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i nagrzewnicą elektryczną (23) oraz układem rur (13), umieszczo-
nych w ścianach budynku i rozprowadzających powietrze do po-
szczególnych pomieszczeń. Z klatki schodowej budynku prowa-
dzi przewód, zaopatrzony w wywiewnik (12), tłumik (25), filtr (26) 
i wentylator wywiewny (27), który łączy się z przewodem wyciągu 
na zużyte powietrze pod budynkiem i jest poprzez kształtki (9, 10) 
połączony z przewodem (wymiennikiem ciepła) u „rura-w-rurze”, 
przechodzącym przez strefę nie ogrzewaną w przewód wyrzu-
tu (11).
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(54) Sposoby odzyskiwania argonu

(57) Sposoby odzyskiwania argonu ze strumienia oczyszczanego 
gazu ziemnego. Argon jest oddzielany od gazu ziemnego zawie-
rającego hel i inne zanieczyszczenia, i może być odzyskiwany jako 
ciecze z etapu rozdziału rzutowego oczyszczania helu. Argon od-
dzielony od helu może być rektyfikowany w celu usunięcia kolej-
nych zanieczyszczeń z argonu, który może być odzyskany do ma-
gazynowania lub innych zastosowań.
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(54) Sposób i układ do pomiaru zastępczej średnicy 
prętów profilowanych

(57) Rozwiązanie, polegające na zatrzymaniu linii produkcyjnej 
prętów i wyznaczeniu odcinka pręta o określonej długości do ba-
dań oraz wymuszeniu przepływu prądu przez badany odcinek prę-
ta, pomiarze prądu i pomiarze spadku napięcia na określonej dłu-
gości odcinka charakteryzuje się tym, że bez naruszenia ciągłości 
badanego pręta (A) w linii produkcyjnej wyznacza się odcinek tego 
pręta (A) o określonej długości (L) i przy pomocy galwanicznie 
izolowanego zasilacza prądu stałego (Z) wymusza się w nim prze-
pływ prądu o stałej wartości i przemiennej polaryzacji przełączanej 
z określoną częstotliwością a następnie za pomocą bloku przetwor-
nika pomiarowego prądu (PPIz) i bloku przetwornika pomiarowego 
napięcia (PPU1) mierzy się równocześnie wyjściowy prąd (Iz) zasi-
lacza prądu (Z) i spadek napięcia (U1) na rezystancji odcinka (ab) 
badanego pręta (A) o określonej długości (|) w czasie trwania 
każdego impulsu wymuszanego prądu (Iz). Wyniki pomiarów gro-
madzi się w pamięci mikroprocesorowego bloku pomiarowo-ste-
rującego (BSO), gdzie poddaje się je następnie obróbce cyfrowej 
poprzez uśrednianie danych i obliczanie zastępczej średnicy prę-
ta (A) ze znanej zależności, a uzyskane wyniki obliczeń udostępnia 
się w postaci sygnału cyfrowego albo sygnału analogowego albo 
sygnału cyfrowego i sygnału analogowego.
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(54) Mechanizm korbowy miernika gazu

(57) Mechanizm korbowy miernika gazu z kompensacją tempe-
ratury, zwłaszcza miernika miechowego, zawierający część obroto-
wą, której oś jest jednocześnie osią obrotową dla tarczy korbowej 
oraz przynajmniej jeden element korbowy, powiązany, z zależnymi 
od temperatury elementami kompensacyjnymi charakteryzuje się 
tym, że element korbowy (3) sprzęgnięty jest bezpośrednio z ele-
mentem kompensacyjnym (10), jak również pośrednio z elemen-
tem kompensacyjnym (4) poprzez suwak (7). Element korbowy (3) 
jest utwierdzony w sposób trwały na swobodnym końcu elementu 
kompensacyjnego (10), który z kolei jest utwierdzony trwale w su-
waku (7). Suwak (7) prowadzony jest prostoliniowo w tarczy kor-
bowej (2) oraz połączony jest w sposób przegubowy z ramieniem 
odkształcającym (6) elementu kompensacyjnego (4). Element kom-
pensacyjny (4) jest utwierdzony w sposób nieobrotowy w tarczy 


