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(54) Urządzenie dozujące
(57) Urządzenie dozujące przeznaczone jest do dozowania ciekłe-

go czynnika do cieczy zasadniczej. Urządzenie ma trzpień (21) prze-

mieszczający się w kadłubie (1) wraz z dwustopniowym tłokiem (13) 

ruchem posuwisto - zwrotnym. Trzpień (21) jest jednym końcem 

umieszczony za pośrednictwem sprężyny (18) wewnątrz dwu-

stopniowego tłoka (13). Sprężyna (18) jest oparta z jednej strony 

na krążku (30) osadzonym na końcu trzpienia (21), a z drugiej o dno 

dwustopniowego tłoka (13). Przeciwległy koniec trzpienia (21) ma 

gwintowaną końcówkę (31), którą jest połączony z regulacyjną tu-

lejką (32), sprzężoną obrotowo z regulacyjną tuleją (9), umieszczoną 

w otworze (5) korpusu (4) zamocowanego na drugim końcu kadłu-

ba (1). Trzpień (21) ma występ (27), o który opiera się uszczelka (25) 

osadzona w krążku (26) trwale osadzonym na trzpieniu (21) i po-

siadającym prowadzące element/elementy przemieszczające się 

w otworach wykonanych w korpusie (4). W osiowym otworze (5) 

korpusu (4) umieszczony jest szczelnie tłoczek (34), który jest prze-

suwany krążkiem (26) lub regulacyjną tulejką (32). Tłoczek (34) jest 

też uszczelniony po trzpieniu (21). W dnie dwustopniowego tło-

ka (13) znajdują się zatrzask/zatrzaski (22), które współpracują z row-

kiem (23) usytuowanym na obwodzie trzpienia (21).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 406973 (22) 2014 01 28

(51) F04D 17/00 (2006.01)

 F04D 17/08 (2006.01)

(71) VIBROSON ŁÓDŹ DR INŻ. A. PODSĘDKOWSKI SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(72) WRÓBEL GRZEGORZ; PODSĘDKOWSKI ANDRZEJ

(54) Wentylator promieniowy z układem regulacji 
ustawienia kąta łopatek wirnika w czasie ruchu

(57) Wentylator promieniowy z układem regulacji ustawienia kąta 

łopatek wirnika w czasie ruchu, charakteryzuje się, tym, że posiada 

zamocowany na wale (11) wentylatora lub w jego wnętrzu siłow-

nik napędowy (1), z którego napęd na obrotowe łopatki (7) wirnika 

jest przeniesiony poprzez układ napędowy, wyposażony w układ 

dźwigniowy lub układ zazębiony. Przedmiot wynalazku może być 

stosowany w wentylatorach, zwłaszcza energetycznych.

(21 zastrzeżeń)

A1 (21) 406979 (22) 2014 01 29

(51) F15B 3/00 (2006.01)

 G01L 7/16 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

-WDROŻENIOWE VIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(72) SIKORSKI WŁODZIMIERZ

(54) Ręczny tłokowy zadajnik ciśnienia
(57) Ręczny tłokowy zadajnik ciśnienia charakteryzuje się tym, 

że do cylindra ciśnieniowego jednostronnego działania (1), do któ-

rego, od strony w której nie występuje ciśnienie, zamocowana jest 

tuleja mocująca (2)w otworze której znajduje się gwint, w który jest 

wkręcone nagwintowane tłoczysko (3), połączone jednym końcem 

obrotowo z uszczelnionym tłokiem (4), znajdującym się w cylin-

drze (1), a drugim końcem na którym posiada spłaszczenie, wsu-

nięte jest w podłużny otwór tulei łączącej (5), zaopatrzonej w dwa 

łożyska napędowe (6), przesuwające się w podłużnych otworach 

tulei napędowej (7), osadzonej obrotowo na tulei mocującej (2), 

przy czym na końcu tulei napędowej (7) znajduje się pokrętło (8), 

a jej podłużne otwory osłonięte są cylindryczną osłoną (9).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 406955 (22) 2014 01 27

(51) F16C 17/10 (2006.01)

 F16C 32/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; SALWIŃSKI JÓZEF

(54) Hybrydowe łożyskowanie wzdłużno-promieniowe
(57) Hybrydowe łożyskowanie wzdłużno-promieniowe charakte-

ryzuje się tym, że na wałku (1) umieszczona jest tuleja (2) z tarczą 

oporową (2a), zaś we wnękach wykonanych na powierzchniach 

czołowych tarczy oporowej (2a) umieszczone są magnesy trwałe (9, 

10), a we wnękach wykonanych na odpowiednich powierzchniach 

czołowych pokryw (3, 4), umocowanych do cylindrycznej obudo-

wy (7) i umieszczonych nad i pod tarczą oporową (2a), umieszczo-

ne są także magnesy trwałe (8, 11), przy czym magnesy (9, 10) w tar-
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czy oporowej (2a) i magnesy (8, 11) w pokrywach (3, 4) ustawione 

są naprzeciwko siebie biegunami jednoimiennymi. Pomiędzy po-

wierzchniami czołowymi tarczy oporowej (2a), a odpowiednimi 

powierzchniami czołowymi pokryw (3, 4) występują płaskie szcze-

liny powietrzne (a), a w cylindrycznych gniazdach pokryw (3, 4) 

osadzone są nieruchomo panewki porowate (5, 6) nasycone cieczą 

magnetyczną, w których umieszczone są walcowe końce tulei (2), 

usytuowane po obu stronach tarczy oporowej (2a).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 406897 (22) 2014 01 21

(51) F21V 23/00 (2015.01)

 H02J 17/00 (2006.01)

 F21Y 101/02 (2006.01)

(71) BORYSEWICZ IGOR, Purda; ROSZKOWSKI WOJCIECH, 

Warszawa

(72) BORYSEWICZ IGOR; ROSZKOWSKI WOJCIECH

(54) Lampa bezprzewodowa oraz sposób zasilania 
lampy bezprzewodowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest lampa bezprzewodowa, mają-

ca zastosowanie do oświetlania pomieszczeń oraz sposób zasilania 

lampy bezprzewodowej. Lampa bezprzewodowa zbudowana jest 

z rozłączonych od siebie bazy (1) oraz odbiornika (2). Baza (1) wy-

posażona jest w nadawczą przetwornicę (3) połączoną z nadawczą 

cewką (4) umieszczoną w obudowie bazy (1). Odbiornik (2) wypo-

sażony jest w umieszczoną w obudowie odbiorczą cewkę (5) połą-

czoną z odbiorczą przetwornicą (6) połączoną z źródłem światła (7). 

Źródłem światła (7) jest dioda LED lub żarówka. Sposób zasilania 

lampy bezprzewodowej, charakteryzuje się tym, że w nadawczej 

przetwornicy (3) bazy (1) podnosi się częstotliwość pochodzącego 

z sieci zewnętrznej prądu elektrycznego. Za pomocą nadawczej 

cewki (4) umieszczonej w obudowie (5) bazy (1) zmienia się prąd 

elektryczny na energię elektromagnetyczną i przesyła się energię 

elektromagnetyczną od odbiorczej cewki (5) umieszczonej w obu-

dowie odbiornika (2), która zmienia energię elektromagnetyczną 

na prąd elektryczny. Następnie częstotliwość obniża się w odbior-

czej przetwornicy (6) połączonej ze źródłem światła (7).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 406929 (22) 2014 01 24

(51) F23H 1/00 (2006.01)

 F23H 1/02 (2006.01)

 F23H 1/04 (2006.01)

(71) MOMOT JERZY, Zaborze

(72) MOMOT JERZY

(54) Skrzynia podrusztowa kotła rusztowego
(57) Skrzynia podrusztowa (1) kotła rusztowego zawiera kilka 

równoległych podłużnych stref podmuchowych (2) o osiach pro-

stopadłych do kierunku przesuwu rusztu, poprzedzielanych stre-

fami uszczelniającymi, gdzie strefy mają w jednej (lub w dwóch) 

ściance (z dwóch dłuższych ścianek) wloty powietrza w postaci 

otworu(ów) (3) lub strefy mają otwór(ry) w krótszej ściance. Strefa(y) 

podmuchowa(e) korzystnie jest podzielona podłużnie na podstre-

fy podmuchowe, przedzielone od siebie jedną lub więcej przegro-

dami (4). Przegrody te mogą mieć stałą wielkość powierzchni lub 

regulowaną.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 406722 (22) 2014 01 30

(51) F23H 17/12 (2006.01)

 F23H 11/12 (2006.01)

(71) ARNO-BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Runowo Pomorskie

(72) SADOWSKI ANDRZEJ

(54) Dwuelementowa rusztowina dla palenisk z rusztem 
ruchomym schodkowym

(57) Dwuelementowa rusztowina dla palenisk z rusztem rucho-

mym, schodkowym charakteryzuje się tym, iż składa się z dwóch 

elementów, tj. z rusztowiny (1) i noska (2), zamocowanego prze-

gubowo do rusztowiny. Pozwala to na wymianę noska (2) po jego 

wytarciu , bez konieczności wymiany całej rusztowiny. Szczelina 

pomiędzy noskiem (2) a rusztowiną (1), przez którą przepływa po-

wietrze podmuchowe, zapewnia dodatkowe chłodzenie rusztu. 

Wynalazek ma zastosowanie w suszarniach, nagrzewnicach, ko-

tłach opalanych paliwem stałym, które wykazuje się zawsze pew-

nym zanieczyszczeniem.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 406962 (22) 2014 01 27

(51) F23M 9/06 (2006.01)

(71) ORŁOWSKI JAROSŁAW, Kołobrzeg

(72) ORŁOWSKI JAROSŁAW

(54) Defl ektor-separujący zwłaszcza dla kotłów
(57) Defl ektor-separujący zwłaszcza dla kotłów zawierający otwo-

ry charakteryzuje się tym, że w komorze spalania (S) kotła umiesz-

czone są korzystnie dwie płytki defl ektora (P) styczne ze sobą 

korzystnie wzdłuż zgrubienia (Z) tworzące razem defl ektor, który 

separuje komorę spalania (S) od części spalinowej (CS) wymien-

nika ciepła, przy czym każda z płytek defl ektora (P) posiada zgru-

bienie (Z), usytuowane w środku komory spalania, przy tym każda 

z płytek defl ektora (P) posiada otwory o większej średnicy (Od) 

od dołu to jest od strony komory spalania (S) oraz otwory o mniej-


