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A1 (21) 434655 (22) 2020 07 13

(51) F16C 19/00 (2006.01) 
 F16C 19/06 (2006.01)

(71) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
W CHEŁMIE, Chełm

(72) ZAJĄC JÓZEF; PARTYKA DARIUSZ;  
MUSZYŃSKI TOMASZ; RÓŻAŃSKI PIOTR

(54) łożysko toczne
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest łożysko toczne składające się 
z obudowy wewnętrznej (1) zawierającej dwie bieżnie wewnętrzne, 
obudowy zewnętrznej (2) zawierającą bieżnie zewnętrzną, elemen-
tów tocznych (3) charakteryzuje się tym, że posiada pierścień we-
wnętrzny z dwoma bieżniami (A) i (B), pierścień zewnętrzny z bież-
nią (C) tworząc trzypunktowy styk kulek z bieżniami tocznymi.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 434661 (22) 2020 07 13

(51) F21V 1/14 (2006.01) 
 F21V 1/26 (2006.01)

(71) BRZOSKOWSKA-DEDYŃSKA EWA, Oborniki Śląskie
(72) BRZOSKOWSKA-DEDYŃSKA EWA

(54) abażur o konstrukcji samonośnej
(57) Abażur o konstrukcji samonośnej charakteryzuje się tym, 
że jest wykonany z wykrojów z materiałów o odpowiedniej sztyw-
ności połączonych z sobą w ten sposób, że ściany są sklejone kła-
ponami bocznymi (3) tworząc pierścień (4) do mocowania oprawki 
żarówki a przyklejone do ściany kłapony dolny (1) i górny (2) tworzą 
profile zamknięte.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 434680 (22) 2020 07 15

(51) F21V 17/02 (2006.01) 
 F21V 17/10 (2006.01) 
 F21S 8/08 (2006.01) 
 F21V 14/04 (2006.01) 
 F16M 11/14 (2006.01) 
 F16C 11/06 (2006.01)

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

(72) WAJSS PAWEŁ

(54) lampa stojąca o kierowanym strumieniu światła
(57) Lampa zawiera pierścieniową podstawę (1) o pionowej 
osi (O-O), z wykonanym na jej górnej powierzchni współosiowym 
gniazdem kulistym (R) dla kulistego klosza (3). Klosz (3) wykonany 
jest z materiału niemagnetycznego i optycznie przenikliwego dla 
światła. Wewnątrz klosza (3) zamocowany jest odbłyśnik (4) w po-
staci płaskiej okrągłej płytki lustrzanej oraz wsypany jest drobno-
ziarnisty materiał ferromagnetyczny (5). Elektryczne źródło świa-
tła (8) zamocowane jest jednostronnym trzonkiem w oprawce (9) 
osadzonej współosiowo w podstawie (1) tak, że bańka usytuowana 
jest poniżej magnesu trwałego (2), a górna powierzchnia czołowa 
magnesu trwałego (2) usytuowana jest w odległości szczeliny (s) 
pod zewnętrzną powierzchnią klosza (3), a w której zamocowana 
jest przeźroczysta zaślepka (10).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 434686 (22) 2020 07 15

(51) F23G 5/027 (2006.01) 
 C10B 53/02 (2006.01) 
 C10J 3/02 (2006.01) 
 B09B 3/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) KORUS AGNIESZKA; SZLĘK ANDRZEJ

(54) Sposób termochemicznej konwersji biomasy
(57) Sposób termochemicznej konwersji biomasy polega na tym, 
że biomasa (1) podgrzewana jest do temperatury przekraczającej 
temperaturę rozkładu substancji organicznej w zakresie od 200 
do 600°C w pirolizerze (8), gdzie zachodzi jej rozkład na produkt 
stały (2) oraz produkty lotne w postaci gazu pirolitycznego i lot-
nych związków organicznych (3), przy czym produkt stały (2) trafia 
do reaktora zgazowania (9), w którym kontaktuje się z czynnikiem 
zgazowującym (4), następnie po reakcji zgazowania stała pozosta-
łość (6) poddawana jest kontaktowi z gazem pirolitycznym i lot-
nymi związkami organicznymi (3) w reaktorze (10), gdzie na po-
wierzchni stałej pozostałości przebiegają reakcje rozkładu lotnych 
produktów pirolizy.

(2 zastrzeżenia)


