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(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) SAMBORSKI TOMASZ MAREK; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Urządzenie do grawitacyjnego obciążania obiektów 
technicznych, zwłaszcza siłowników, których organy 
robocze wykonują ruch liniowy lub obrotowy

(57) Urządzenie do grawitacyjnego obciążania obiektów tech-

nicznych zwłaszcza siłowników, których organy robocze wykonują 

ruch liniowy lub obrotowy, zawierający prowadnice (1), po których 

porusza się wózek (2) z umieszczonym na nim krążkiem (3), krążków 

prowadzących (4), poprzez które przechodzi cięgno (5) zamocowa-

ne jednym końcem do obwodu krążka obciążającego (7), a na dru-

gim zakończone obciążnikami (6).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 404325 (22) 2013 06 14

(51) F16F 13/00 (2006.01)

 F16F 3/00 (2006.01)

 F16B 17/00 (2006.01)

 F16B 7/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) SAMBORSKI TOMASZ MAREK; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Sprężysty mechanizm łączący
(57) Sprężysty mechanizm łączący zawiera korpus (1), w któ-

ry wkręcony jest łącznik (2) wyposażony w element pozwalający 

na połączenie z zewnętrznym układem obciążającym, korzystnie 

w ucho (3). W korpusie (2) osadzona jest suwliwie śruba (4) z na-

kręconym łącznikiem (5) wyposażonym w element pozwalający 

na połączenie z zewnętrznym układem obciążającym, a pomiędzy 

występem w korpusie (1) i cylindrycznym łbem śruby (4) z jednej 

strony oraz łącznikiem (5) z drugiej strony umieszczone są sprężyny 

talerzowe (7).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 407667 (22) 2014 03 26

(51) F23Q 13/00 (2006.01)

 F23Q 7/02 (2006.01)

 F23Q 7/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 

W KRAKOWIE, Kraków

(72) SŁOWIŃSKI KRZYSZTOF

(54) Urządzenie do rozpalania kotła za pomocą mikrofal
(57) W obudowie urządzenia znajduje się magnetron (4) wytwarza-

jący fale elektromagnetyczne o częstotliwości 868 MHz - 2483 MHz. 

Z magnetronu (4) wyprowadzony jest falowód (7) zakończony ante-

ną (9), emitującą mikrofale. Antena (9) skierowana jest bezpośrednio 

w stronę paliwa stałego (11). W sąsiedztwie magnetronu (4) znajdu-

je się transformator (5) i kondensator (6), a nad nimi wentylator (3) 

rozprowadzający po wnętrzu obudowy powietrze chłodzące.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407668 (22) 2014 03 26

(51) F23Q 13/00 (2006.01)

 F23Q 7/02 (2006.01)

 F23Q 7/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA 

W KRAKOWIE, Kraków

(72) SŁOWIŃSKI KRZYSZTOF

(54) Sposób rozpalania kotła za pomocą mikrofal
(57) Wynalazek dotyczy sposobu rozpalania paliwa stałego w ko-

tłach poprzez mikrofale emitowane przez antenę w kierunku pa-

liwa, które jest dodatkowo osuszane i podgrzewane powietrzem, 

użytym do chłodzenia magnetronu wytwarzającego fale elektro-

magnetyczne oraz jego układu zasilania. Proces rozpalania paliwa 

jest sterowany za pomocą sterownika.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 404298 (22) 2013 06 12

(51) F24F 3/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 

STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KARWAT BOLESŁAW; STAŃCZYK EMIL; 

SWATEK MIECZYSŁAW

(54) Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej 
z wykorzystaniem ciepła z zakładów termicznej 
utylizacji odpadów

(57) Węzeł cieplny (1) rozdzielający ciepło do klimatyzowane-

go obiektu połączony jest dodatkowo przez zespół obsługi sie-

ci (5) z podgrzewaczem elektrycznym (2). Wyjście podgrzewacza 

elektrycznego (2) włączone jest równolegle w gałąź (9) instalacji 

hydraulicznej łączącą węzeł cieplny (1) z sorpcyjnym agregatem 

chłodniczym (3). Na obu gałęziach przed złączem zabudowane 

są zawory regulacyjne (8). Agregat chłodniczy (3) połączony jest 

z urządzeniem chłodniczym (4), a stroną wody lodowej połączony 
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poprzez zawór regulacyjny (11) z instalacją odbiorników systemu 

klimatyzacyjnego (6).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 404360 (22) 2013 06 18

(51) F24F 3/044 (2006.01)

 F24F 1/02 (2011.01)

 F24F 11/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) KOZIOŁ STANISŁAW; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Przepływowa komora klimatyzacyjna do symulacji 
warunków atmosferycznych pomieszczeń 
mieszkalnych lub klimatu zewnętrznego w okresie 
wysokich temperatur

(57) Przepływowa komora klimatyzacyjna do symulacji warun-

ków atmosferycznych pomieszczeń mieszkalnych lub klimatu ze-

wnętrznego w okresie wysokich temperatur o kształcie prostopa-

dłościanu, o ścianach z materiału o dobrej izolacyjności termicznej 

posiada wydzielone co najmniej jedną strefę podgrzewania, strefę 

dogrzewania i wyprowadzenia powietrza, a za kanałem (2), dopro-

wadzającym strumień powietrza (3) o nieznanej temperaturze i wil-

gotności kanałem (2), znajduje się nagrzewnica wentylatorowa (4) 

oraz układ nawilżania (5), a za nimi zespół dogrzewania, składający 

się z nagrzewnic wentylatorowych (6).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 404362 (22) 2013 06 18

(51) F24F 3/044 (2006.01)

 F24F 1/02 (2011.01)

 F24F 11/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) KOZIOŁ STANISŁAW; ZBROWSKI ANDRZEJ

(54) Przepływowa komora klimatyzacyjna do symulacji 
zimowych warunków atmosferycznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest przepływowa komora kli-

matyzacyjna symulacji zimowych warunków atmosferycznych 

o kształcie prostopadłościanu o ścianach o dobrej izolacyjności 

termicznej, w której wydzielona jest co najmniej jedna strefa chło-

dzenia z umieszczonymi w niej co najmniej dwoma parownika-

mi (4) i doprowadzeniem powietrza kanałem (2), strefa podgrze-

wania z umieszczoną w niej nagrzewnicą (7) i strefa dogrzewania 

z umieszczonym w niej zespołem nagrzewnic wentylatorowych (8) 

usytuowanych w taki sposób, że wytwarzają poprzeczne zawiro-

wania w komorze (1), ujednorodniające rozkład temperatury w po-

bliżu wylotu do kanału wylotowego (10), kanał wylotowy (10), a tak-

że przegrody spiętrzające (9).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 404351 (22) 2013 06 17

(51) F24F 13/08 (2006.01)

 F24F 13/14 (2006.01)

(71) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO 

TECHNICZNO-HANDLOWE ENERGOWENT, Katowice

(72) RUSIŃSKI EUGENIUSZ; KEHLE ZBIGNIEW; MOCZKO 

PRZEMYSŁAW; ZAJĄCZKOWSKI JANUSZ; CHOJKA 

JACEK; CHMIELARZ WIESŁAW; PIEKARSKI JERZY; 

WRÓBLEWSKI ANDRZEJ; WRÓBLEWSKI JACEK

(54) Kierownica wlotowa wentylatora
(57) Przedmiotem wynalazku jest kierownica wlotowa wentylato-

ra promieniowego, charakteryzująca się małą histerezą kątów usta-

wienia łopatek i niskimi obciążeniami niezbędnymi do ich przesta-

wiania. Cel ten osiągnięto przez osadzone w korpusie (1) łopatki (2) 

o zmiennej procentowej grubości profi lu (g) oraz zamontowanych 

w łożyskach (5) tocznych trzpieni (4) górnych łopatki (2), chronio-

nych pierścieniami (6) uszczelniającymi i pokrywką (7).

(7 zastrzezeń)

A1 (21) 404321 (22) 2013 06 14

(51) F24H 1/44 (2006.01)

 F23B 10/00 (2011.01)

 F24H 9/18 (2006.01)

(71) KAPELAN PIOTR, Nowa Wieś Mała

(72) KAPELAN PIOTR

(54) Kocioł dwupaleniskowy
(57) Przedmiotem wynalazku jest kocioł dwupaleniskowy, prze-

znaczony do spalania węgla, korzystnie groszku, trocin i drewna 

opałowego, służący do ogrzewania różnego rodzaju obiektów, 

zwłaszcza domków jednorodzinnych. Kocioł zawiera korpus (1) 

z płaszczem wodnym (21), drzwiczki z otworami wyczystkowymi, 

drzwiczki popielnikowe, ruszt żeliwny (18), wymienniki rurowe (19), 

tworzące palenisko główne i dodatkowe, palnik (20), wymienniki 

płytowe (22) zamocowane w górnej części kotła, tworzące labiryn-

towy kanał odpływowy spalin do czopucha (8). Kocioł wyposażony 

jest w zbiornik paliwa (9) z zespołem ślimakowym (10), zasilającym 

w paliwo, z silnikiem (16), przekładnią (15), układem zasilającym w po-


