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wyznaczającymi strefę filtracyjną obudowy (3). Korzystne jest, gdy 
w kanale wlotowym (1) zainstalowanych jest kilka równoległych 
łukowych kierownic (2), a w obudowie (3) wzdłuż kieszeni osy-
powej (7) zamontowanych jest równolegle szereg kominowych 
wkładów szczelinowych (4), tworzących warstwę bateryjną dla tej 
kieszeni. Kieszeń osypowa (7) ma jednoodnogowy lub wieloodno-
gowy przewód osypowy (8).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 385580 (22) 2008 07 03

(51) B01D 45/04 (2006.01)
 B01D 45/14 (2006.01)

(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 
Kraków

(72) Bednarski Stanisław, Komorowicz Tadeusz, 
Pabiś Aleksander

(54) Wkład szczelinowy do urządzenia oddzielającego 
cząstki stałe od gazu, zwłaszcza do odpylaczy 
dynamicznych

(57) Wkład szczelinowy stanowi zestaw złożony z co najmniej 
dwóch współosiowo osadzonych kominowych przegród (4, 5) o fo-
remnych pobocznicach nierównoległych względem siebie, z któ-
rych co najmniej jedna pobocznica jest przenikalną dla gazu, przy 
czym w płaszczyźnie wlotowej obrzeża tych przegród zwieńczone 
są opływowymi elementami nasadowymi, których wierzchołek 
formuje co najmniej jeden pierścieniowy strumień gazu, wprowa-
dzany do utworzonej przez pobocznice tych przegród, pierścienio-
wej komory roboczej (6) o przekroju w kształcie litery V, stanowiącej 
konfuzorową, pierścieniową przestrzeń przepływu gazu, a dolny 
koniec tej pierścieniowej komory wlotowej (6) osadzony jest w ze-
spole odprowadzania cząstek stałych.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 385559 (22) 2008 06 30

(51) B01D 53/02 (2006.01)
 B01D 53/04 (2006.01)

(75) Chmiel Zbigniew, Pszczyna

(54) Ulepszony sposób sorpcji zanieczyszczeń 
chemicznych z powietrza

(57) Sposób sorpcji zanieczyszczeń chemicznych z powietrza 
polega na przetłaczaniu zanieczyszczonego powietrza, z odpo-
wiednią prędkością w pokojowej temperaturze przez kolumnę lub 
kolumny sorpcyjne, zawierające granulat gumowy, aktywowany 
organiczną substancją chemiczną, korzystnie olejem parafinowym, 
aż do założonego nasycenia, po czym usuwa się zatrzymane za-
nieczyszczenia poprzez przepuszczenie przez te złoża, korzystnie 
w odwrotnym kierunku, powietrza lub gazu obojętnego w pod-
wyższonej temperaturze. Procesy oczyszczania powietrza z zanie-
czyszczeń oraz usuwania zanieczyszczeń z sorbentu stosuje się 
naprzemiennie.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 385553 (22) 2008 06 30

(51) B01F 9/02 (2006.01)
 B01F 15/04 (2006.01)

(75) Krajewski Jan, Kraków

(54) Urządzenie do mieszania materiałów sypkich 
i pylących

(57) Urządzenie do mieszania materiałów sypkich i pylących, 
zwłaszcza mieszania próbek laboratoryjnych sporządzanych z pa-
liw sypkich i pylących, transportowanych przenośnikami zasilający-
mi paleniska w przemyśle energetycznym, zaopatrzone w poziomy 
bęben mieszający, zespół napędowy bębna mieszającego, od-
znacza się tym, że ma poziomy bęben mieszający (1) zaopatrzony 
w wewnętrzne użebrowanie korzystnie ślimakowe (2) zakończone 
zespołem ewakuacyjnym (3), osadzony na korpusie przenośnika 
rurowego (4) poprzez stojaki łożyskowe (5), przy czym korpus 
przenośnika rurowego (4) ma wewnętrzne okna wysypowe (6), 
powyżej których jest utworzony wysyp wewnętrzny (8), a ze-
wnętrzna część (12) przenośnika rurowego (4) zaopatrzona w ze-
spół podająco zwrotny (13) ma zewnętrzne wysypy (14) próbek 
laboratoryjnych.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 385570 (22) 2008 07 02

(51) B23B 27/18 (2006.01)
 E21C 35/19 (2006.01)

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

(72) Maziarz Michał

(54) Zespół stycznego noża obrotowego

(57) Zespół stycznego noża obrotowego jest przeznaczony 
zwłaszcza do uzbrajania narzędzi urabiających materiały mineralne, 
takich jak: organy kombajnu górniczego lub tunelowego, korpus 
świdra lub bębna frezującego itp. Zespół składa się ze stycznego 
noża obrotowego (1), usytuowanego na zewnątrz korpusu (4) na-
rzędzia urabiającego oraz osadzonego obrotowo i ułożyskowane-
go na zamocowanym w korpusie (4) elemencie ustalająco-mo-
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cującym w postaci słupka (2). Górna część słupka (2) zaopatrzona 
jest w stożkowe wydrążenie, w którym osadzona jest kulka (7), two-
rząca podparcie ruchowe dla noża (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 385533 (22) 2008 06 26

(51) B23Q 3/00 (2006.01)
 B23Q 3/10 (2006.01)

(71) SPINKO Sp. z o.o., Leszno
(72) Staniszewski Piotr, Szerszeń Sebastian

(54) Przyrząd do mocowania wyrobów 
podczas obróbki skrawaniem

(57) Przyrząd do mocowania wyrobów podczas obróbki skrawa-
niem charakteryzuje się tym, że ma postać płyty (1), zamocowanej 
swymi zakończeniami do podzielnicy (2) i podtrzymki (3), gdzie 
płyta (1) wyposażona jest w gniazda osadcze (4), przymocowane 
rozłącznie do płyty (1), przy czym w obrębie każdego gniazda osad-
czego (4) znajdują się co najmniej dwie łapki dociskowe (5)), a każda 
łapka dociskowa (5) umieszczona jest na siłowniku (6), zamocowa-
nym do płyty (1). Ponadto płyta (1) jest obrotowa w osi podłużnej. 
Gniazdo osadcze (4) zawiera przelotowy otwór, usytuowany w osi 
podłużnej gniazda osadczego (4), przechodzący w otwór przeloto-
wy (8) znajdujący się w płycie (1).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 385518 (22) 2008 06 24

(51) B24C 5/04 (2006.01)
 B05B 1/02 (2006.01)

(71) Politechnika Koszalińska, Koszalin
(72) Borkowski Józef, Borkowski Przemysław, 

Sobczak Ryszard

(54) Dysza do formowania zawiesinowej mikrostrugi 
wodno-ściernej

(57) Wynalazek znajduje zastosowanie w przemyśle maszyno-
wym, jubilerskim, precyzyjnym i rzemiośle. Dysza charakteryzuje 
się tym, że geometria otworu formującego złożona jest z zaokrą-
glonej krawędzi (4) wlotowej, pierwszej stożkowej części (5) otwo-
ru, zaokrąglonej krawędzi (6) międzystożkowej, drugiej części stoż-
kowej (7) otworu, zaokrąglonej krawędzi (8) zlokalizowanej między 

drugą częścią stożkową (7), a cylindryczną częścią (9) otworu, cy-
lindrycznej części (9) otworu i sfazowania (10) krawędzi wylotowej. 
Krawędzie (4, 6, 8) otworu formującego są zaokrąglone promieniem 
o wymiarze nie mniejszym niż 0,2 średnicy otworu wlotowego. Kąt 
wierzchołkowy pierwszej stożkowej część (5) otworu formującego 
zawiera się w przedziale od 10 do 24°, natomiast kąt wierzchołko-
wy drugiej stożkowej części (7) otworu formującego zawiera się 
w przedziale od 5 do 12°. Średnica cylindrycznej części (9) otworu 
formującego zawiera się w przedziale 40-100 µm, a stosunek dłu-
gości cylindrycznej części (9) otworu do jej średnicy zawiera się 
w przedziale od 5 do 12.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 385517 (22) 2008 06 24

(51) B24C 7/00 (2006.01)
 B24C 9/00 (2006.01)

(71) Politechnika Koszalińska, Koszalin
(72) Borkowski Józef, Borkowski Przemysław, 

Sobczak Ryszard

(54) Stolik roboczy do mikroobróbki zawiesinową strugą 
wodno-ścierną

(57) Wynalazek przeznaczony jest do stosowania, zwłaszcza 
w przemyśle maszynowym, jubilerskim, precyzyjnym i rzemiośle. 
Stolik roboczy do mikroobróbki zawiesinową strugą wodno-ścierną 
charakteryzuje się tym, że zespół prowadnic liniowych (1, 2) przymo-
cowany jest wewnątrz prostopadłościennej ramy (9) na jej podsta-
wie (10), przy czym rama zabudowana jest ścianami bocznymi (11) 
oraz płytą górną (12), w której znajduje się prostokątny otwór (13) 
z wygiętymi do góry krawędziami, w obszarze którego przemiesz-
cza się łapacz (6) strugi wodno-ściernej, który jest połączony z ze-
społem prowadnic liniowych (1, 2). Na górnej krawędzi łapacza (6) 
strugi wodno-ściernej osadzony jest ruszt (8) w postaci kratownicy 
z pionowymi żebrami. Do łapacza (6) strugi wodno-ściernej za-
mocowana jest osłona (7) w postaci poziomej płyty z wygiętymi 
do dołu krawędziami bocznymi.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 385515 (22) 2008 06 24

(51) B24C 9/00 (2006.01)
 F16J 10/00 (2006.01)

(71) Politechnika Koszalińska, Koszalin
(72) Borkowski Józef, Borkowski Przemysław, 

Sobczak Ryszard


