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A1 (21) 412595 (22) 2015 06 05

(51) F03D 3/02 (2006.01)

 F03D 3/04 (2006.01)

 F03D 3/06 (2006.01)

(71) FAJFEREK ROBERT, Kraków

(72) FAJFEREK ROBERT

(54) Zespół pionowych turbin wiatrowych z osłoną 
ruchu powrotnego spełniającą rolę dyfuzora 
i regulatora przepływu wiatru

(57) Ujawniono zastosowanie ustawionych pod kątem ostrym 

do kierunku osłon dla wiatraków o pionowej osi obrotu. Osłony te 

usuwają efekt hamowania przez wiatr turbiny pionowej w trakcie 

ruchu turbiny przeciwnym do kierunku wiatru. Dodatkowo skiero-

wują wiatr na część aktywną turbiny (poruszającą się zgodnie z kie-

runkiem wiatru), zwiększając także jego prędkość - stając się uprosz-

czoną formą dyfuzora. Wynalazek zakłada łączenie osłon w układy 

par zasilające parę wiatraków o przeciwnych kierunkach obrotu. Ca-

łość zestawów umieszczona jest na wspólnej osi ustawianej do kie-

runku wiatru. Możliwe jest zbudowanie układu samonastawnego 

jak i również układu nastawianego automatycznie. Patent zakłada 

również możliwość łączenia takich zestawów w większe zespoły 

osadzone na wspólnej obracającej się do kierunku wiatru ramie - 

szkielecie. Wynalazek obejmuje też mechanizm regulacji strugi wia-

tru poprzez przesuwanie krawędzi osłony na zewnątrz części ak-

tywnej turbiny. Możliwe jest to poprzez zastosowanie ruchomych 

osłon lub ruchomego mocowania turbiny.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 412666 (22) 2015 06 11

(51) F03G 7/10 (2006.01)

 H02K 53/00 (2006.01)

 H02N 11/00 (2006.01)

(71) KOZINA RAFAŁ, Strzelce Opolskie

(72) KOZINA RAFAŁ

(54) Napędy grawitacyjne i hybrydy grawitacyjno 
elektromagnetyczne

(57) Napędy grawitacyjne i hybrydowe napędy grawitacyjno elek-

tromagnetyczne jedno i wieloosiowe na podłożu magnetycznym na-

turalnym oraz technologicznym ze stałym lub zmiennym magnety-

zmem. Umożliwiające ruch grawitacyjny w pionie, poziomie i skosie. 

Samozasilające się oraz umożliwiające produkcję energii elektrycznej 

oraz innych zjawisk w naturze za pomocą połączeń zespołowych 

różnego rodzaju technologii w obiegach zamkniętych i otwartych. 

Umieszczone w różnorodnych warunkach w naturze na podstawie 

początkowej napędów grawitacyjnych i hybrydowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 412748 (22) 2015 06 16

(51) F04B 43/12 (2006.01)

 F04B 45/08 (2006.01)

 F04B 43/00 (2006.01)

 F04B 45/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KRÓL PAWEŁ; PETKO MACIEJ; KARPIEL GRZEGORZ; 

PRUSAK DANIEL

(54) Sposób działania dozującej pompy perystaltycznej 
oraz dozująca pompa perystaltyczna

(57) Sposób działania dozującej pompy perystaltycznej oraz do-

zująca pompa perystaltyczna z elastycznym kanałem dozowania 

cieczy, którego powierzchnia jest naciskana za pomocą rolkowe-

go układu dociskającego, mająca zastosowanie przy precyzyjnym, 

bezkontaktowym dozowaniu niewielkich ilości cieczy wraz z opcją 

pomiaru przepływu, w szczególności w aplikacji transportu i do-

zowania leków lub innych substancji płynnych, charakteryzuje się 

tym, że posiada dwa oddzielne moduły (A, B), gdzie dolny moduł (A) 

składa się z korpusu (1), rury prowadzącej (3), naciętej w równoległe 

szczeliny, w których w każdej umieszczono elastyczny kanał dozu-

jący ciecz (8), głowicy obrotowej wraz z napędem (4) umieszczonej 

wewnątrz rury prowadzącej (3), natomiast górny moduł (B) składa 

się z obudowy (2), dociskaczy (5), bloczków sprężynujących (5a), ka-

retki (6) z dwiema rolkami (6a) połączonej ruchomo ze śrubowym 

napędem liniowym (7).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 412624 (22) 2015 06 08

(51) F16H 37/12 (2006.01)

 F16H 13/08 (2006.01)

 F16H 25/06 (2006.01)

 F16H 21/14 (2006.01)

 B25J 9/10 (2006.01)

(71) GŁAŻEWSKI WOJCIECH GLAZEVSKI ROBOTICS, 

Białystok

(72) GŁAŻEWSKI WOJCIECH

(54) Reduktor obrotów
(57) Przedmiotem wynalazku jest reduktor obrotów stosowany 

zwłaszcza w robotyce do napędzania członów robotów przemy-

słowych, a także w pozycjonerach oraz innych urządzeniach auto-

matyki wymagających precyzyjnego ruchu obrotowego. Reduk-

tor obrotów zawierający nieruchomą tarczę (1) z umieszczonymi 

na jej obwodzie rolkami (4) i z osadzonym obrotowo wirnikiem (12) 

z krzywką (13) o zarysie wypukłym, która rozpiera rolki pośrednie (7) 

naciskające na wieniec rolek (10) na tarczy ruchomej (8) wymusza-

jąc ruch obrotowy elementu roboczego charakteryzuje się tym, 

że rolki pośrednie (7) umieszczone są stycznie do zewnętrznego 

wypukłego zarysu krzywki (13) i jednocześnie każda rolka (7) sty-

ka się z jedną rolką tarczy nieruchomej (4) i jedną rolką tarczy ru-

chomej (10). Tarcza ruchoma (8) posiada o dwie rolki (10) mniej niż 

tarcza nieruchoma (1) rolek (4). Rolki (4, 10) są ułożone w postaci 

wieńców o kolistym zarysie o takim samym promieniu i wspólnej 

osi. Wirnik (12) jest osadzony współosiowo z nieruchomą tarczą (1) 

oraz ruchomą tarczą (8) i obraca się wokół osi symetrii przekładni. 

Na osiach (3) rolek (4) tarczy nieruchomej (1) osadzone są obrotowo 

orczyki (5), na których umieszczone są rolki pośrednie (7).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 412596 (22) 2015 06 05

(51) F16L 19/02 (2006.01)

 F16L 19/08 (2006.01)

 F16L 21/04 (2006.01)


