korpusu (9), prowadnicy pły-
tek (12), wałka roboczego (10) z przymocowanymi do niego noża-
mi (11). Oba zespoły pierwszy i drugi połączone są ze sobą za po-
mocą co najmniej jednego elementu sprężystego (15). Płaszczyzna 
prowadnicy płytek (12) posiada zmienny, regulowany kąt względem 
roboczej powierzchni bieżni (2) w zakresie 0-10 stopni i zmienną re-
gulowaną odległość od bieżni (2) w zakresie 0-10 mm, oraz posiada 
mineralny składnik materiału bieżni (2) zapewniający współczynnik 
tarcia statycznego z obrabianymi płytkami (13) większy od 0,13. Ele-
ment sprężysty (15) dociska odbojnik (5) do ogranicznika ruchu (14) 
w trakcie biegu jałowego wskazywanego przez czujnik nacisku (7).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 406511 (22) 2013 12 13

(51) H02J 3/14 (2006.01) 
 H02J 13/00 (2006.01)

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

(72) KILUK SEBASTIAN

(54) Sposób i system sterowania odbiornikami  
energii elektrycznej małej mocy

(57) Sposób sterowania odbiornikami polega na tym, że do każ-
dego sterowanego odbiornika (02) w linii zasilającej (01) włącza się 
terminal. Terminal wyposażony jest w przełącznik dopuszczenia 
zasilania odbiornika (12) oraz w mikrokontroler terminala (11), w któ-
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rym zapamiętuje się harmonogram okresów dopuszczenia i cza-
sów opóźnienia załączenia odbiornika. Sterowany odbiornik (02) 
po pierwszej próbie uruchomienia, dokonanej przez użytkownika 
za pomocą indywidualnego załącznika odbiornika (03), włącza się 
do pracy w czasie zbieżnym z okresem dopuszczenia, a po czasie 
opóźnienia wówczas gdy w terminalu zamknie się, za pomocą sy-
gnału z mikrokontrolera terminala (11), obwód zasilający odbiornik. 
Po drugiej próbie uruchomienia odbiornika wymusza się zamknię-
cie obwodu zasilającego odbiornik. Zamknięcie obwodu zasilające-
go odbiornik w drugiej próbie, inicjuje się za pomocą indywidualne-
go załącznika (03) należącego do odbiornika. Zamknięcie obwodu 
zasilającego odbiornik w drugiej próbie, można zainicjować się 
za pomocą łącznika wymuszenia należącego do terminala. Harmo-
nogram aktualizuje się i informacje o stanie odbiornika przekazuje 
się w czasie niezależnym od momentów zmian stanu odbiorników. 
System sterowania ma w linii zasilającej (01) każdego odbiornika 
włączony szeregowo terminal, wyposażony w mikrokontroler ter-
minala (11), przełącznik dopuszczenia zasilania odbiornika (12) od-
biornika oraz blok pomiarowy podłączony. Ponadto każdy terminal 
ma blok próbkowania (21) lub / i blok wymuszenia. Terminale po-
łączone są liniami sygnałowymi z serwerem. Blok próbkowania (21) 
ma łącznik próbkowania (22) łączący zasilacz próbkowania (23) z li-
nią zasilającą odbiornika (01) i sterowany jest z mikrokontrolera ter-
minala (11). W bloku wymuszenia jeden styk łącznika wymuszenia 
połączony jest z zasilaczem niskiego napięcia wymuszenia, drugi 
z wejściem mikrokontrolera terminala (11).

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 406512 (22) 2013 12 13

(51) H02J 3/14 (2006.01) 
 H02J 13/00 (2006.01)

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

(72) KILUK SEBASTIAN

(54) układ sterowania do odbiornika  
energii elektrycznej małej mocy

(57) Układ sterowania do odbiornika energii elektrycznej małej 
mocy, włącza się szeregowo z odbiornikiem (02), który wyposażo-
ny jest w wyłącznik odbiornika (03) uruchamiany przez użytkow-
nika. Charakteryzuje się tym, że ma sterownik programowalny (11) 
wyposażony w pamięć, oraz ma łącznik zasilania odbiornika (12) 
sterowany ze sterownika programowalnego, blok próbkowania (21) 
lub /i blok wymuszenia. Ponadto w linii zasilania (01) ma blok po-
miarowy (41). W bloku próbkowania (21) łącznik próbkowania (22) 
sterowany ze sterownika programowalnego (11) ma jeden styk 
podłączony do zasilacza niskiego napięcia próbkowania (23), a dru-
gi styk do linii zasilania (01). W bloku wymuszenia łącznik wymu-
szenia ma jeden styk podłączony do zasilacza niskiego napięcia 
wymuszenia, a drugi do jednego z wejść sterownika programowal-
nego (11). Blok pomiarowy (41) ma miernik prądu (42) i miernik na-
pięcia (43) lub zintegrowany układ pomiaru prądu, napięcia i mocy. 
Wejście sterujące łącznika zasilania (12), wejście sterujące łącznika 
próbkowania (22), wejście/wyjście danych bloku pomiarowe-
go (41) połączone są za pomocą linii sygnałowych ze sterownikiem  

programowalnym (11). Zasilacz napięciem próbkowania (23) i za-
silacz napięciem wymuszenia mogą być niezależne od zasilania 
odbiornika. Łącznik wymuszenia jest usytuowany przy odbiorniku 
lub na obudowie układu sterowania. Sterownik programowalny (11) 
może mieć środki techniczne do połączenia z serwerem sieci od-
biorników.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 406534 (22) 2013 12 16

(51) H02J 4/00 (2006.01) 
 H02J 7/00 (2006.01) 
 H02J 13/00 (2006.01)

(71) NOWAKOWSKI MAREK  
NOWAKOWSKI BUSINESS CONSULTING, Miechów

(72) NOWAKOWSKI MAREK

(54) Sposób przetwarzania zasobów energii 
odnawialnej na potrzeby zasilania elektrycznych 
sieci wydzielonych, w którym pozyskiwaną 
energię odnawialną magazynuje się, śledzi się 
punkt maksymalnej wydajności źródeł energii 
odnawialnej i bada się jej pozyskiwaną ilość  
oraz układ przetwarzania zasobów energii 
na potrzeby elektrycznych sieci wydzielonych, 
w którym dekoduje się obecność energii 
odnawialnej, magazynuje się ją, śledzi się punkt 
maksymalnej wydajności źródeł energii odnawialnej 
i bada się jej pozyskiwaną ilość  
oraz sposób sterowania układem przetwarzania 
zasobów energii

(57) W sposobie przetwarzania energii odnawialnej przetwa-
rzaniu pozyskiwanych zasobów energii odnawialnej nadaje się 
zmienne priorytety, zasoby energii odnawialnej dzieli się według 
zmiennych zależności na zmienną ilość części z których każdą 
przetwarza się oddzielnie. Definiuje się przedziały czasu w których 
prowadzi się zasilanie elektrycznych sieci wydzielonych. W układzie 
przetwarzania zasobów energii wyjścia źródeł energii odnawialnej 
łączy się z układem sumująco-dzielącym energii, a jego wyjścia łą-
czy się z układami odbiorczymi. Wyjścia źródeł energii odnawialnej 
łączy się z detektorem pojawienia się energii odnawialnej, a wyj-
ścia sterujące detektora pojawienia się energii odnawialnej łączy 
się z układem zasilania kontroli i sterowania. Do układu zasilania 
kontroli i sterowania łączy się zegar. W sposobie sterowania ukła-
dem przetwarzania odbiera się informacje sterujące, reaguje się 
na nie i jednocześnie zmienia się funkcje elementu sterującego.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 406466 (22) 2013 12 09

(51) H02K 21/16 (2006.01)

(71) MOKWIŃSKI MAREK, Łódź
(72) MOKWIŃSKI MAREK
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