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(54) Kolumna próżniowego odgazowywacza

(57) Kolumna próżniowego odgazowywacza do odgazowania 
wody uzupełniającej i/lub obiegowej w systemach ciepłowniczych, 
w postaci pionowej kolumny o przekroju kołowym, zabudowanej 
od strony wlotu wody nieodgazowanej dennicą i zakończonej koł-
nierzem od strony wylotu wody uzdatnionej, zawierająca we wnę-
trzu pierścienie leżące na dnie sitowym, zaopatrzona w króciec 
wlotowy wody nieodgazowanej oraz króciec ssawny pompy próż-
niowej, charakteryzuje się tym, że wewnątrz kolumny odgazowy-
wacza (1) o średnicy D i wysokości części cylindrycznej H o wzajem-
nym stosunku H : D, wynoszącym od 10 do 1, korzystnie od 3 do 2, 
wydzielone są dwie przestrzenie, przestrzeń gazowa o objętości V1, 
w której gromadzą się wydzielone z wody gazy, oraz przestrzeń 
wypełniona pierścieniami, leżącymi na dnie sitowym (2) o objęto-
ści V2. Stosunek objętości V2 : V1, wynosi od 0,5 do 10, korzystnie 
od 1 do 5. Część cylindryczna odgazowywacza (1) zabudowana jest 
od góry dennicą (3), na której zamontowany jest króciec wlotowy 
wody nieodgazowanej (4), zakończony w przestrzeni gazowej ko-
lektorem rozbryzgowym, posiadającym ramiona w kształcie gwiaz-
dy, oraz króciec ssawny pompy próżniowej (6), natomiast od dołu 
kolumna zakończona jest kołnierzem (7), służącym do mocowania 
kolumny odgazowywacza do zbiorników wody odgazowanej. Ko-
lektor rozbryzgowy służy do drobnokropelkowego rozdeszczowa-
nia wody i posiada na ramionach wieloramiennej gwiazdy spiralne 
nacięcia otworów wody nieuzdatnionej o wielkości szczeliny od 0,1 
do 5 mm korzystnie od 0,2 do 0,5 mm. Na dennicy kolumny umiesz-
czone są króćce pomiarowe temperatury (8) i podciśnienia (9).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120123 (22) 2011 06 14

(51) F24D 19/08 (2006.01)
 F24D 3/10 (2006.01)

(71) CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE UNITEX 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gdańsk

(72) MARJANOWSKI JAN; TABISZ GRZEGORZ; 
BETTKA MAREK; TÓRZ JANUSZ; SIEDLIŃSKI KRZYSZTOF; 
OSTROWSKI TOMASZ; DOŁGOSZYJA AGNIESZKA; 
TOMASZEWSKI RAFAŁ

(54) Odgazowywacz próżniowy

(57) Odgazowywacz próżniowy do odgazowania wody uzupeł-
niającej i/lub obiegowej w systemach ciepłowniczych w postaci 
pionowej kolumny o przekroju kołowym, zawierającym we wnętrzu 
pierścienie leżące na dnie sitowym zwiększające powierzchnię roz-
działu oraz wydzieloną przestrzeń gazową i wodną i zaopatrzony 
w króciec wlotowy wody nieodgazowanej i wylotowy wody odga-
zowanej oraz w króciec ssawny pompy próżniowej, a także króćce 
maksymalnego i minimalnego poziomu wody w odgazowywaczu 
oraz króciec zasypowy pierścieni oraz króciec rewizyjny. Wewnątrz 
zbiornika odgazowywacza (1) o średnicy(D) i wysokości części cy-
lindrycznej (L) o wzajemnym stosunku (L) : (D) wynoszącym od 1,5 
do 6 korzystnie 3 wydzielone są trzy przestrzenie: gazowa o ob-
jętości (V1), wodno-gazowa o objętości (V2) wypełniona leżącymi 
na dnie sitowym (2) pierścieniami i wodna o objętości (V3), a ich ob-

jętości pozostają do siebie we wzajemnym stosunku (V1) : (V2) : (V3) 
jak 1 : 1,2 : 1,5, nadto na górnej dennicy (3) osadzony jest króciec 
wlotowy wody nieodgazowanej (4) o średnicy (d1) z przedłużeniem 
rurowym zaopatrzonym na końcu w stożkową nasadkę zwiększają-
cą średnicę wypływu o średnicy maksymalnego rozszerzenia wy-
pływu (d2), przy czym stosunek średnic d2/d1 wynosi od 1,2 do 4,0 
korzystnie 2,5. Symetrycznie pod króćcem dolotowym (4) znajduje 
się tarcza o średnicy (D1), przy czym stosunek średnic D1/D2 wy-
nosi od 4 do 1,5 korzystnie 2,5. Tarcza jest osadzona na prętach (6) 
zamocowanych do górnej dennicy (3) poprzez układ mocująco-
dławiący (7) pozwalający na uzyskanie regulowanej szczeliny wy-
pływu wody pomiędzy stożkowym zakończeniem króćca wloto-
wego (4), a tarczą o wielkości (h) od 0,1 do 5 mm korzystnie od 0,2 
do 1 mm najkorzystniej 0,2 mm. Na ścianie walca korpusu w prze-
strzeni gazowej (V1) znajduje się króciec zasypowy pierścieni (8) 
o średnicy (d4), a bezpośrednio nad dnem sitowym (2) na ścianie 
walca korpusu znajduje się króciec rewizyjny służący do usuwania 
i wymiany pierścieni (9) o średnicy d5, a stosunek średnic d5/d4 
wynosi 1,5 do 2,5 korzystnie 2,0. W zbiornik odgazowywacza (1) 
w przestrzeni wodnej wmontowany jest króciec alarmowy najniż-
szego poziomu wody (10) w odgazowywaczu oraz króciec pomiaru 
temperatury (11), a w górnej części przestrzeni wypełnionej pier-
ścieniami znajduje się króciec maksymalnego wypełnienia wodą 
odgazowywacza (12). Średnica (d1) króćca wlotowego wody nie-
uzdatnionej (4) zamontowanego na górnej dennicy (3) oraz średni-
ca (d5) króćca wylotowego wody uzdatnionej (13) zamontowane-
go na dolnej dennicy (14) i średnica (d6) króćca ssawnego pompy 
próżniowej (15) zamontowanego na górnej dennicy (3) pozostają 
do siebie w stosunku 1:1:1.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) 120118 (22) 2011 06 13

(51) G01C 11/00 (2006.01)

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

(72) KOLECKI JAKUB; TOKARCZYK REGINA; 
KURAS PRZEMYSŁAW
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(54) Uchwyt zestawu fotogrametrycznego do masztu 
anteny systemu nawigacji satelitarnej GNSS

(57) Uchwyt zawiera wspornik (6) mocowany zaciskową obej-
mą (8) do rury masztu oraz ustaloną przegubowo na końcu tego 
wspornika (6) płytkę ustalającą (3) z otworem do mocowania apa-
ratu cyfrowego (1). Oś przegubu jest prostopadła do osi masztu. 
Na płytce ustalającej (3) obok aparatu cyfrowego (1) zamocowany 
jest moduł czujnika orientacji przestrzennej AHRS (5), przetwarza-
jący dane GPS oraz zawierający magnetometr. Przegub składa się 
ze sworznia (11), spoczynkowe osadzonego na końcu wspornika (6) 
i wystającego symetrycznie końcami po jego obu stronach, oraz 
z dwóch podpór (10) obrotowo ustalonych na tych końcach i po-
siadających gwintowane otwory na śruby (4) mocujące płytkę usta-
lającą (3). Jedna z podpór jest promieniowo przecięta i blokowana 
na sworzniu (11) śrubą zaciskową a na powierzchniach czołowych 
jej i sworznia wykonane są wskaźnik i podziałka kątowego położe-
nia aparatu cyfrowego (1) w płaszczyźnie pionowej.

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 120113 (22) 2011 06 10

(51) G09F 3/00 (2006.01)
 B65B 13/34 (2006.01)

(71) SZCZEPARA EWA, Świdnica; POTRZEBKA JANINA, 
Świdnica; WOŹNIAK JERZY, Warszawa

(72) SZCZEPARA EWA; POTRZEBKA JANINA; 
WOŹNIAK JERZY

(54) Plomba zabezpieczająca urządzenia pomiarowe

(57) Plomba zabezpieczająca urządzenia pomiarowe mająca po-
stać płaskiego dropsa o kształcie krążka wykonanego z tworzywa 
sztucznego umożliwiającego odciśnięcie cechy plombownicą, 
przy czym drops posiada identyfi kacyjną płaską chorągiewkę, two-
rząc z dropsem jedną całość, zaś na chorągiewce znajdują się znaki 
identyfi kujące daną plombę, charakteryzuje się tym, że na płaskiej 
chorągiewce (6) posiada, wykonane techniką nadruku laserowego 
lub innego trwałego nadruku, na jednej stronie, ściśle dopasowany 
do danej plomby niepowtarzalny numer w kodzie kreskowym (8) 
i pod nim zestaw cyfr (7) odzwierciedlający zapisany w kodzie nu-
mer, zaś na drugiej stronie trwałe wklęsłe zabarwione kontrastowo 
oznaczenie, identyfi kujące wytwórcę, sprzedawcę lub użytkowni-
ka danego urządzenia pomiarowego, natomiast szerokość płaskiej 
chorągiewki (6) odpowiada w przybliżeniu średnicy dropsa (1).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) 120092 (22) 2011 06 03

(51) H02G 3/02 (2006.01)

(71) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew
(72) SIELSKI KAZIMIERZ

(54) Wysięgnik do mocowania siatkowych koryt 
kablowych do wsporników

(57) Wzór użytkowy dotyczy wysięgnika do mocowania siatko-
wych koryt kablowych do wsporników. Wysięgnik wyposażony 
w zaczep (2) oraz blokadę (1) charakteryzuje się tym, że w górnej 
części wysięgnika wykonane są gniazda (4) służące do umiesz-
czenia w nich prętów siatkowego koryta kablowego, a powyżej 
gniazd (4) znajdują się języczki (3) mocujące pręty.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120093 (22) 2011 06 03

(51) H02G 3/02 (2006.01)

(71) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew
(72) SIELSKI KAZIMIERZ

(54) Wysięgnik do zatrzaskowego mocowania 
siatkowych koryt kablowych do wsporników

(57) Wysięgnik do zatrzaskowego mocowania siatkowych koryt 
kablowych do wsporników, zaopatrzony w zaczep górny oraz za-
czep dolny, pomiędzy którymi znajduje się blokada, charakteryzuje 
się tym, że zaopatrzony jest w języczki, mocujące pręty siatkowego 
koryta kablowego, a poniżej języczków znajdują się gniazda (4), sta-
nowiące łoża prętów siatkowego koryta kablowego.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 120094 (22) 2011 06 03

(51) H02G 3/02 (2006.01)

(71) SIELSKI KAZIMIERZ, Karczew
(72) SIELSKI KAZIMIERZ

(54) Łącznik do rozgałęziania koryt lub drabin 
kablowych

(57) Łącznik do rozgałęziania koryt lub drabin kablowych wy-
posażony w otwory charakteryzuje się tym, że stanowi kątownik 
z kołnierzem (1). W kątowniku wykonana jest szczelina (5), a po obu 
stronach szczeliny (5) wykonane są podłużne równoległe wzglę-


