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(61) 410040

(71) PASCAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk

(72) BACHMACZUK ANDRZEJ

(54) Napęd hydrauliczny wysuwania i wsuwania płatów 
nośnych wodolotu

(57) Napęd hydrauliczny wysuwania i wsuwania płatów nośnych 
wodolotu, zawiera pompę, silnik elektryczny, rozdzielacze hydrau-
liczne, posiadający dzielniki strumienia - synchronizatory, usytu-
owane na zasilaniu cylindrów hydraulicznych, przy czym na do-
prowadzeniu cieczy do cylindrów hydraulicznych usytuowane 
są zawory zwrotne sterowane, zaś pomiędzy zaworami zwrotnymi 
sterowanymi, a cylindrami hydraulicznymi usytuowane są zawory 
przelewowe, charakteryzuje się tym, że regulator przepływu (8) 
usytuowany jest między akumulatorem hydraulicznym (10), a cy-
lindrami hydraulicznymi (6). Między regulatorem przepływu (8), 
a akumulatorem hydraulicznym (10) usytuowane są przekaźniki 
ciśnienia (9) i (11).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411757 (22) 2015 03 26

(51) F16K 31/122 (2006.01) 
 F16K 17/06 (2006.01) 
 G05D 16/06 (2006.01)

(71) FILA ANTONI POLSKA FABRYKA WODOMIERZY 
I CIEPŁOMIERZY FILA, Sztum

(72) FILA ANTONI

(54) zawór redukcyjny ciśnienia wody
(57) Zawór redukcyjny zawiera korpus (1) z króćcem (2) zasilania 
oraz z króćcem (3) odbioru wody. Korpus (1) ma główną oś symetrii 
prostopadłą do osi symetrii obu króćców (2, 3) zaś strefa zasilania 
w korpusie (1) jest oddzielona od strefy odpływu wody z korpu-
su (1). Element roboczy stanowi tłoczek (4) osadzony przesuwnie 
w cylindrze wewnętrznym (5) korpusu (1). Tłoczek (4) zaworu zawie-
ra osadzoną w jego gnieździe sprężynę (8) opartą z drugiej strony 
na nakrętce (9) śruby regulacyjnej (10) osadzonej w pokrywie (11) 

zaworu. Na króćcu zasilania (2) osadzona jest za pośrednictwem 
kołnierza (25) obrotowa nakrętka łącząca (22). Korpus (1) stanowi 
konstrukcję spawaną. Komora robocza zaworu ograniczona jest 
od dołu powierzchnią dolnego kołnierza (6) tłoczka (4) i od góry 
powierzchnią górnego kołnierza (12) tłoczka (4).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 411862 (22) 2015 04 02

(51) F23B 30/04 (2006.01) 
 F23L 1/00 (2006.01) 
 F23K 3/14 (2006.01)

(71) BTI GUMKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Suchy Las

(72) GUMKOWSKI MACIEJ

(54) Palnik kotła na paliwo stałe
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest palnik kotła na paliwo 
stałe, mający zastosowanie w piecach centralnego ogrzewania 
obiektów budowlanych. Charakteryzuje się tym, że między komorą 
spalania (1), a obudową (2) komory (1) usytuowane są kanały na-
powietrzające, połączone przez otwory w kole zębatym z komorą 
nadmuchową (24), mającą otwory (17) z przesłoną (19).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411863 (22) 2015 04 02

(51) F23B 30/04 (2006.01) 
 F23D 1/00 (2006.01) 
 F23K 3/14 (2006.01)

(71) BTI GUMKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Suchy Las

(72) GUMKOWSKI MACIEJ

(54) Palnik kotła na paliwo stałe
(57) Przedmiotem wynalazku jest palnik kotła na paliwo stałe, 
mający zastosowanie w piecach centralnego ogrzewania obiektów 
budowlanych. Charakteryzuje się tym, że rotacyjna komora spa-
lania (1), zamocowana jest na kole zębatym, zamocowanym mię-
dzy dwoma koszyczkami łożyskowymi, osadzonymi między płytą 
główną (5), a płytą dociskową.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411902 (22) 2015 04 07

(51) F23G 7/00 (2006.01)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) DAŃKO JÓZEF; HOLTZER MARIUSZ; DAŃKO RAFAŁ; 
HODANA MICHAŁ; ŁUKASIK JERZY;  
SZCZYRBAK ZBIGNIEW; PIETRZAK KRZYSZTOF;  
MAZUR MIROSŁAW

(54) Sposób i urządzenie do termicznej utylizacji 
pyłów organicznych pochodzących z procesu 
mechanicznej regeneracji mas odlewniczych

(57) Sposób polega na termicznym oddziaływaniu gazów spali-
nowych o temperaturze w zakresie 600 do 900°C na pył organiczny 
zawieszony w strumieniu mieszaniny gazowej, prowadzonym przez 
generator ciepła w płaszczyźnie pionowej i układzie odwróconej 
o 180° litery „U”. Pył organiczny wprowadza się na gałęzi wznoszą-
cej przepływu strumienia, a gazy spalinowe odprowadza się z ga-
łęzi opadania do przyłączonej podciśnieniowo instalacji odzysku 
ciepła, odpylania i emisji. Istota polega na tym, że gazy spalinowe 
wprowadza się płomieniami skierowanymi poprzecznie do kierun-
ku przepływu strumienia mieszaniny gazowej: na gałęzi wznoszą-
cej spalania pyłu - na co najmniej dwóch poziomach, przy czym 
odbiór pozostałości spalania dokonuje się grawitacyjnie przez dna 
sitowe przesłaniające dolne końce obu gałęzi przepływu strumie-
nia, a następnie wyprowadza na zewnątrz przez gazowo szczelny 
odbieralnik. Urządzenie do utylizacji zawiera korpus (1), w którym 
pionową przegrodą (5) wydzielone są: komora spalania (2) i komora 
dopalania (3), połączone przelotem górnym (6) oraz wyposażone 
w palniki gazowe. Komora spalania (2) ma kanał (8) doprowadzania 
pyłu organicznego, a komora dopalania (3) ma kanał wylotu gazów 
spalinowych (10), połączony z podciśnieniową instalacją odzysku 
ciepła, odpylania i emisji. Istota zgłoszenia polega na zabudowie 
palników gazowych (4a, 4b, 4c) skierowanych osiami poprzecznie 
do pionowych osi obu komór (2, 3) oraz że w komorze spalania (2) 
zabudowane są one na co najmniej dwóch poziomach (4a i 4b). Po-
nadto dolne końce obu komór (2 i 3) przesłonięte są dnami sitowy-
mi, objętymi szczelnie od dołu zesypami (11), które doprowadzone 
są do gazowo szczelnych odbieralników, zwłaszcza do przenośnika 
ślimakowego (12).

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 411861 (22) 2015 04 02

(51) F23K 3/14 (2006.01) 
 F23L 1/00 (2006.01)

(71) BTI GUMKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Suchy Las

(72) GUMKOWSKI MACIEJ

(54) Palnik kotła na paliwo stałe
(57) Przedmiotem wynalazku jest palnik kotła na paliwo stałe, 
mający zastosowanie w piecach centralnego ogrzewania obiektów 
budowlanych. Palnik charakteryzuje się tym, że ślimakowy trans-
porter paliwa (9) ma wewnątrz poosiowo usytuowany kanał napo-

wietrzający (16), którego wlot stanowią otwory (18), usytuowane 
w strefie komory nadmuchowej, zaś wylot (14) w strefie spalania.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 415278 (22) 2015 12 14

(51) F24D 19/10 (2006.01) 
 F24D 17/00 (2006.01)

(71) CZARKO ZBIGNIEW TADEUSZ, Lublin
(72) CZARKO ZBIGNIEW TADEUSZ

(54) Przyłącze punktu czerpalnego ciepłej wody 
użytkowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyłącze punktu czerpal-
nego ciepłej wody użytkowej. Przyłącze charakteryzuje się tym, 
że w punkcie poboru ciepłej wody są dwa wyjścia (1 i 2),stanowiące 
końcówki gałęzi (4) obiegowej ciepłej wody, przy czym pomiędzy 
kranem (7) do poboru ciepłej wody a wyjściami (1 i 2) jest zainstalo-
wana złączka (8) z trójnikiem oraz trzy przewody elastyczne.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 411782 (22) 2015 03 27

(51) F24F 3/02 (2006.01) 
 F24F 7/08 (2006.01) 
 F24F 11/02 (2006.01) 
 H05K 7/20 (2006.01)

(71) DZIEKAN GRZEGORZ, Gruszczyn
(72) DZIEKAN GRZEGORZ

(54) Urządzenie chłodzące do zabudowy 
w standardowych kontenerach,  
zwłaszcza serwerowni informatycznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do chłodzenia kon-
tenerów wykorzystywanych jako mobilne serwerownie. Charak-
teryzuje się tym, że stanowią je kanały nawiewowy (1) i wyciągo-
wy, (2), korzystnie o przekroju trójkąta, osadzone korzystnie wzdłuż 
górnych krawędzi kontenera, mające w strefie urządzenia teleinfor-
matycznego (4) przepustnice powietrza (5), (6), których wielkość 
powierzchni przepływu powietrza sterowana jest siłownikami po-
łączonymi z centralnym sterownikiem (7), połączonym z czujnikami 
temperatury urządzenia telemetrycznego (4), poza tym centralny 
sterownik (4) połączony jest z wentylatorami (8) i (9), usytuowany-
mi w kanale nawiewowym (1) i wyciągowym (2), w strefie których 
umieszczone są czujniki ciśnienia powietrza (10), (11), połączone 


