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(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk

(72) KUSZ BOGUSŁAW; BOCHENTYN BEATA; 

GAZDA MARIA; KARCZEWSKI JAKUB

(54) Sposób otrzymywania kompozytu szklano-
-metalicznego oraz sposób wykorzystania tego 
materiału

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania materia-

łu termoelektrycznego o strukturze kompozytu szklano-metalicz-

nego, w którym w atmosferze redukującej, korzystnie w atmosfe-

rze wodoru, w temperaturze powyżej 200°C poddaje się redukcji 

szkła tlenkowe, w postaci litej lub proszkowej, zawierające jony 

pierwiastków z grupy półmetali, zwłaszcza jony antymonu, arsenu, 

boru, germanu, krzemu, telluru, bizmutu, selenu, glinu przez okres 

nie krótszy niż jedna godzina. Tak otrzymany materiał termoelek-

tryczny stosuje się do budowy termoogniwa lub ogniwa Peltiera, 

jako warstwę rozdzielającą elektrody metalowe.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408478 (22) 2014 06 09

(51) H01M 4/96 (2006.01)

 H01G 9/042 (2006.01)

 C23C 14/06 (2006.01)

 B82B 3/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) LOTA GRZEGORZ; TYCZKOWSKI JACEK; 

MAKOWSKI PRZEMYSŁAW; LOTA KATARZYNA; 

ACZNIK ILONA; PĘZIAK DARIA

(54) Sposób przygotowania materiału węglowego 
przeznaczonego na elektrody kondensatora 
elektrochemicznego

(57) Sposób przygotowania materiału węglowego przeznaczo-

nego na elektrody kondensatora elektrochemicznego pracujące 

w elektrolitach wodnych o zakresie pH 0 - 16, elektrolitach orga-

nicznych i cieczach jonowych, w układzie symetrycznym, polega 

na poddaniu materiału węglowego o postaci nanostrukturalnej, 

monolitycznej, nanorurek węglowych lub warstw grafenowych 

obróbce niskotemperaturową plazmą nierównowagową genero-

waną w obecności par jodu i ewentualnie inertnego gazu nośnego, 

jak argon lub hel w warunkach stacjonarnych lub przy przepływie 

par jodu i gazu, przy czym jako materiał węglowy korzystnie stosu-

je się tkaninę węglową.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408511 (22) 2014 06 12

(51) H02G 7/08 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) TYTKO ANDRZEJ; WÓJCIK MARIAN; 

ROKITA TOMASZ; OLSZYNA GRZEGORZ

(54) Sposób i urządzenie do kontroli położenia liny 
w zawieszeniach linowych

(57) Urządzenie do kontroli położenia liny w zawieszeniach lino-

wych, zwłaszcza w zawieszeniach lin stosowanych w urządzeniach 

transportu linowego, przy kontroli zawieszenia różnych rodzajów 

lin, w zamocowaniach lin we wciągarkach oraz dźwignikach róż-

nego typu, składające się z czujnika, opaski ustalającej, zacisku li-

nowego, charakteryzuje się tym, że posiada czujnik (5) połączony 

z układem rejestrującym (6) zmianę położenia liny (2), umieszczony 

pomiędzy opaską ustalającą (4) oddaloną o wartość ΔL od miejsca 

zaciśnięcia liny (2) w zacisku linowym (1), a górną powierzchnią za-

cisku linowego (1) lub dodatkowym zaciskiem ustalającym (3). Wy-

nalazek ujawnia również sposób.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 408623 (22) 2014 06 20

(51) H02J 3/18 (2006.01)

 H02J 3/01 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 

Olsztyn

(72) LANGE ANDRZEJ

(54) Nadążny układ kompensacji mocy biernej 
podstawowej harmonicznej o regulowanej wartości 
wraz z fi ltracją wyższej harmonicznej w sieci 
elektroenergetycznej średniego lub wysokiego 
napięcia

(57) Nadążny układ kompensacji mocy biernej podstawowej 

harmonicznej o regulowanej wartości, wraz z fi ltracją wyższej har-

monicznej w sieci elektroenergetycznej średniego lub wysokiego 

napięcia charakteryzuje się tym, że składa się z transformatora za-

silającego (1), transformatora fi ltrującego (2) o jednym uzwojeniu 

średniego (SN) lub wysokiego napięcia (WN) i jednego uzwojenia 

niskiego napięcia (nn), do którego dołączono po stronie uzwojeń 

niskich napięć za pomocą łączników tyrystorowych (3) wyposażo-

nych w dwa triaki baterie kondensatorów (4) połączone w trójkąt, 

przy czym triaki podłączone są w dwie dowolne fazy, a trzecia faza 

jest podłączona bezpośrednio do kondensatora (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 408624 (22) 2014 06 20

(51) H02J 3/18 (2006.01)

 H02J 3/01 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, 

Olsztyn

(72) LANGE ANDRZEJ

(54) Nadążny tyrystorowy układ kompensacji mocy 
biernej podstawowej harmonicznej o regulowanej 
wartości w każdej fazie wraz z fi ltracją wyższej 
harmonicznej w sieci elektroenergetycznej 
średniego lub wysokiego napięcia

(57) Nadążny układ kompensacji mocy biernej podstawowej har-

monicznej o regulowanej wartości w każdej fazie, wraz z fi ltracją 

wyższej harmonicznej w sieci elektroenergetycznej średniego lub 


