
Nr  22  (1091)  2015 BIULETYN  URZĘDU  PATENTOWEGO 25

wy wirnika do połączonych z nimi na przeciwnych końcach rurami 

zewnętrznych nośnych słupów. Mniej więcej pośrodku swej długo-

ści łukowo wyprofi lowane ściany są przymocowane do rur środ-

kowych nośnych słupów, ponadto pomiędzy łukowo wyprofi lowa-

nymi ścianami, górną połacią (11) i dolną połacią (12) są utworzone 

jednakowej wielkości połaciowe części, stanowiące dolotowe ka-

nały kierunkowych dysz o przekroju prostokąta, którego szerokość 

maleje ku wylotowi na łopaty wirnika.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 407939 (22) 2014 04 17

(51) F03D 3/06 (2006.01)

 F03D 7/06 (2006.01)

(71) NOWICKI TOMASZ, Mosina

(72) NOWICKI TOMASZ

(54) Turbina wiatrowa o pionowej osi obrotu
(57) Turbina zawierająca pionową oś obrotu i skrzydła napędowe 

połączone z pionową osią obrotu charakteryzuje się tym, że skrzy-

dło napędowe (1) stanowią dwa żebra dolne (3) i górne (4) odda-

lone od siebie jedno nad drugim zwłaszcza w kształcie łuku oraz 

pióra (5) w przekroju poprzecznym o kształcie dostosowanym 

do kształtu żeber (3, 4) wyposażone w przeciwwagi (8) i osadzone 

obrotowo między żebrami dolnymi (3) i górnymi (4) tak, aby po za-

mknięciu od strony naporu wiatru tworzyły jednolitą zamkniętą 

powierzchnię.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 407923 (22) 2014 04 16

(51) F15B 15/16 (2006.01)

 B60P 1/16 (2006.01)

 F16F 9/088 (2006.01)

 B60G 13/14 (2006.01)

(71) AGROMET ZEHS LUBAŃ SPÓŁKA AKCYJNA, Lubań

(72) DUDZIAK EDWARD

(54) Hydrauliczny teleskopowy siłownik
(57) Przedmiotem wynalazku jest hydrauliczny teleskopowy si-

łownik, przeznaczony szczególnie do naczepy samowyładowczej. 

Hydrauliczny teleskopowy siłownik, utworzony z wielu członów 

posobnie przesuwnych względem siebie pod działaniem czynnika 

roboczego, charakteryzuje się tym, że wewnątrz siłownika umiesz-

czony jest pojemnik (4) o sprężystych ściankach (5) i jest wypeł-

niony sprężystym medium. Pojemnik (4) ma kształt wydłużonego 

cylindra o sprężystej pobocznicy (5) i dnach (6) i jest wypełniony 

powietrzem. W innym rozwiązaniu hydrauliczny teleskopowy si-

łownik, utworzony z dwóch członów cylindra i usytuowanego 

w nim tłoka z drążonym tłoczyskiem, którego drążona komora jest 

połączona z komorą cylindra, charakteryzuje się tym, że wewnątrz 

drążonej komory tłoczyska umieszczony jest pojemnik (4) o spręży-

stych ściankach (5) i jest wypełniony sprężystym medium. Pojem-

nik (4) ma kształt wydłużonego cylindra o sprężystej pobocznicy (5) 

i dnach (6) i jest wypełniony powietrzem.

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 407976 (22) 2014 04 23

(51) F16C 35/00 (2006.01)

 F16C 39/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) UHL TADEUSZ; LUBIENIECKI MICHAŁ

(54) Obudowa łożyskowa
(57) Obudowa łożyskowa z wbudowanym systemem tłumienia 

drgań, zawierająca część zasadniczą obudowy z wyfrezowany-

mi gniazdami, w których zamontowane są przeguby elastyczne 

z elementami piezoelektrycznymi, łączące część zasadniczą obu-

dowy z zewnętrznym pierścieniem łożyska, przy czym elementy 

piezoelektryczne są sterowane obwodem rezonansowym, charak-

teryzuje się tym, że do zewnętrznego pierścienia łożyska (13) jest 

przymocowany moduł termoelektryczny (18), przy czym obwód 

rezonansowy zawiera półmostek H z tranzystorami kluczującymi, 

emulujący indukcyjność L obwodu rezonansowego. Tranzystory 

sterowane są sygnałem generowanym przez sterownik na pod-

stawie fi ltrowanego przez fi ltr dolnoprzepustowy sygnału, od-

zwierciedlającego prąd przepływający przez rezystor, połączony 

szeregowo pomiędzy elementem piezoelektrycznym (12), a pół-

mostkiem H, przy czym sterownik i półmostek H są zasilane energią 

generowaną przez moduł termoelektryczny (18).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407910 (22) 2014 04 15

(51) F16G 1/28 (2006.01)

 F16G 5/16 (2006.01)

(71) CZEKAŁA ZYGMUNT, Piastów

(72) CZEKAŁA ZYGMUNT


