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A1 (21) 404340 (22) 2013 06 17

(51) A63C 5/00 (2006.01)

 A63C 5/07 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 

STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) CZUBAK PIOTR

(54) Wyczynowa narta zjazdowa
(57) Narta zawiera warstwę rdzeniową (1) i ułożoną na niej pły-

tę usztywniającą (2) o długości mniejszej od długości między 

wygięciami dziobu i piętki. Płyta usztywniająca (2) zamocowana 

jest w strefi e środkowego przewężenia współosiowo do warstwy 

rdzeniowej (1), między przednim i tylnym wiązaniem buta. Płyta 

usztywniająca (2) osadzona jest suwliwie w prowadnicach (3), usy-

tuowanych wzdłuż ścian bocznych warstwy rdzeniowej (1), które 

obejmują obie krawędzie boczne płyty usztywniającej (2) od dołu, 

z boku i od góry.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ  B

RÓŻNE  PROCESY  PRZEMYSŁOWE;  TRANSPORT

A1 (21) 404334 (22) 2013 06 17

(51) B01D 35/22 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice

(72) RAWICKI NORBERT; NIEŚPIAŁOWSKI KRZYSZTOF

(54) Filtr do cieczy zwrotnie płukany
(57) Filtr do cieczy zwrotnie płukany posiada dwie komory z fi ltra-

cyjnymi wkładami, kolektor cieczy czystej po fi ltracji w tych komo-

rach oraz wspólny kanał odprowadzający brudną ciecz po proce-

sie czyszczenia fi ltracyjnych wkładów. Filtr charakteryzuje się tym, 

że ma w podwójnym kolektorze (5), posiadającym kanał doprowa-

dzający brudną ciecz i kanał odprowadzający ciecz po procesie 

płukania, zabudowane cztery zaworowe rozdzielacze (8). Każdy 

z rozdzielaczy (8a) połączony jest przepływowo z doprowadzają-

cym brudną ciecz kanałem i z jedną z fi ltracyjnych komór (2). Każdy 

z rozdzielaczy (8b) połączony jest przepływowo z odprowadza-

jącym ciecz po procesie czyszczenia kanałem i z jedną z fi ltracyj-

nych komór (2). Jednocześnie wszystkie zaworowe rozdzielacze (8) 

są przepływowo połączone z sterującym zespołem (14), którego 

sterujący suwak (16) przemieszczający się w płycie jest sprzężony 

z przesuwnym elementem (18) prowadzonym w kostce (19), w któ-

rej osadzone są zatrzask/zatrzaski ustalające położenie suwaka (16).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 408581 (22) 2014 06 16

(51) B01D 53/14 (2006.01)

 B01D 53/96 (2006.01)

 C10K 1/08 (2006.01)

(31) 102013010103.4 (32) 2013 06 18 (33) DE

(71) Linde Aktiengesellschaft, Muenchen, DE

(72) KERESTECIOGLU ULVI, DE; HABERLE THOMAS, DE

(54) Sposób i urządzenie do usuwania karbonylków 
metali z mieszanin gazów

(57) Przedmiotem wynalazku jest m.in. instalacja dla usuwania 

karbonylków metali z mieszaniny gazów składająca się z płuczki 

gazowej, w której mieszanina gazów może być poddawana fi zycz-

nemu działaniu czynnika płuczącego (6) oraz układu regeneracji 

[odzysku] zapewniającego regenerację czynnika płuczącego zawie-

rającego karbonylki metali zebrane w płuczce gazowej, przy czym 

płuczka gazowa jest powiązana z instalacją do odzysku czynnika 

płuczącego w sposób, pozwalający na zawracanie oczyszczonego 

czynnika płuczącego do operacji usuwania karbonylków metali 

w płuczce gazowej. Instalacja charakteryzuje się tym, że w układzie 

regeneracji [czynnika płuczącego] znajdują się: pierwszy wymien-

nik ciepła (E2), w którym czynnik płuczący (8), zawierający karbo-

nylki metali, może być ogrzewany do pierwszej temperatury, przy 

pierwszym ciśnieniu; element rozprężający (a) do rozprężania prze-

pracowanego czynnika płuczącego (8) ogrzanego do pierwszej 

temperatury w wymienniku ciepła (E2); urządzenie odgazowują-

ce (A) dla odprowadzania gazów (10), uwolnionych przez rozprę-

żenie (a) przepracowanego czynnika płuczącego (9), oraz czynnika 

płuczącego zawierającego karbonylki metali (11); drugi wymiennik 


