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ciwległy koniec sprężyny (17) na przeciwległej ściance bocznej 
wybrania (16) drugiego elementu (14) tłoka nastawnego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 425724 (22) 2018 05 24

(51) F16J 1/10 (2006.01)
 F01B 9/04 (2006.01)

(71) 3DGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(72) KOSTRZEWA SZYMON; WOLNICKI PRZEMYSŁAW

(54) Silnik dwusuwowy

(57) Silnik dwusuwowy zasilany mieszanką paliwowopowietrzną 
zawiera cylinder (1) z otworami (3) wlotowym i wylotowym i uko-
śnodenny tłok (2). Tłok (2) osadzony jest na sztywnym tłoczysku (9) 
wsuniętym w tuleję (4). Tuleja (4) poprzez korbę (6) stanowi napęd 
koła zębatego (7) wału napędowego, które współpracuje z pozio-
mym kołem zębatym (5) obraca jącym tłoczysko (9).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 425700 (22) 2018 05 23

(51) F23L 5/02 (2006.01)
 F01D 15/08 (2006.01)
 F23G 7/10 (2006.01)

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

(72) FILIPOWICZ MARIUSZ; PODLASEK SZYMON; 
SORNEK KRZYSZTOF

(54) Sposób doprowadzania powietrza do kotła 
do spalania biomasy

(57) Sposób doprowadzania powietrza do kotła do spalania bio-
masy, w szczególności słomy, pracującego w instalacji skojarzone-
go wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, mającego zastosowa-
nie w systemach ciepłowniczych dla pojedynczych budynków, jak 
i w małej skali przemysłowej czy gospodarstwach rolnych, charak-
teryzuje się tym, że powietrze, które jest dostarczane poprzez wen-
tylator (W) zaopatrzony w falownik, jest podawane do kotła (KO) 
równolegle z podgrzanym powietrzem z wymiennika spaliny-po-
wietrze (WSP) za pomocą turbosprężarki (TD) o zasilaniu parowym 
z obiegu (L2) i jest następnie zmieszane w układzie składającym się 
z dwóch przepustnic (P1, P2).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 425723 (22) 2018 05 24

(51) F23L 17/02 (2006.01)
 E04D 13/14 (2006.01)
 E04H 12/28 (2006.01)

(71) KRONO-PLAST JANUSZKA TADEUSIAK SPÓŁKA JAWNA, 
Kłobuck

(72) JANUSZKA BARTŁOMIEJ; TADEUSIAK RAFAŁ

(54) Segment przestrzeni wywiewnej kominka 
wentylacyjnego

(57) Segment przestrzeni wywiewnej kominka wentylacyjnego 
umożliwia w prosty sposób rozbudowywanie przestrzeni wenty-
lacyjnej kominka w zależności od potrzeb użytkownika. Segment 
ma wewnątrz centryczny pierścień (1) usytuowany od strony 
mniejszego otworu segmentu i zamocowany do jego płaszcza (3) 
poprzez krótkie żebra dystansowe (4). Pomiędzy centrycznym pier-
ścieniem (1) i płaszczem (3) segmentu zamocowane są poziome 
elementy blokujące (5) rozstawione między sobą co 120° oraz pio-
nowe elementy zatrzaskowe (6), które są przesunięte względem 
elementów blokujących (5) o 60°.

(5 zastrzeżeń)


