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paliwowych. Ma zastosowanie również w ciepłownictwie. Ogni-
wo ma obudowę z przegrodami (4) i składa się z modułów (15) 
z trzema komorami reakcyjnymi elektrolizy wody (1, 1a, 1b), z któ-
rych każda składa się z dwóch cel z sześcioma płytkami robo-
czymi o zarysie kolistym oraz rdzeni (5, 5a, 5b) komór (1, 1a, 1b), 
zamkniętych szczelnie w obudowie wypełnionej elektrolitem (2) 
z przepływem cieczy elektrolitycznej, kanałów transmisyjnych, 
usytuowanych w ścianach obudowy (4), o kierunku przepływu 
gazu oraz komory przeciwpluskowej (8), filtra mokrego (6), filtra 
suchego (7) oraz tulei dystansowej (9) regulującej odległości po-
między płytami elektrod celi.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2013 10 17

(51) H02K 21/30 (2006.01)

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

(72) KRUPA STANISŁAW; SAPIŃSKI BOGDAN

(54)

(57) Przetwornik energii mechanicznej ruchu obrotowego 
na energię elektryczną, stanowiący urządzenie elektryczne pracu-
jące na zasadzie indukcji elektromagnetycznej, stosowany w celu 

zasilania odbiorników małej mocy, zawierający stojan, który sta-
nowią korpus ferromagnetyczny w kształcie wydrążonego walca, 
układy magnesów trwałych oraz cewkę indukcyjną zamocowaną 
na współosiowym z korpusem ferromagnetycznym, wale napędo-
wym wirnika, charakteryzuje się tym, że magnesy trwałe (3) mają 
kształt wycinków wydrążonego walca o orientacji namagneso-
wania promieniowej oraz ze względu na zwrot namagnesowania 
są rozmieszczone naprzemiennie na wewnętrznej obwodnicy kor-
pusu ferromagnetycznego (2) i gdzie na każdy element obwodu 
magnetycznego w postaci magnesu trwałego (3) przypada jedna 
szczelina powietrzna (9).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2013 10 14

(51) H04L 12/00 (2006.01)

(71) SWANCAR CEZARY, Dzierżoniów
(72) SWANCAR CEZARY

(54)

(57) System „tritrade” jest opcją przewidzianą dla internetowych 
portali handlowych, która wprowadza do transakcji drugiego 
sprzedawcę. Dzięki temu oprócz standardowych opcji takich jak 
„Kup Teraz” pojawi się opcja „Kup Przez”.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2013 10 23

(51) H05K 9/00 (2006.01) 
 G12B 17/00 (2006.01) 
 G12B 17/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) KITOWSKI PRZEMYSŁAW

(54)

(57) Antyradiacyjna osłona do telefonu komórkowego przezna-
czona do zamocowania na jego ekranie, składająca się z elementu 
nośnego, metalowego elementu antyradiacyjnego (2) i elementu 
osłonowego (3) charakteryzuje się tym, że na powierzchni elemen-
tu nośnego zaopatrzonego w warstwę adhezyjną korzystnie dwu-
stronnie, umieszczony jest elementy antyradiacyjny (2) korzystnie 
ukształtowany w postaci siatki, osłonięty elementem osłonowym (3) 
korzystnie zaopatrzonym jednostronnie w warstwę adhezyjną. Ele-
ment nośny i element osłonowy (3) wykonane są z przezroczyste-
go, elastycznego tworzywa sztucznego.

(3 zastrzeżenia)


