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Anotácia:
Vynález sa týka ekologického hybridného hnacieho zariadenia, ktorého hnacou silou sú elektromotor (25) a reaktívny rotor (2) využívajúci princíp pôsobenia tlaku plynov
v oválnych lopatkovitých plynových kanáloch (16/1, 16/2,
16/3, 16/4) a sily akcie reakcie unikajúcich plynov oválnymi zúženými dýzami (17/1, 17/2, 17/3, 17/4) po celom obvode rotora. Vzájomnou podporou osi motora cez hnacie
hriadele (4 a 3) roztáčajú hlavný alternátor (27) a axiálny
kompresor a vrtuľu (6). Tieto nasávajú, stláčajú a vháňajú
vzduch do voľného priestoru (9) stredového dutého valca,
kde z prívodov (7/1, 7/2) strhávajú vodu, menia ju na paru
a takto plyny ďalej prúdia stredovým dutým valcom (8),
dutou osou (13) reaktívneho rotora popri odrazovom kuželi
(15) plynovými kanálmi (16/1, 16/2, 16/3, 16/4) a ich dýzami (17/1, 17/2, 17/3, 17/4) do obvodového výfuku (18)
a výfukmi (19/1, 19/2) cez plynové turbíny (20/1, 20/2) s
ložiskom, ktoré cez hnacie hriadele (21/1, 21/2) roztáčajú
pomocné alternátory (22/1, 22/2) a výfukmi (23/1, 23/2)
unikajú von. Toto ešte dopĺňajú kryt (1) zariadenia, ktorý je
rozdelený na dolnú a vrchnú polovicu, a batéria (28). Zariadenie sa spúšťa spínačom elektromotora (25) s ložiskom.
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Oblasť techniky

5

Vynález sa týka ekologického hnacieho zariadenia, ktoré predstavuje sebestačné a nezávislé hnacie zariadenie. Vzhľadom k tomu, že má vrtuľu, uplatnenie nájde v letectve, ale aj v poľnohospodárstve a lesníctve,
v ťažkých dopravných prostriedkoch, k práci v premočených pôdach alebo v ťažkých terénnych podmienkach.
Doterajší stav techniky
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V súčasnosti sme svedkami predbiehania sa automobiliek vo vývoji elektromobilov a rôznych hybridov.
Predložený predmet vynálezu je jedným z takýchto riešení. Od súčasných elektromobilov a hybridov sa líši
použitím reaktívneho rotora, axiálneho kompresora a vrtule, využitím vody na zvýšenie objemu plynov a
chladení zariadenia, využitím výfukových plynov k pohonu plynových turbín a pomocných alternátorov. Vynález tým dosiahne nezávislosť na statických nabíjačkách, čím sa mu otvárajú úžasné možnosti využitia.
Podstata vynálezu
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Podstatou vynálezu je využitie výhod, ktoré poskytuje konštrukčné spojenie elektromotora s ložiskom,
hlavného alternátora s ložiskom na spoločnom hnacom hriadeli s ložiskom, ktorý 6-hranným ukončením je
zapustený do tela reaktívneho rotora a takto ho roztáča a súčasne roztáča aj hnací hriadeľ axiálneho kompresora a axiálny kompresor a vrtuľu. Nasávaný, stláčaný a vháňaný vzduch kompresorom a vrtuľou potom pokračuje stredovým dutým valcom, kde sa obohacuje o vodu, ktorá sa mení na paru a ďalej prechádza dutou
osou reaktívneho rotora popri odrazovom kuželi do plynových kanálov a ich dýzami do obvodového výfuku.
Odtiaľ dvomi výfukmi, v ktorých sú umiestnené plynové turbíny poháňajúce cez hnací hriadeľ pomocné alternátory a následne unikajú von. Prednosťou vynálezu je jeho sebestačnosť a práca s čistou energiou. Ide tu
teda o nové ekologické a ekonomické hnacie zariadenie, nezávislé na nabíjacích staniciach a s výkonom, ktorý určuje výkon elektromotora a reaktívneho rotora.
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Prehľad obrázkov na výkresoch
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Na Obr. 1 je znázornené ekologické hybridné hnacie zariadenie s axiálnym kompresorom a vrtuľou v pozdĺžnom reze.
Na Obr. 2 je znázornený reaktívny rotor v priečnom reze.
Príklady uskutočnenia vynálezu
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Vzhľadom k tomu, že predložený predmet vynálezu je sebestačný, dosahuje potrebný výkon a účinnosť,
pracuje s čistou energiou a má jednoduchšiu konštrukciu ako obdob né súčasné motory, má všetky predpoklady konkrétneho uskutočnenia vynálezu.
Vynález, ako je znázornený na Obr. 1, pozostáva z elektromotora 25 s ložiskom ako spúšťačom zariadenia a primárnou hnacou silou, hlavného alternátora 27, uložených na hnacom hriade li 4, ktorý 6-hranným
ukončením a zapustením 5 do tela reaktívneho rotačného motora 30 roztáča reaktívny rotor 2, a ten cez 6hranné zakončenie a zapustenie hnacieho hriadeľa 3 s ložiskom aj axiálny kompresor a vrtuľu 6. Tieto nasávajú, stláčajú a vháňajú vzduch do voľného priestoru 9 stredového dutého valca, kde z prívodov 7/1 a 7/2 vody k zvýšeniu objemu plynov je táto strhávaná a zohriatym stlačeným vzduchom menená na paru a takto plyny pokračujú stredovým dutým valcom 8, kde sa obohacuje o vodu, dutou o sou 13 reaktívneho rotora popri
obvodovom kuželi 15, oválnymi lopatkovými plynovými kanálmi 16/1, 16/2, 16/3, 16/4 a ich oválnymi a zúženými dýzami 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 do obvodového výfuku 18. Následne pokračujú výfukmi 19/1 a 19/2,
kde roztáčajú plynové turbíny 20/1 a 20/2, a tie cez hnacie hriadele 21/1 a 21/2 s protivibračnou tyčou na ložiskách 24/1 a 24/2 aj pomocné alternátory 22/1 a 22/2 a výfukmi 23/1 a 23/2 unikajú von. Toto všetko ešte
dopĺňajú kryt 1 zariadenia, ktorý je rozdelený na vrchnú a s podnú polovicu, mriežka, spojovacie skrutky 11
mriežky a statického stredového valca a spojovacie úchyty s otvormi skrutiek 12. Elektrický prúd vyrobený
alternátormi je spätne použitý na pohon elektromotora 25 s ložiskom a na dobíjanie batérie 28. Zariaden ie sa
spúšťa elektrickým spínačom, pričom všetky hnacie agregáty v osi motora uložené na hnacích hriadeľoch 3 a
4 sa navzájom podporujú v pôsobení sily jedným smerom.

60

2

S K 90-2017 A3

Vzťahové značky
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1. Kryt zariadenia
2. Reaktívny rotor
3. Hnací hriadeľ axiálneho kompresora a vrtule s ložiskom a 6-hranným ukončením
4. Hnací hriadeľ elektromotora a hlavného alternátora s ložiskami a 6-hranným ukončením
5. Zapustenie hnacích hriadeľov 3 a 4
6. Axiálny kompresor a vrtuľa
7. Prívody vody
8. Statický stredový valec
9. Voľný priestor statického stredového valca
10. Mriežka
11. Skrutky mriežky a statického stredového valca
12. Spojovací úchyt a otvory skrutiek
13. Dutá os reaktívneho rotora s ložiskom
14. Kryt vrtule
15. Odrazový kužeľ
16. Oválny lopatkovitý plynový kanál
17. Oválna zúžená dýza
18. Obvodový výfuk
19. Výfuky
20. Plynová turbína
21. Hnací hriadeľ výfukových plynových turbín na ložiskách s protivibračnou tyčkou
22. Pomocný alternátor s ložiskom
23. Výfuky
24. Ložisko hnacieho hriadeľa plynových turbín
25. Elektromotor s ložiskom
26. Ložisko hnacieho hriadeľa elektromotora a hlavného alternátora
27. Hlavný alternátor s ložiskom
28. Batéria
29. Otvory pre spojovacie skrutky polovíc reaktívneho rotora
30. Telo reaktívneho rotora
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P A T EN T O V É
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NÁROKY

1. Ekologické hybridné hnacie zariadenie, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z elektromotora (25) s ložiskom ako spúšťačom zariadenia a primárnej hnacej sily, hlavného alternátora (27) s ložiskom ako výrobcom elektrického prúdu a ich hnacieho hriadeľa (3) ako p renášača hnacej sily elektromotora
(25) a reaktívneho rotora na hnací hriadeľ (4) axiálneho kompresora a vrtule (6), ukončeného šesťhranom,
zapusteného do tela reaktívneho rotora (30), uloženého v osi zariadenia a prechádzajúceho voľným priestorom (9) reaktívneho rotora (30), dutej osi (13) a statického stredového valca ako distribútora stlačeného
vzduchu a vodnej pary popri odrazovom kuželi (15) do oválnych lopatkovitých kanálov (16/1, 16/2, 16/3,
16/4) a ich oválnych a zúžených dýz (17/1, 17/2, 17/3, 17/4), obvodového výfuku (18), výfukov (19/1, 19/2)
s plynovými turbínami (20/1, 20/2) s ložiskami, ďalej z krytu (1) zariadenia, krytu (14) axiálneho kompresora, mriežky (10), spojovacích skrutiek (11) mriežky a statického stredového valca, spojovacieho úchyt u s
otvormi skrutiek (12), úchytných skrutiek (31) elektromotora, hlavného alternátora a pomocných alternátorov, zapustenia (5) hnacích hriadeľov a batérie (28).
2. Ekologické hybridné hnacie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prevodovku nahradzuje súčinnosť 1-smerného elektromotora (25) a hlavného alternátora (27).
3. Ekologické hybridné hnacie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kryt
(1) zariadenia je vaňového tvaru a je pozdĺžne rozdelený na dolnú a vrchnú polovicu.
4. Ekologické hybridné hnacie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stredový dutý valec (18) je pokračovaním axiálneho kompresora a vrtule (6) a je zásobovačom reaktívneho rotora (2) stlačeným vzduchom obohateným o vodnú paru.
5. Ekologické hybridné hnacie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vo výfukoch (19/1, 19/2) sú umiestnené plynové turbíny (20/1, 20/2) a na hnacích hriadeľoch (21/1, 21/2) aj pomocné alternátory (22/1, 22/2).
6. Ekologické hybridné hnacie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v tele
reaktívneho rotora (30) sú umiestnené oválne lopatkovité plynové kanály (16/1, 16/2, 16/3, 16/4), ktoré sú
ukončené oválnymi a zúženými dýzami (17/1, 17/2, 17/3, 17/4).
2 výkresy
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