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w jeden obwód odpowiadający zaplanowanemu a priori świecące-
mu kształtowi lub znakowi ASCII lub ich kombinacji.

(24 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 04 03

(51) F21S 9/03 (2006.01) 
 H05B 37/02 (2006.01)

(71) TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(72) JACKIEWICZ JANUSZ

(54)

(57) Układ oświetleniowy przeznaczony do oświetlania dzienne-
go lampami LED dużych powierzchni, zwłaszcza marketów i hal 
produkcyjnych, zbudowany jest z ogniwa fotowoltaicznego (2), złą-
czonego z co najmniej jedną lampą LED (3) oraz wpiętego w utwo-
rzony tak obwód elektryczny zasilacza (4) podtrzymującego napię-
cie, oraz przetwornika (1) prądu stałego albo przetwornika (1) prądu 
stałego i prądu przemiennego w prąd zmienny o częstotliwości 
w zakresie od 1 kHz do 100 MHz, korzystnie 100 kHz.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 04 10

(51) F23G 7/00 (2006.01)

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

(72) DAŃKO JÓZEF; HOLTZER MARIUSZ; DAŃKO RAFAŁ; 
HODANA MICHAŁ; ŚLIWA MIROSŁAW; KUBICA ROBERT; 
BIERNAT ROBERT

(54)

(57) Układ urządzeń zawiera zasobnik paliwa węglowego (1) i za-
sobnik pyłu organicznego (2), połączone dozownikami (3) z mie-
szalnikiem (5), którego podajnik ślimakowy (6) transportuje mie-
szaninę do kotła wodnego (8). Kocioł wodny (8) wyposażony jest 

w obrotowy palnik retortowy, ponad którym zawieszony jest ru-
chomy deflektor. W komorze spalania kotła wodnego (8) zabudo-
wane są płyty ceramiczne w układzie wymuszającym labiryntowy 
przepływ gazów spalinowych. W kanał gazów spalinowych (13) 
wbudowany jest wymiennik ciepła (14) i zespół odpylający (15).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 03 31

(51) F24H 1/24 (2006.01) 
 F24H 1/48 (2006.01) 
 F23L 7/00 (2006.01) 
 F23B 90/00 (2011.01)

(71) BRZESKI ARKADIUSZ, Łódź
(72) BRZESKI ARKADIUSZ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest piec centralnego ogrzewania 
z funkcją produkcji pary technologicznej, znajdujący zastosowanie 
jako piec centralnego ogrzewania wszędzie tam, gdzie wymaga-
na jest wysoka czystość spalin oraz specyficzne warunki środowi-
skowe. Piec centralnego ogrzewania z funkcją generowania pary 
technologicznej, w procesie spalania węgla nie emituje zanieczysz-
czeń uciążliwych dla środowiska, a wykorzystuje paliwa stałe lub 
płynne jako nośnik energii oraz wodę która procesowo zamienia 
się w tlenek węgla i wodór, dzięki czemu możemy doprowadzić 
do całkowitej przemiany paliwa w energię. Piec centralnego ogrze-
wania z funkcją produkcji pary technologicznej zawiera komorę 
spalania podzieloną na trzy sekcje. Sekcje komory spalania to ko-
mora główna (palenisko), gdzie ładuje się wsad palny, poniżej znaj-
duje się ruszt (1), połączony korzystnie z wymiennikiem ciepła (19), 
a pod rusztem (1) znajduje się popielnik (3). Powyżej komory głów-
nej znajduje się komora dopalania gazów (14), do której tłoczone 
są spaliny i w niej dopalane. Komora główna (palenisko) posiada 
kanał spalinowy doprowadzony do drugiej komory, w której ciepło 
spalin zamieniane jest w parę technologiczną. Spaliny w ostatnim 
etapie są kierowane do kompresora, a z niego do komina (13).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 04 11

(51) F41B 6/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok
(72) KŁOSKOWSKI PIOTR; GOSIEWSKI ZDZISŁAW

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest impulsowa wyrzutnia ma-
gnetyczna, składająca się ze stojana, układu zasilania i obiektu 
napędzanego. Źródłem sił magnetycznych są prostokątne cewki, 
umieszczone w każdym ze skrzydeł obiektu napędzanego, który 
może poruszać się wzdłuż szczelin powietrznych poszczególnych 
obwodów magnetycznych, wchodzących w skład stojana. Podsta-
wową cechą rozwiązania jest zastosowanie minimum dwóch, nieza-
leżnych układów zasilania, składających się z baterii kondensatorów 
o określonych parametrach początkowych, gdzie każdy z układów 
zasilania przyporządkowany jest do różnych stref przyspieszania 


