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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest lampa stojąca o kierowanym strumieniu światła, z kloszem kulistym. 

Wśród bardzo licznych konstrukcji lamp stojących, znane jest również rozwiązanie mające swo-

bodny klosz kulisty, sytuowany przylgowo w kulistym gnieździe podstawy przy dowolnym ukierunkowa-

niu w położenia utrzymywanym przez działanie pola magnesu trwałego, wbudowanego w osi gniazda 

podstawy. W rozwiązaniu według niemieckiego opisu patentowego DE2756534C2 bryła klosza utwo-

rzona jest z warstwy kulistej między dwoma płaszczyznami równoległymi i równoodległymi od środka 

kuli oraz z dwóch – współosiowo wystających z otworów w tych płaszczyznach – kulistych baniek dwóch 

źródeł światła, skierowanych na zewnątrz. Pas warstwy kulistej wykonany jest z nieprzenikliwego dla 

światła materiału ferromagnetycznego, a na górnej powierzchni podstawy lampy znajduje się pierście-

niowe gniazdo z wbudowanym w nim magnesem trwałym, mające średnicę mniejszą od szerokości 

warstwy kulistej. Rozwiązanie umożliwia kierowanie strumienia światła i magnetyczne mocowanie war-

stwy kulistej tylko przy dowolnym położeniu kątowym w obrocie klosza względem osi pionowej. Istota 

rozwiązania głównie dotyczy wyłącznika prądowego wbudowanego w gniazdo podstawy, który otwiera 

obwód elektryczny zasilania źródeł światła przy zdjęciu klosza z podstawy. W opisie zgłoszenia wzoru 

użytkowego W. 124034 lampa ma również ferromagnetyczne, nieprzeźroczyste klosze kuliste moco-

wane siłami pola magnesu trwałego w gniazdach pierścieniowych podstawy. W kloszach wycięte są 

otwory emisji światła z zamocowanych wewnątrz w oprawkach żarówek. W obu opisanych rozwiąza-

niach zabudowane wewnątrz kloszy źródła światła wymagają doprowadzeń prądowych, co istotnie ogra-

nicza swobodę regulacji kierunku strumienia światła. 

Problem techniczny podlegający rozwiązaniu polega na opracowaniu lampy stojącej z kloszem 

kulistym mającym całą powierzchnię czaszy przenikliwą dla światła, z kloszem w pełni swobodnym  

w przemieszczaniu, – umożliwiającą kierowanie strumienia światła w dowolnie wybranym kierunku prze-

strzeni trójwymiarowej. 

Istota rozwiązania lampy stojącej według niniejszego wynalazku polega na tym, że jej kulisty klosz 

wykonany jest z materiału niemagnetycznego i optycznie przenikliwego dla światła, zwłaszcza ze szkła 

lub tworzywa sztucznego. Wewnątrz klosza znajduje się połączony ze ścianką odbłyśnik w postaci pła-

skiej okrągłej płytki lustrzanej oraz wsypany jest drobnoziarnisty materiał ferromagnetyczny. Elektryczne 

źródło światła zamocowane jest jednostronnym trzonkiem w oprawce osadzonej współosiowo w pod-

stawie tak, że bańka usytuowana jest poniżej magnesu trwałego. Górna powierzchnia czołowa magnesu 

trwałego usytuowana jest w odległości szczeliny poniżej zewnętrznej powierzchni klosza. 

Korzystnym jest, gdy płytka odbłyśnika ma promień równym promieniowi wewnętrznej po-

wierzchni klosza. 

Korzystnym jest również wykonanie w którym pierścieniowy magnes trwały ma otwór o średnicy 

większej od średnicy bańki źródła światła, oraz gdy ponad źródłem światła otwór w magnesie trwałym 

jest szczelnie i rozłącznie zamknięty przeźroczystą zaślepką, o grubości mniejszej od wymiaru szcze-

liny. 

Celowym jest zastosowanie neodymowego magnesu trwałego. 

Lampa przystosowana do użytkowania wewnętrznego, ale również zewnętrznego, ma do pod-

stawy przyłączoną stopę, prostopadłą do pionowej osi, natomiast dla oświetlenia tylko zewnętrznego 

podstawa lampy jest na dolnym końcu połączona ze współosiowym stożkiem mającym na pobocznicy 

zwój śrubowy do wkręcania w ziemię. 

Rozwiązanie lampy według niniejszego wynalazku przybliżone jest opisem przykładowego wyko-

nania pokazanego na rysunku, którego Fig. 1 przedstawia widok z boku lampy z częściowym przekro-

jem, w wykonaniu zewnętrznym, Fig. 2 szczegół „S” z Fig. 1 w powiększeniu, Fig. 3 widok z boku lampy 

zewnętrznej, a Fig. 4 widok lampy wewnętrznej. 

Lampa ma podstawę 1 w postaci pierścienia o osi pionowej O-O, na którego górnej powierzchni 

wykonane jest współosiowe gniazdo kuliste R, o promieniu równym promieniowi kulistego klosza 3. 

Klosz 3 wykonany jest z materiału niemagnetycznego i optycznie przenikliwego dla światła, przykładowo 

twardego tworzywa sztucznego, i złożony jest z dwóch półkul połączonych spoiną klejową 7 w płasz-

czyźnie środkowej. Przed sklejeniem półkul do wnętrza klosza 3 wprowadzona jest okrągła płytka od-

błyśnika 4 z napyloną warstwą lustrzaną, osadzona jest w obwodowym zamku centrującym połączenie 

półkul, a ponad to do klosza 3 zostaje wsypana niewielka ilość drobnoziarnistego materiału ferroma-

gnetycznego 5. 
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Współosiowo w podstawie 1 lampy zamocowany jest neodymowy pierścieniowy magnes trwały 

2, a poniżej oprawka 9 z elektrycznym źródłem światła 8 osadzona na takiej wysokości, że bańka źródła 

światła 8 znajduje się poniżej górnej powierzchni magnesu trwałego 2. Pierścieniowy magnes trwały 2 

zamocowany jest w podstawie 1 na głębokości przy której między jego górną powierzchnią a powierzch-

nią gniazda kulistego R podstawy 1 występuje szczelina s, w którą wbudowana jest przeźroczysta za-

ślepka 10, szczelnie zamykająca strefę źródła światła 8 zasilanego przewodem elektrycznym 6. Ponad 

to otwór w pierścieniowym magnesie trwałym 2 ma średnicę D większą od średnicy d bańki źródła świa-

tła 8. 

Klosz 3 ułożony na gnieździe kulistym R podstawy 1, w dowolnie wybranym sferycznym położeniu 

klosza 3 z odbłyśnikiem 4, zostaje dociśnięty do powierzchni gniazda kulistego R polem magnetycznym, 

którego linie sił zamykają się w obwodzie: od magnesu trwałego 2 przez zaślepkę 10, szczelinę s  

i ściankę klosza 3 do drobnoziarnistego materiału ferromagnetycznego 5 – i z powrotem. 

Lampa przeznaczona do oświetlania przestrzeni wewnętrznych, ale również zewnętrznych, ma 

dolny koniec podstawy połączony ze stopą 12, prostopadłą do pionowej osi O-O podstawy 1, a dla 

użytkowania tylko zewnętrznego, ogrodowego, dolny koniec jest stożkowy ze zwojem śrubowym 12 do 

wkręcania w ziemię. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Lampa stojąca o kierowanym strumieniu światła, której podstawa (1) o pionowej osi (O-O) ma 

na górnej powierzchni współosiowe gniazdo kuliste (R), do którego przylega kulisty klosz (3) 

przyciągany przez pierścieniowy magnes trwały (2) wbudowany poniżej w podstawę (1), zna-

mienna tym, że klosz (3) wykonany jest z materiału niemagnetycznego i optycznie przenikli-

wego dla światła, zwłaszcza ze szkła lub tworzywa sztucznego, wewnątrz klosza (3) znajduje 

się połączony ze ścianką klosza (3) odbłyśnik (4) w postaci płaskiej okrągłej płytki lustrzanej 

oraz wsypany jest drobnoziarnisty materiał ferromagnetyczny (5), natomiast elektryczne źró-

dło światła (8) zamocowane jest jednostronnym trzonkiem w oprawce (9) osadzonej współo-

siowo w podstawie (1) tak, że bańka usytuowana jest poniżej magnesu trwałego (2), a górna 

powierzchnia czołowa magnesu trwałego (2) usytuowana jest w odległości szczeliny (s) pod 

zewnętrzną powierzchnią klosza (3). 

2. Lampa według zastrz. 1, znamienna tym, że płytka odbłyśnika (4) ma promień (r) równym 

promieniowi (R1) wewnętrznej powierzchni klosza (3). 

3. Lampa według zastrz. 1, znamienna tym, że pierścieniowy magnes trwały (2) ma otwór  

o średnicy (D) większej od średnicy (d) bańki źródła światła (8), ponad którą otwór (D) w ma-

gnesie trwałym (2) jest szczelnie i rozłącznie zamknięty przeźroczystą zaślepką (10) o grubo-

ści mniejszej od wymiaru szczeliny (s). 

4. Lampa według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że magnes trwały (2) jest magnesem neo-

dymowym. 

5. Lampa według zastrz. 1, znamienna tym, że podstawa (1) na dolnym końcu połączona jest 

ze stopą (12), prostopadłą do pionowej osi (O-O) podstawy (1). 

6. Lampa według zastrz. 1, znamienna tym, że podstawa (1) na dolnym końcu połączona jest 

ze współosiowym stożkiem mającym na pobocznicy zwój śrubowy (12). 
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Rysunki 
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