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BIULETYN URZÊDU PATENTOWEGO

A1 (21) 350883

(22) 2001 11 26

7(51) A63C 17/00

(71) Mêkal Jolanta, Gdañsk
(72) Mêkal Jolanta, Mêkal Krzysztof
(54) Deskorolka jednoœladowa
(57) Deskorolka jednoœladowa zawiera poziom¹

Nr 11 (768) 2003

w pionowej p³aszczyŸnie symetrii p³yty noœnej (1) od punktu styku
ko³a jezdnego (2) z pod³o¿em (9) w kierunku drugiego ko³a (3).

(17 zastrze¿eñ)

wzd³u¿n¹
p³ytê noœn¹ (1) oraz przytwierdzone w pobli¿u obu krañców tej
p³yty dwa zespo³y jezdne, z których ka¿dy zawiera jedno u³o¿yskowane ko³o (2, 3), gdzie co najmniej jedno ko³o jezdne (2) zamocowane jest do p³yty noœnej (1) za poœrednictwem przegubu.
Zasadniczo pionowa oœ obrotu tego przegubu przesuniêta jest

DZIA£ B

RÓ¯NE PROCESY PRZEMYS£OWE; TRANSPORT

A1 (21) 350975

(22) 2001 11 30

7(51) B01D 35/15

(71) Zabrzañskie Zak³ady Mechaniczne SA, Zabrze
(72) Kostoñ Andrzej, Karowiec Krzysztof, Skrzypiec
Andrzej, Sedlaczek Janusz
(54) Filtr wodny zwrotnie p³ukany
(57) Filtr charakteryzuje siê tym, ¿e jest wyposa¿ony w kulo-

rakterze ko³owym, charakteryzuje siê tym, ¿e rynna (1), poddawana drganiom o charakterze ko³owym w p³aszczyŸnie prostopad³ej do jej osi, wyposa¿ona jest w œlimak o osi obrotu pokrywaj¹cej siê z osi¹ rynny (1).

(1 zastrze¿enie)

wy zawór (11), którego kula (12) oprócz trzech wewnêtrznych
kana³ów, ma przelotowy kana³ le¿¹cy w p³aszczyŸnie merydionalnej, w której s¹ usytuowane powy¿sze kana³y. Przelotowy kana³
jest usytuowany w czêœci kuli (12) naprzeciw wewnêtrznego
kana³u. P³aszczyzna symetrii (b ) przelotowego kana³u jest jednoczeœnie p³aszczyzn¹ symetrii wewnêtrznego kana³u prostopad³ego oraz wylotowych rowków, które le¿¹ na powierzchni kuli (12)
i s¹ po³¹czone z kana³em, przy czym jeden wylotowy rowek koñczy siê na powierzchni kuli (12) po tej samej stronie osi obrotu
kuli (12) gdzie jest usytuowany wewnêtrzny kana³ prostopad³y.

(1 zastrze¿enie)

A1 (21) 350830
A1 (21) 350979

(22) 2001 11 30

7(51) B01J 2/18

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Kraków
(72) Banaszewski Tadeusz, Kobia³ka Ryszard, Baran
Janusz, Filipowicz Artur, Feliks Jacek
(54) Wibracyjny grudkownik rynnowy
(57) Wibracyjny grudkownik rynnowy sk³adaj¹cy siê z co najmniej jednej rynny osadzonej elastycznie w konstrukcji noœnej,
w której zamontowany jest wibrator wywo³uj¹cy drgania o cha-

(22) 2001 11 23

7(51) B03C 1/16

(75) Pacu³a Wies³aw, Gliwice; Wróblewski Piotr,
Wroc³aw; Wychota Pawe³, Piotrków
Trybunalski
(54) Uk³ad do separacji elementów, zw³aszcza
ferromagnetycznych, z materia³ów sypkich
(57) Przedmiotem wynalazku jest uk³ad do separacji elementów, zw³aszcza ferromagnetycznych z materia³ów sypkich,
w którym nad tras¹ ci¹gu przenoœnikowego (1), którym transportowany jest materia³ sypki umieszczony jest zespó³ separatora (2) do oczyszczania materia³u sypkiego z elementów ferro-

