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Segmenty dwuskorupowe (5) i trzyskorupowe (6) zaopatrzone 

są w uchwyt wyposażony w gniazdo mocujące, które ma postać 

przelotowego otworu usytuowanego poprzecznie do powierzch-

ni bocznej uchwytu. Druga skorupa zewnętrzna i środkowa seg-

mentu trzyskorupowego (6) połączone są ze sobą poprzez ścianki 

łączące, usytuowane między sąsiadującymi ścianami bocznymi 

na obu końcach skorup. Sworznie osadcze (19) przechodzą przez 

gniazda mocujące. Ażurowa pierścieniowa dzielona powłoka 

według wynalazku może być montowana z jednoskorupowych 

segmentów (4) albo z jedno dwu i trzyskorupowych segmen-

tów (4, 5 i 6) albo z jedno i dwuskorupowych segmentów (4 i 5) 

albo z dwuskorupowych segmentów (5).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 414749 (22) 2015 11 10

(51) B03B 5/24 (2006.01)

 B03B 5/20 (2006.01)

(71) WRĘBOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik

(72) MUSIAŁEK ANDRZEJ; MURA ADAM

(54) Zawór pulsacyjny
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zawór pulsacyjny znajdujący za-

stosowanie w instalacjach powietrza roboczego podrzutu warstwy 

surowca w procesach wzbogacania węgla w wodnych osadzarkach 

pulsacyjnych. Zawór wlotowy składa się z talerza (1), połączonego 

z muskułem pneumatycznym (2) i sprężyną (3), osłoniętymi miesz-

kiem (4), a zawór wylotowy składa się z talerza (5), połączonego 

z muskułem pneumatycznym (6) i sprężyną (7), osłoniętymi miesz-

kiem (8). W stanie spoczynkowym muskuły (2) i (6) mają długość 

nominalną, sprężyny (3) i (7) dociskają talerze (1) i (5) do gniazda 

zaworu wlotowego (9) i gniazda zaworu wylotowego (10) co spra-

wia, że zamknięte są hermetycznie komora zaworu wlotowego (11), 

komora zaworu wylotowego (12) oraz komora powietrza (13). Za-

wór pulsacyjny składa się z korpusu wykonanego z konstrukcji 

stalowej (14) połączonego z przewodem wlotowym (15) i wyloto-

wym (16). Zawór pulsacyjny połączony jest z łożem osadzarki (17).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 414788 (22) 2015 11 13

(51) B03C 3/02 (2006.01)

 H01L 35/28 (2006.01)

 F28D 15/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF; WÓJCIK TADEUSZ; 

SZTEKLER KAROL

(54) Układ przetwarzania energii cieplnej gazu 
w elektrofi ltrze

(57) Układ zawiera elektrofi ltr o poziomym przepływie gorące-

go gazu, który doprowadzany jest przez dyfuzor (2) do komory 

zbiorczej (4), z wbudowanym zespołem jonizującym elektrod 

ulotowych (5) i elektrod zbiorczych (6), natomiast wyprowadzany 

jest przez konfuzor (10) do instalacji wylotowej. W dyfuzorze (2) za-

mocowany jest panel kierująco - dławiący (3), a w konfuzorze (10) 

panel sitowy (9), które wyrównują przepływ gazu na poprzecznym 

przekroju komory zbiorczej (4). Zamocowany w konfuzorze (10) 

panel sitowy (9) stanowi zespół wymiennika ciepła (12) o piono-

wych szczelinach przepływu gazu i połączonego z nim generatora 

termoelektrycznego (13), którego wyjście prądowe (14) doprowa-

dzone jest do przetwornicy DC/AC (15). Przetwornica DC/AC (15) 

jest równolegle włączona do zespołu zasilania elektrod ulotowych. 

Chłodnica (21) ogniw termoelektrycznych połączona jest zwrotnie 

z obiegiem cieplnym odpylanej instalacji technologicznej albo 

z zewnętrznym odbiornikiem (23).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 414740 (22) 2015 11 10

(51) B04C 3/00 (2006.01)

 B01D 45/16 (2006.01)

(71) NAWARA MARZENA NAWARA SERWIS SPÓŁKA 

CYWILNA, Trzebień; NAWARA RAFAŁ NAWARA SERWIS 

SPÓŁKA CYWILNA, Trzebień

(72) NAWARA RAFAŁ

(54) Cyklon poprzeczny
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest cyklon poprzeczny do odpyla-

nia zabrudzonego gazu, oddzielający fazę stałą od fazy gazowej 

zabrudzonego gazu, zawierający zasadniczo cylindryczny króciec 

wlotowy (2), połączony z komorą wlotową (1), która połączona jest 

z zasadniczo cylindryczną komorą wirowania (5), drugą komorą wi-

rowania (6) oraz komorą wylotową (8), wyposażoną na dystalnym 

końcu w skrzynię zrzutową (12) do odprowadzania oddzielonej 

fazy stałej, przy czym w komorze wirowania (5), drugiej komorze 

wirowania (6) oraz komorze wylotowej (8) umieszczony jest współ-

osiowo cylinder środkowy (9), który na dystalnym końcu posiada 

króciec wylotowy (11), zasadniczo współosiowy z króćcem wlo-

towym (2), a pierścieniową przestrzeń pomiędzy powierzchnią 

zewnętrzną cylindra środkowego (9) a powierzchnią wewnętrzną 

komory wylotowej (8) wypełnia ślimacznica (7), przy czym w ko-

morze wlotowej (1) umieszczona jest kierownica wirowa (4) wpro-

wadzająca zabrudzony gaz w ruch wirowy, a na proksymalnym 

końcu cylindra środkowego (9) znajduje się wymienny teleskopowy 

pierścień redukcyjny (10) zamocowany pod kątem (β) względem 

cylindra środkowego (9).

(8 zastrzeżeń)
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(51) B06B 1/02 (2006.01)

 B08B 3/12 (2006.01)


