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Al(21) 302132 (22)94 02 03 5(51) F27B 9/00 
(31) 93 000005 (32) 93 02 03 (33) IT 

(71) I R I T E C N A Societa per 1'Impiantistica 
Industriale e TAssetto del Territorio p.A, 
Genua, IT 

(72) Barelli Alfredo, Deplano Stefano 
(54) Piec z trzonem kroczącym do nagrzewania 

kęsisk lub tym podobnych 
( 5 7 ) Piec z trzonem kroczącym do nagrzewania kęsisk lub 

tym podobnych ma górne powierzchnie zespołów podporo
wych ruchomych (1) i stałych (1 ') zaopatrzone w odwracające 
kęsiska grzbiety (5,4) o profilach współdziałających przy obra
caniu kęsisk wokół ich wzdłużnych osi. Grzbiety (4,5) zespołów 
podporowych (1, V) składają się z wielu segmentów grzbieto
wych, ustawionych w jednej linii na rurach (2, 2') osadzonych 
na wierzchu zespołów podporowych (1,10- Segmenty grzbie
towe mają w przekroju poprzecznym kształt litery T lub litery L, 
a w ich bocznych ścianach są przelotowe otwory. 

(18 zastrzeżeń) 

Al(21) 302676 (22) 93 07 06 5(51) F28D 19/04 
F23L15/02 

(31) 92DK 0892 (32) 92 07 07 (33) WO 
(86) 93 0706 PCT/DK93/00228 
(87) 940120 WO94/01730 PCT Gazette nr 03/94 
(71) BURMEISTER AND WAIN ENERGIA/S, 

Virum, DK 
(72) Madsen Bjarne Nygaard 
(54) Regeneracyjny wymiennik ciepła 
(57) Wymiennik ciepła posiada wirnik (1) z promieniowymi 

urządzeniami uszczelniającymi (2,15), które za pomocą prze
ciwwag (10, 23) z łącznikami przeciwdziałają wirnikowi. Urzą
dzenie (24) zapewniające odstęp zawiera regulowany trzpień 
podtrzymujący klocek cierny (33) wykonany z węgla, który śliz
ga się po gładkiej powierzchni czołowej (13) wirnika, określając 
w ten sposób szczelinę pomiędzy promieniowym urządzeniem 
uszczelniającym i wirnikiem. 

(4 zastrzeżenia) 
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Al(21) 297625 (22) 93 02 01 5(51) G01F 23/30 
(71) Akademia Rolnicza im. H.Kołłątaja, Kraków 
(72) Janowski Bolesław, Janowski Mirosław 
(54) Hydrowskaz melioracyjny 
(57) Hydrowskaz posiada przewód ssący (1), na którym w 

dolnym odcinku zabudowana jest głowica grodząca (G), współ
pracująca z sygnalizacyjnym zespołem pływakowym, z pływakami 
(17) zawieszonymi pośrodku każdej komory głowicy grodzącej 

(G). Na górnym odcinku przewodu ssącego (1) osadzony jest 
obrotowo i przesuwnie wziernik kątowy (W), sprzężony z ru
chem przestawnym wieszaka pływakowego (P). Głowica gro
dząca ma przegrody (5) u dołu uformowane w lemiesze (6), a z 
boku zakończone w uchwyty półksiężycowe, w których umiesz
czone są elastyczne przewody uszczelniające. Przewody te 
połączone są z kolektorem (9) połączonym w płaszczyźnie jed
nej z przegród (5) z wyprowadzoną do góry boczną rurką 
zasilającą (10) zakończoną zaworem zwrotnym (11 ). Na przewo
dzie ssącym (1) i rurce zasilającej (10) przestawnie zamocowany 


