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obwodzie turbiny, połączonych w sposób stały nierozłączny z wa-
łem rurowym łopaty o średnicy d, w wirniku turbiny o średnicy 
zewnętrznej Dz, usytuowany jest wał (6) z końcówką krzyżową 
do mocowania wałów rurowych i zbierająca moment obrotowy ło-
pat (1 i 2) przekładnia stożkowa, która połączona jest przez wolno-
obrotowy wał (6) z przekładnią (7) zwiększającą prędkość obrotową 
złącza obrotowego podatnego (8), z szybkoobrotowym wałem ge-
neratora elektrycznego (9), elektrycznie z rozdzielnią (10), mecha-
nicznie z wieżą (11) z włazem inspekcyjnym (16), na wieży osadzona 
jest gondola (13), całość fundamentowana jest na konstrukcji (15).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 422078 (22) 2017 11 29

(51) F03G 3/00 (2006.01)
 F03G 7/00 (2006.01)

(71) TROSZYŃSKI ANDRZEJ, Gąbinek
(72) TROSZYŃSKI ANDRZEJ

(54) Alternatywa przełożenia napędu

(57) Zgłoszenie przedstawia urządzenie mechaniczne określone 
nazwą naukową protiomotio, przedstawione na rysunku w formie 
uproszczonej, podstawowej. Wzmianki drugie: wymach obciążni-
ków w obrocie jako pierwsza siła z szeregu kolejnych, następnie 
półmotor czyli pomotor typu wzmacniacz, następnie przełożenie 
napędu typu probolit czyli do pojazdów wszelkich z efektem bolid.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 423501 (22) 2017 11 20

(51) F04D 1/00 (2006.01)
 F04D 1/06 (2006.01)
 F04D 7/04 (2006.01)

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

(72) GOLEC KAZIMIERZ; CHMIELARZ WIESŁAW; 
SZCZYPKOWSKI DANIEL; WRÓBLEWSKI ANDRZEJ; 
WRÓBLEWSKI JACEK

(54) Pompa wirowa wielostopniowa z tarczami 
odciążającymi

(57) Pompa wirowa wielostopniowa z tarczami odciążającymi 
charakteryzuje się tym, że posiada kierownicę (1) odśrodkową któ-
rej szerokość bk1 kanału (2) przepływowego na wlocie jest większa 
od szerokości b2 kanału (3) przepływowego wirnika (4) na wylocie 
według zależności: bk1 = b2 + δ x k gdzie: δ - wielkość dopuszczal-
nego zużycia tarcz odciążających; k - współczynnik korekcyjny rów-
ny od 1 do 2.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 423513 (22) 2017 11 20

(51) F04D 29/10 (2006.01)
 F16J 15/43 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)

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

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ; 
SIKORA WOJCIECH

(54) Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną 
dla wału

(57) Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną dla wału, 
zawierające tuleję kołnierzową, pierścieniowe magnesy trwałe 
spolaryzowane osiowo i ciecz magnetyczną, charakteryzuje się 
tym, że kołnierz (1a) tulei kołnierzowej (1) osadzonej na wale (5), 
umieszczony jest z luzem w gnieździe obudowy (6), zamkniętej po-
krywą (4), a w pierścieniowych wnękach wykonanych symetrycz-
nie na powierzchniach bocznych po obu stronach kołnierza (1a) 
tulei (1) umieszczone są co najmniej dwa pierścieniowe magnesy 
trwałe (2), usytuowane naprzemiennie biegunami N albo S wzglę-
dem powierzchni bocznych kołnierza (1a), zaś w stanie spoczynku 
wału (5) lub podczas jego małej prędkości obrotowej, ciecz magne-
tyczna (3) znajduje się w szczelinach osiowych (δa), utworzonych 
pomiędzy powierzchniami czołowymi pierścieniowych magnesów 
trwałych (2), stanowiącymi końce biegunów N lub S, usytuowany-
mi na bocznych powierzchniach kołnierza (1a) tulei kołnierzowej (1) 
a odpowiednimi powierzchniami bocznymi gniazda obudowy (6) 
i pokrywy (4), natomiast podczas dużych prędkości obrotowych 
wału (5) ciecz magnetyczna (3) znajduje się w szczelinie promienio-
wej (δr), usytuowanej pomiędzy powierzchnią cylindryczną kołnie-
rza (1a) tulei kołnierzowej (1) a obudową (6).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 423507 (22) 2017 11 20

(51) F04D 29/26 (2006.01)
 F04D 29/28 (2006.01)
 F04D 29/18 (2006.01)

(71) APC PRESMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole

(72) CHOJKA JACEK; CHMIELARZ WIESŁAW; 
MOCZKO PRZEMYSŁAW; WRÓBLEWSKI ANDRZEJ; 
WRÓBLEWSKI JACEK; ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ

(54) Wirnik wentylatora promieniowego

(57) Wirnik wentylatora promieniowego charakteryzuje się tym, 
że poszycie o grubości g od strony czynnej łopatki (2) dwupowło-
kowej na wlocie (3) wirnika (4) w miejscach połączenia łopatki (2) 


