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wirnika turbiny są bardzo małe bądź zerowe, łopatki sprężarki mają 
duże obroty siłą bezwładności i tłoczą powietrze do komory spala-
nia (15). 4. Turbina, w której na wirniku (10) znajduje się kilka łopatek 
(12), umieszczonych równolegle w stosunku do osi obrotu wirnika 
i prostopadłe do strumienia rozprężających się gazów spalinowych. 
Ponadto znajduje się tam wylot gazów spalinowych. Do uszczel-
nienia komory rozprężania jest zastosowany walec uszczelniający, 
w którym są wycięcia na swobodne przejście łopatek podczas 
obrotów wirnika . Do obrotów wałka uszczelniającego jest zasto-
sowana przekładnia zębata (19), pobierająca napęd od wałka ob-
rotowego turbiny (13). 5. Podajnik paliwa sypkiego, składający się 
z wirnika (17), w którym są półkoliste wycięcia celem przemieszcze-
nia podczas obrotów wirnika miału węglowego do komory spa-
lania, które to paliwo zostaje wtłoczone pod wpływem ciśnienia, 
spowodowanego przez sprężarkę (2) tłoczącą powietrze do komo-
ry spalania. Obrót wirnika podajnika paliwa sypkiego (17) jest spo-
wodowany przekładnią zębatą połączoną z wirnikiem turbiny (10). 
Ponadto znajduje się tam pojemnik na paliwo sypkie (18) oraz przy-
słona, którą reguluje się ilość paliwa sypkiego, które będzie dostar-
czane do komory spalania. W osłonie wirnika znajduje się otwór, 
przez który sprężone powietrze powoduje przesunięcie miału wę-
glowego, znajdującego się w tym czasie w półkolistym wycięciu 
do komory spalania (15) poprzez otwór. Podczas obrotów turbiny 
osadzona na wałku (8) odśrodkowa sprężarka (2) tłoczy przez ka-
nał (16) powietrze do komory spalania (15). Wtryskiwacz paliwa (14) 
podaje paliwo, które zapala się i rozprężające się gazy spalinowe 
są skierowane na łopatki osadzone na wirniku, powodując jego 
obrót. W pierwszym okresie rozruchu silnik pracuje na paliwie 
płynnym, aby zapewnić odpowiednią temperaturę zapłonu paliwa 
sypkiego, po czym podaje się paliwo sypkie w postaci np. miału 
węglowego. Do uszczelnienia komory rozprężania jest zastosowa-
ny walec uszczelniający, w którym są wycięcia na swobodne prze-
mieszczanie się łopatek (12), osadzonych na wirniku turbiny (10). 
Uszczelnienie między obracającymi się częściami wirnika (10) 
i obudową (1) jest tzw. labiryntowe. Walec uszczelniający otrzymu-
je odpowiednie obroty za pomocą przekładni zębatej (19) z wałka 
odbiorczego turbiny (13).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 378514 (22) 2005 12 22

(51) F02M 25/022 (2006.01)

(75) Gulak Jan, Kielce

(54) Sposób efektywnego spalania paliw 
przy udziale pary wodnej, we wszelkiego rodzaju 
układach spalania, zawierających komorę spalania 
oraz układ do efektywnego spalania paliw
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(57) Sposób efektywnego spalania paliw przy udziale pary wod-
nej, we wszelkiego rodzaju układach spalania, zawierających komorę 
spalania, w którym do komory spalania wprowadzana jest para 
wodna oraz ewentualnie sprężone powietrze i dodatki polepszające 

spalanie, znamienny tym, że w początkowej fazie prowadzi się pro-
ces spalania paliw bez udziału pary wodnej, a następnie po rozgrza-
niu komory spalania do właściwej temperatury pracy wprowadza 
się do niej początkowo stopniowo, a następnie w sposób ciągły 
z możliwością regulacji, parę wodną, korzystnie przegrzaną lub su-
chą, której korzystnie nadaje się zwiększoną prędkość przepływu, 
przy czym ewentualne dodatki w postaci pylistych, łatwopalnych 
ciał stałych wprowadza się w dowolnym momencie przebiegu 
procesu spalania, korzystnie w trakcie wprowadzania pary. Układ 
do efektywnego spalania paliw przy udziale pary wodnej w silniku 
spalinowym, zawierający układ do wytwarzania pary, w skład któ-
rego wchodzi podgrzewacz wody oraz zawierający układ nadmu-
chu sprężonego powietrza, znamienny tym, że układ do efektyw-
nego spalania paliw składa się ze zbiornika cieczy (1), połączonego 
z układem wytwarzania i przepływu pary (4), który usytuowany 
jest korzystnie w miejscu przepływu spalin silnika spalinowego (8) 
i połączony jest z kolektorem ssącym silnika spalinowego (8), przy 
czym układ wytwarzania i przepływu pary (4) korzystnie połączo-
ny jest dodatkowo z układem nadmuchu gorącego, sprężonego 
powietrza (9), zaś kolektor ssący silnika spalinowego (8) połączony 
jest ewentualnie z podajnikiem łatwopalnego pylistego ciała sta-
łego (11).
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(57) Dwustronne, czołowe uszczelnienie wału, zawierające koł-
nierz, pierścienie nośne w postaci stopniowanych tulei, pierścienie 
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ślizgowe oraz magnesy trwałe spolaryzowane osiowo, charaktery-
zuje się tym, że w wytoczeniach, wykonanych w elementach obu-
dowy (3), po obu stronach kołnierza (2), umocowane są pierścienie 
nośne (4) wraz z osadzonymi w nich pierścieniami ślizgowymi (5) 
oraz pary magnesów trwałych (6, 7), usytuowanych względem sie-
bie biegunami jednoimiennymi, przy czym jeden z pary magne-
sów umocowany jest nieruchomo w obudowie , a drugi z pary ma-
gnesów umocowany jest na odsadzeniu pierścienia nośnego (4).
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(54) Grzejnikowy zawór montażowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest grzejnikowy zawór montażo-
wy (1) z obudową (2) i wkładką zaworową (3), która gwintem (6) 
wkręcana jest w obudowę (2) i posiada profil sprzęgający (7) dla na-
sadki sterującej, przy czym pomiędzy wkładką zaworową (3) i obu-
dową (2) umieszczono strefę deformacji (11, 12). Według wynalazku, 
dążąc do zapobieżenia odkręcaniu wkładki zaworowej z obudowy, 
strefa deformacji (11, 12) znajduje się we wnętrzu obudowy (2).
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(54) Wielostrumieniowy rozdzielacz cieczy

(57) Przedmiotem wynalazku jest wielostrumieniowy rozdzielacz 
cieczy , w którym pionowo wirująca komora (1) ma w dnie otwór 
dolotowy (2), a u góry co najmniej jeden otwór wylotowy (3). Dol-
ny koniec komory (1) zanurzony jest w cieczy wypełniającej zbior-
nik (9). Na wysokości otworu wylotowego (4) komora (1) objęta 
jest nieruchomym zbiornikiem pierścieniowym (6), którego ścian-
ka zewnętrzna (5) usytuowana jest powyżej, a ścianka wewnętrz-
na (4) poniżej płaszczyzny wylotu (P-P). Przestrzeń zbiornika pier-
ścieniowego (6) podzielona jest co najmniej dwoma pionowymi, 
promieniowo ukierunkowanymi przegrodami, które zamocowane 
są w sposób obwodowo przesuwny. W dnie każdego sektora, 
wydzielonego między przegrodami, znajduje się otwór wypływo-
wy (8) strumienia.

(2 zastrzeżenia)
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(54) System tłumienia wentylatora

(57) System tłumienia wentylatora charakteryzuje się tym, że wo-
kół zespołu wentylatora utworzony jest kadłub z zamocowanych 
sztywno, rozłącznie do podłoża dźwiękochłonnych segmentów 
zewnętrznych w postaci osłony rejonu silnika (2) i trzyczęściowej 
osłony wentylatora (3, 4, 5) oraz z osadzonego przesuwnie wzglę-
dem podłoża dźwiękochłonnego segmentu środkowego, który 
stanowi osłonę rejonu sprzęgła (1), przy czym osłona rejonu silni-
ka (2) ma kanał wlotowy powietrza (9), który w przekroju wzdłuż-
nym ma kształt zbliżony do litery Z, natomiast osłona rejonu sprzę-
gła (1) posiada kanał wylotowy powietrza (13), który w górnej części 
podzielony jest na dwie komory, ponadto na zewnątrz osłony re-
jonu silnika (2), pod kanałem wlotowym powietrza, zamontowana 
jest do podłoża kaseta tłumiąca (6).

(11 zastrzeżeń)


