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A1 (21)  (22) 2011 12 23

(51) F02D 19/06 (2006.01) 
 F02D 41/30 (2006.01) 
 G06F 9/44 (2006.01)

(71) D. T. GAS SYSTEM  
SPÓŁKA JAWNA, Poznań

(72) ŻEBROWSKI ADAM ANDRZEJ

(54)  

 

 

 

 

 

 

(57) Urządzenie posiada mikrokontroler lub mikroprocesor (2), któ-
ry wyposażony jest w pamięć wewnętrzną lub zewnętrzną, w której 
znajduje się program komputerowy do sterowania urządzenia, oraz 
posiada doprowadzenia sygnałów - prędkości obrotowej RPM (3) 
wraz z układem logicznym dopasowującym (8), - ciśnienia w kolek-
torze dolotowym MAP (4) mierzonego za pomocą przetwornika 
analogowo-cyfrowego ADC (9), - czasu wtrysku benzyny (5) wraz 
z układem logicznym dopasowującym (10), - ciśnienia benzyny 
w szynie wtryskowej (6) mierzonego za pomocą przetwornika ana-
logowo-cyfrowego ADC (11), - informacji o aktualnym stanie pracy 
systemu (7), które w urządzeniu zostają przetworzone na wartości 
odpowiednie dla mikrokontrolera (2).

(2 zastrzeżenia)
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(51) F02M 23/00 (2006.01) 
 F02B 51/02 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE,  
Szczecin

(72) KLYUS OLEH; ELJASZ JACEK; KLYUS IGOR;  
BEZIUKOW OLEG, RU

(54)

(57) Sposób zwiększenia mocy silników spalinowych, polegający 
na zwiększeniu zawartości tlenu w doprowadzanym do komory 
spalania powietrzu poprzez doprowadzenie ozonu do układu dolo-
towego lub do przestrzeni roboczej silnika, charakteryzuje się tym, 
że powierzchnię elementów układu dolotowego lub powierzch-
nię elementów przestrzeni roboczej silnika pokrywa się materia-
łem katalitycznym- destruktorem ozonu, przy czym zapewnia się 
zwiększenie kontaktu ozonu z katalizatorem poprzez wykonanie 
wewnętrznych powierzchni elementów układu dolotowego lub 
elementów przestrzeni roboczej silnika jako chropowatych, gwin-
towanych lub żebrowanych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 401948 (22) 2012 12 10

(51) F03G 7/06 (2006.01)

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

(72) RĄCZKA WALDEMAR; KOWAL JANUSZ;  
SIBIELAK MAREK; KONIECZNY JAROSŁAW

(54)

(57) Siłownik zawiera uchwyt aktywny (3a) i uchwyt bierny (3b), 
połączone elementem z pamięcią kształtu (1a) i rozpierane współ-
osiową z elementem pamięci kształtu, spiralną, stalową sprężyną 
powrotną (2). W pierścieniowej przestrzeni, między elementem 
z pamięcią kształtu (1a) i sprężyną powrotną (2), koncentrycznie 
zabudowana jest toroidalna cewka (4) nagrzewnicy indukcyjnej. 
Wtórny obwód elektryczny nagrzewnicy tworzą uchwyt aktyw-
ny (3a), zwarty z uchwytem biernym (3b) przez sprężynę powrot-
ną (2) albo dodatkowo przez przewód zwierający (6).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 12 14

(51) F03G 7/10 (2006.01)

(71) WIŚNIEWSKI STANISŁAW, Zambrów
(72) WIŚNIEWSKI STANISŁAW

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest napęd grawitacyjny przetwa-
rzający energię pola grawitacyjnego w energię ruchu obrotowe-
go, składający się z kołowego toru (1) z obrotowym, walcowym, 
zamkniętym, zbiornikiem (2) wewnątrz. We wnętrzu zbiornika (2) 
umieszczony jest walcowy obrotowy pływak (3) o osi (4), wspartej 
za pośrednictwem prowadnic (5) na osi (7) rolek (8) prowadzących, 
opartych na kołowym torze (1). Prowadnice (5) wyprowadzone 


