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do realizacji sposobu ciągłego poboru energii cieplnej zawierają-
cy jednostkę eksploatacyjną, elementy wymuszające przepływ (6), 
czujniki temperatury (8), przy czym czujniki temperatury (8) są po-
łączone z elementami wymuszającymi przepływ (6) poprzez jed-
nostkę sterującą (4).

(27 zastrzeżeń)

A1 (21) 422313 (22) 2017 07 21

(51) F03G 7/10 (2006.01)

(71) PIOTROWICZ JACEK, Piszczac
(72) PIOTROWICZ JACEK

(54) Obrotowa głowica napędowa

(57) Obrotowa Głowica Napędowa przedstawiona na rysunku jest 
to urządzenie składające się z elementów elektrycznych i mecha-
nicznych sprzężonych ze sobą nawzajem w taki sposób, że urządze-
nie to jest w stanie być w ciągłym ruchu dzięki swojemu zasilaniu, 
a nadmiar energii wytworzonej przez to urządzenie można odesłać 
na zewnątrz w postaci energii elektrycznej jak i mechanicznej.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 426071 (22) 2018 06 26

(51) F15B 1/02 (2006.01)
 F15B 21/14 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) LESZCZYŃSKI JACEK; GRYBOŚ DOMINIK; 
MACHULEC DAWID

(54) System i sposób odzysku energii odpadowej gazu 
sprężonego

(57) Przedmiotem zgłoszenia są systemy odzysku energii odpa-
dowej gazu sprężonego. W pierwszym wariancie system zawiera 
układ zasilający (A) zawierający pierwszą sprężarkę (A1) połączo-
ną z wejściem głównego zbiornika akumulacyjnego (A2), którego 
wyjście połączone jest z pierwszym zaworem sterującym (B1) do-
łączonym do maszyny pneumatycznej (B2) instalacji przetwarzają-
cej energię sprężonego gazu (B), który zawiera instalację odzysku 
energii odpadowej (C), która zawiera pierwszy zbiornik akumula-
cyjny (C1) do którego dołączony jest pierwszy układ pomiarowy 
ciśnienia (C2) i pierwszy zawór (C4), przy czym między pierwszym 
układem pomiarowym ciśnienia (C2) oraz pierwszym zaworem (C4) 

znajduje się pierwszy sterownik (C3), przy czym pierwszy zawór (C4) 
oraz pierwszy sterownik (C3) dołączone są do wejścia drugiej sprę-
żarki (C5), której wyjście jest połączone z wejściem głównego 
zbiornika akumulacyjnego (A2), przy czym do wyjścia pierwszego 
zbiornika akumulacyjnego (C1) dołączony jest pierwszy zawór ste-
rujący (B1). Przedmiotem zgłoszenia są również sposoby odzysku 
energii odpadowej gazu sprężonego.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 422213 (22) 2017 07 14

(51) F16B 37/04 (2006.01)
 F16B 37/08 (2006.01)
 F16B 39/282 (2006.01)

(71) GINTER RYSZARD RETNIG, Gola
(72) GINTER RYSZARD

(54) Nakrętka z pierścieniem kształtowym

(57) Nakrętka z pierścieniem kształtowym charakteryzuje się tym, 
że po jednej stronie na powierzchni czołowej (1) ma dodatkowy 
pierścień (2) o dowolnym kształcie zewnętrznym (3) pozwalającym 
na odbiór stopnia swobody będącym obrotem wokół własnej osi.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 422264 (22) 2017 07 18

(51) F16J 15/14 (2006.01)
 F16J 15/43 (2006.01)
 F16J 15/53 (2006.01)
 B65D 53/06 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; TRYBA DAGMARA; 
SIKORA WOJCIECH

(54) Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy 
magnetycznej, zwłaszcza dla pokrywy zbiornika

(57) Uszczelnienie spoczynkowe z zastosowaniem cieczy ma-
gnetycznej, zwłaszcza dla pokrywy zbiornika, zawierające magne-
sy trwałe o przekroju poprzecznym ceowym, ciecz magnetyczną 
i elastyczne pierścienie uszczelniające, charakteryzuje się tym, 
że w komorze utworzonej pomiędzy wytoczeniem 1b w korpu-
sie (1), a kołnierzem pokrywy (2a) i tuleją pokrywy (2b) umieszczone 
są magnesy trwałe (3, 4) ustawione tak, że ich bieguny N i S są pro-
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stopadłe do osi zbiornika, przy czym magnes (3) osadzony jest 
nieruchomo w wytoczeniu (1b) korpusu (1) a magnes (4) osadzony 
jest nieruchomo na tulei (2b) pokrywy (2) zaś bieguny obu ma-
gnesów (3, 4) ustawione naprzeciwko siebie są różnoimienne. Po-
między biegunami N i S obu magnesów (3, 4) występują szczeliny 
pierścieniowe (δ) wypełnione cieczą magnetyczną (5), natomiast 
w pierścieniowych gniazdach wykonanych na wewnętrznej po-
wierzchni walcowej wytoczenia (1b) w korpusie (1) i na zewnętrznej 
powierzchni cylindrycznej tulei pokrywy (2b), znajdują się elastycz-
ne pierścienie uszczelniającej (6, 7) typu „O”.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 426854 (22) 2017 03 07

(51) F16K 31/02 (2006.01)
 F16K 37/00 (2006.01)

(31) 202016000025683 (32) 2016 03 11 (33) IT

(86) 2017 03 07 PCT/IB2017/051309
(87) 2017 09 14 2017/153901

(71) ELBI INTERNATIONAL S.P.A., Torino, IT
(72) RAVEDATI PAOLO, IT; DA PONT PAOLO, IT

(54) Elektryczne urządzenie zaworowe

(57) Elektryczne urządzenie zaworowe (1), zawierające wnękowy 
korpus (2), w którym, między przynajmniej jednym kanałem wlo-
towym (5A, 5B). a jednym kanałem wylotowym utworzona jest 
droga dla przepływu płynu, w szczególności cieczy i w którym 
komunikacja między danym, przynajmniej jednym, kanałem wlo-
towym (5A, 5B) a kanałem wylotowym jest sterowana przy użyciu 
sterowanego elektrycznie siłownika (7A, 7B), podtrzymywanego 
przez korpus (2). Elektryczne urządzenie zaworowe (1) jest ponadto 
wyposażone w urządzenie wskaźnikowe (13), zawierające informa-
cje, wskazujące wartości przyjmowane przez przynajmniej jeden 
określony parametr, dostosowany do umożliwienia w działaniu 
dokładnego ustalania szybkości przepływu przez elektryczne urzą-
dzenie zaworowe (1).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 422281 (22) 2017 07 20

(51) F23G 5/027 (2006.01)

(71) SIMAKOWSKI ANDRZEJ, Dunajowiec Maków, UA
(72) SIMAKOWSKI ANDRZEJ, UA

(54) Kocioł pirolizowy

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kocioł pirolizowy przeznaczo-
ny do celów energetycznych wykorzystujący odpady przemy-
słowe i odpady z gospodarstw domowych. Kocioł pirolizowy ma 
obudowę (1) z żaroodpornego betonu, komorę zasypową (2), ko-
morę dopalania gazu (3), które są połączone ze sobą za pomocą 
dyszy (4), przy czym komora zasypowa (2) ma drzwiczki izolujące 
ciepło natomiast komora dopalania (3) ma drzwiczki izolujące cie-
pło i okno do komory wymiany ciepła, w której znajduje się wę-
żownica z króćcem wlotowym i wylotowym. Kocioł posiada także 
wentylator (9) umieszczony na obudowie (1) połączony kanałem 
powietrznym (6) z komorą rozłączną (5), która ma otwór (8) łą-
czący ją z komorą zasypową (2). Do komory rozłącznej (5) podłą-
czony jest kanał powietrzny (7) mający drugie ujście w dyszy (4). 
Wężownica w kilku rzędach jest umieszczona na tylnej części ko-
tła, a w tylnej części komory zasypowej (2) jest ruchoma kla-
pa zakrywająca otwór pomiędzy komorą zasypową (2) i komorą 
wymiany ciepła.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 422297 (22) 2017 07 21

(51) F24F 7/00 (2006.01)
 A47B 96/00 (2006.01)

(71) FIRMA ZAOPATRZENIA KORNER SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Strzałków

(72) WIDAWSKI KRZYSZTOF

(54) Odprowadzenie ciepła z zabudowy meblowej

(57) Odprowadzenie ciepła z zabudowy meblowej charaktery-
zuje się tym, że zabudowa (1) posiada otwory górne (2) i otwory 
dolne (3), które usytuowane są pod kątem, a krawędzie otworów 
są zaokrąglone.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 426604 (22) 2017 05 15

(51) F27D 1/00 (2006.01)

(31) 2016119411 (32) 2016 05 19 (33) RU

(86) 2017 05 15 PCT/RU2017/050039
(87) 2017 11 23 WO17/200428


