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(54) Niskoobrotowy wentylator osiowy do stosowania 
do montażu w pozycji poziomej lub pionowej, 
w szczególności w obudowach komputerowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest niskoobrotowy wentylator osio-
wy do montażu w pozycji poziomej lub pionowej, w szczególności 
w obudowach komputerowych, składający się z ramy, silnika oraz 
wielu łopatek rozszerzających się od wirnika w kierunku ramy, przy 
czym rama zawiera część nośną oraz listwy połączone z częścią 
nośną i mocujące silnik oraz wiele łopatek wentylatora zamontowa-
nych na wirniku silnika, charakteryzujący się tym, że każda z wielu 
łopatek (2) posiada jednolicie zakończoną krawędź grzbietu oraz za-
sadniczo ząbkowaną krawędź natarcia (4) wyposażoną w ząbki, przy 
czym odstępy pomiędzy ząbkami stanowią od 1/10 do 1/5 długości 
ząbkowanej krawędzi natarcia (4) łopatki (2).

(3 zastrzeżenia)
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(51) H01L 33/00 (2010.01) 
 H01L 33/20 (2010.01) 
 H01L 27/15 (2006.01) 
 H01S 5/00 (2006.01) 
 H01L 21/00 (2006.01) 
 H01L 21/02 (2006.01) 
 H01L 21/318 (2006.01)

(71) TOP-GAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa; INSTYTUT 
WYSOKICH CIŚNIEŃ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, 
Warszawa

(72) KAFAR ANNA; GIBASIEWICZ KRZYSZTOF;  
KACPERSKI JACEK; SABA KIRAN, PK;  
STAŃCZYK SZYMON; PERLIN PIOTR

(54) Sposób wytwarzania dwuwymiarowej matrycy diod 
laserowych półprzewodnikowych oraz matryca 
diod laserowych półprzewodnikowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania dwuwymia-
rowej matrycy diod laserowych obejmujący otrzymywanie struktu-

ryzowanego objętościowego podłoża z azotku galu, dolnej warstwy 
okładkowej, dolnej warstwy światłowodowej, warstwy emitującej 
światło, warstwy blokującej elektrony, górnej warstwy światłowodu, 
górnej warstwy okładkowej, warstwy podkontaktowej i obejmuje 
wytworzenie w podłożu z GaN (1) o grubości co najmniej 200 µm 
deflektorów wiązek światła poprzez nałożenie na podłoże z GaN (1) 
fotorezystu, naświetlenie go, wywołanie, a następnie trawienie na-
łożonej warstwy w celu otrzymania deflektorów wiązek światła. Ko-
lejnym przedmiotem wynalazku jest dwuwymiarowa matryca diod 
laserowych wytworzona sposobem według wynalazku.

(16 zastrzeżeń)

A1 (21) 437352 (22) 2021 03 19

(51) H02K 1/02 (2006.01) 
 H01F 1/12 (2006.01) 
 H01F 1/147 (2006.01) 
 H01F 1/20 (2006.01) 
 C22C 38/10 (2006.01)

(71) SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT METALI 
NIEŻELAZNYCH, Gliwice

(72) HAWEŁEK ŁUKASZ; WARSKI TYMON; POLAK MARCIN; 
ZACKIEWICZ PRZEMYSŁAW; PILŚNIAK ADAM;  
KOLANO-BURIAN ALEKSANDRA

(54) Kompozyt magnetycznie miękki do zastosowań 
na dławiki kompensacyjne

(57) Kompozyt o właściwościach magnetycznie miękkich, prze-
znaczony na dławiki kompensacyjne, zawierający polimer termo-
plastyczny i proszek o właściwościach magnetycznie miękkich 
charakteryzuje się tym, że proszek magnetycznie miękki stanowi 
Fe80.3Co5Cu0.7B14 [% at.] w ilości do 95% składu a polimerem jest 
polifluorek winylidenu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 437412 (22) 2021 03 25

(51) H02K 1/16 (2006.01) 
 H02K 21/14 (2006.01)

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

(72) SKWARCZYŃSKI JERZY; DRABEK TOMASZ;  
LERCH TOMASZ

(54) Maszyna elektryczna zaczepowa i sposób działania 
maszyny elektrycznej zaczepowej

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest maszyna elektryczna zaczepo-
wa i sposób działania maszyny elektrycznej zaczepowej. Maszyna 
charakteryzuje się tym, że twornik (1) złożony jest z co najmniej 
dwóch konstrukcyjnie identycznych segmentów (1A, 1B), z któ-
rych każdy posiada cewki nazębne (2), przesunięte w stosunku 
do cewek nazębnych innego segmentu o wektor o tym samym 
kierunku co kierunek ruchu elementu ruchomego maszyny 
i długości wynikającej z liczby zębów (8). Liczba zębów każdego 
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segmentu (1A, 1B) twornika (1) jest liczbą parzystą równą liczbie 
magnesów (5) jednego segmentu, natomiast uzwojenie każdego 
segmentu tworzy jedną fazę przeznaczoną do zasilania prądem 
przemiennym o zerowej wartości średniej. Przedmiot zgłoszenia 
stanowi maszynę o ruchu obrotowym w której wielosegmen-
towy twornik (1) ma postać stojana, natomiast wzbudzeniem 
są magnesy segmentów wirnika (4), przy czym prąd twornika (1) 
każdego kolejnego segmentu (1B) po pierwszym przesunięty 
jest fazowo w stosunku do prądu segmentu pierwszego o war-
tość zależną od długości wektora przesunięcia cewek (2), odstę-
pu pomiędzy zębami (8) oraz liczby par magnesów (5) jednego 
segmentu wirnika. Możliwe też że część ruchoma stanowiąca 
wirnik (4) jest zewnętrzna względem nieruchomego, wewnętrz-
nego twornika. Sposób działania maszyny elektrycznej charak-
teryzuje się tym, że dzięki przesunięciu fazowemu prądów prze-
miennych płynących w uzwojeniach segmentów (1A, 1B, 1C) oraz 
mechanicznemu obwodowemu przesunięciu cewek (2) uzwojeń 
tych segmentów, sumaryczna składowa zmienna momentów 
wytwarzanych w poszczególnych segmentach (1A, 1B, 1C) zostaje 
zredukowana do wartości wynikającej z obecności w polu szczeli-
nowym harmonicznych rzędu wyższego niż liczba par biegunów, 
podczas gdy równocześnie składowe stałe momentów poszcze-
gólnych segmentów sumują się.

(4 zastrzeżenia)
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(51) H02S 20/23 (2014.01) 
 F16B 5/06 (2006.01) 
 E04D 13/18 (2018.01) 
 F16B 2/26 (2006.01) 
 F16M 13/02 (2006.01)

(71) MŁYNARSKI ANDRZEJ U N A M, Złotów
(72) MŁYNARSKI ANDRZEJ

(54) Sposób montażu paneli fotowoltaicznych i element 
montażowy do tego sposobu

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sposobu montażu pa-
neli fotowoltaicznych z zastosowaniem elementu montażowego, 
i charakteryzuje się tym, że w dolną część ramy, w jego spodnią 
listwę, wpina się co najmniej jeden element montażowy (4) jego 
częścią spinającą (5, 5a), spinającą listwę z dwóch stron, po czym 
pozycjonuje się ten element montażowy (4), a następnie częścią 
wspornikową element montażowy (4) łączy się z konstrukcją no-
śną obiektu, przy czym połączenie elementu montażowego (4) 
z konstrukcją nośną obiektu może nastąpić łącznie z pozycjonowa-
niem, przed spięciem panelu w elemencie montażowym (4), zaś 
w przypadku konstrukcji wielopanelowej kolejny przyległy panel 
łączy się z przyległym osadzonym panelem przez wsunięcie dol-
nej części ramy panelu w drugą część spinającą 5a dwuspinaczo-
wego elementu montażowego (4) mającego drugą część spinają-
cą (5a) usytuowaną przeciwlegle i w sposób lustrzany w stosunku 
do pierwszej części spinającej (5). Element montażowy ma płasko-
wnikowy wspornik (6), do mocowania z konstrukcją nośną obiektu 
i ma na co najmniej jednym końcu część spinającą (5, 5a).

(10 zastrzeżeń)


