
œcienne odpowiadaj¹ce przeciwleg³ym p³askim powierzchniom
œruby prowadz¹cej oraz obudowê prowadz¹c¹ (16) maj¹c¹ otwór,
przez który przechodzi œruba prowadz¹ca, przy czym obudowa
prowadz¹ca jest trwale przytwierdzona do g³ównej obudowy.

(5 zastrze¿eñ)

A1 (21) 371249 (22) 2003 01 08 7(51) A61M 16/04
A61M 25/10

(31) 02 60351128 (32) 2002 01 23 (33) US
02 144397 2002 05 13 US

(86) 2003 01 08 PCT/EP03/00105

(87) 2003 07 31 WO03/61747 PCT Gazette nr 31/03

(71) Brain Archibald Ian Jeremy,
Les Bons Villers, BE

(72) Brain Archibald Ian Jeremy

(54) Rurka dotchawiczna, która pozwala
na dok³adne wyznaczenie ciœnienia
œluzówkowego

(57) Ujawniona rura wewn¹trztchawicza (19) zawiera siliko-
nowy cz³on rurowy (19a), który ma bliski koniec, odleg³y koniec
i przeœwit przechodz¹cy przez cz³on dla dostarczania powietrza
z bliskiego koñca do odleg³ego koñca. Rurowy cz³on wyznacza
pierwsz¹ strefê (32) i drug¹ strefê. Przynajmniej czêœæ pierwszej
strefy (32) ma pierwsz¹ œrednicê zewnêtrzn¹. Druga strefa ma
drug¹ œrednicê zewnêtrzn¹. Pierwsza zewnêtrzna œrednica jest
mniejsza ni¿ druga zewnêtrzna œrednica. Pierwsza i druga strefa

s¹siaduj¹ ze sob¹ i s¹ tak ukszta³towane, aby dawa³y siê w³o¿yæ
do tchawicy pacjenta. Silikonowy ko³nierz (20) jest przy³¹czony
do cz³onu rurowego, przechodz¹c nad przynajmniej czêœci¹ pier-
wszej strefy (32). Silikonowy ko³nierz jest tak zamontowany, ¿e
gdy jest nadmuchany w tchawicy, to osi¹ga swoje ciœnienie stanu
p³askiego przed obwodowym kontaktem z wewnêtrzn¹ œcian¹
tchawicy tak, ¿e mo¿na dokonaæ dok³adnego odczytu ciœnienia,
które ko³nierz wywiera na wewnêtrzn¹ œcianê tchawicy.

(23 zastrze¿enia)

DZIA£ B

RÓ¯NE PROCESY PRZEMYS£OWE; TRANSPORT

A1 (21) 363958 (22) 2003 12 09 7(51) B01D 35/12

(75) Smykla Marian, Tarnobrzeg

(54) Urz¹dzenie filtracyjne
(57) Urz¹dzenie filtracyjne sk³ada siê z obudowy (1) z otwora-

mi (2) przy³¹czeniowymi ruroci¹gu i z komory filtracyjnej (3),
w której umiejscowiony jest element filtracyjny (4), przy czym
obudowa (1) wyposa¿ona jest w otwór rewizyjny (5) z klap¹ (6)
i posiada co najmniej jedn¹ komorê rewizyjn¹ (7) w obudowie (1)
oraz co najmniej jedn¹, przesuwn¹ przegrodê (8) oddzielaj¹c¹
komorê filtracyjn¹ (3) od komory rewizyjnej (7) zaœ element filtra-
cyjny (4) przymocowany jest do przegrody (8). Ponadto urz¹dze-
nie posiada element poci¹gowy (9) przegrody (8) wraz z elemen-
tem filtracyjnym (4) oraz napêd (10) elementu poci¹gowego (9).

(11 zastrze¿eñ)

A1 (21) 363819 (22) 2003 12 01 7(51) B01D 53/02

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im.St.Staszica, Kraków

(72) Buczek Bronis³aw, Zabierowski Piotr

(54) Sposób prowadzenia procesu adsorpcyjnego
w z³o¿u sta³ym z ograniczon¹ fluidyzacj¹

(57) Sposób prowadzenia procesu absorpcyjnego w z³o¿u

sta³ym z ograniczon¹ fluidyzacj¹ polegaj¹cy na przepuszczaniu

mieszaniny gazów z do³u do góry przez co najmniej jedn¹ kolu-

mnê wype³nion¹ z³o¿em z ograniczon¹ fluidyzacj¹ charakteryzu-

je siê tym, ¿e z³o¿e sk³ada siê z gruboziarnistych elementów upa-

kowanego adsorbentu oraz fluidyzuj¹cych w jego przestrzeniach

miêdzyziarnowych drobnych cz¹stek inertnego cia³a sta³ego.

Stosunek œrednicy drobnych cz¹stek fazy fluidalnej do œrednicy

adsorbentu jest mniejszy od 0,096. Porowatoœæ fazy fluidalnej

wynosi od 0,7 do 1,0 m
3
/m

3
.

(3 zastrze¿enia)

A1 (21) 371266 (22) 2003 03 07 7(51) B01D 59/00

(31) 02 64536 (32) 2002 03 08 (33) JP

(86) 2003 03 07 PCT/JP03/02745

(87) 2003 09 18 WO03/076053 PCT Gazette nr 38/03

(71) TOKYO GAS CO., LTD., Tokyo, JP

(72) Hori Kazuhide, Mikami Naoto,
Kohno Tadashi, Inomata Kiyoto

(54) Sposób i urz¹dzenie do separacji
izotopów z substancji gazowych

(57) Przedmiotem wynalazku s¹ sposoby i urz¹dzenia do

ekonomicznego otrzymywania gazu izotopowego o wysokiej czy-

stoœci, gdzie na przyk³ad w przypadku separacji
13

CH4 z metanu

i otrzymywania
13

CH4 o wysokiej czystoœci, przeprowadza siê wzbo-

gacanie
13

CH4 z wykorzystaniem ró¿nic w adsorpcji
13

CH4 i
13

CH4 na

materiale adsorpcyjnym, a¿ do okreœlonego stê¿enia, a nastêp-
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