
Tyska patentklasslistan (DPK) Sida 1 
Klass 26 2014-01-01 
 
26 Gasframställning genom avgasning av bränslen; 

Framställning av brännbara gaser på våta vägen eller 
genom karburering; Rening av destillationsgaser eller 
acetylen 

 

26a Gasframställning genom torrdestillation 
26b Framställning av brännbara gaser på våta vägen 
26c Framställning av brännbara gaser genom karburering 
26d Rening av destillationsgaser ur bränslen; Rening av acetylen 
26e Beskickningsanordningar eller tömningsanordningar för 

gasretorter 
 

26a Gasframställning genom torrdestillation, t.ex. med påföljande 
förgasning av bränslet eller med efterbehandling av gaserna 
Gasframställning genom avgasning av fasta bränslen, t.ex. framställning 
av lysgas (om koksframställningen är huvudsaken 10a); Vidarebehandling 
av destillationsgaserna, t.ex. med andra gaser 

26a-1/01 Gasframställning genom torrdestillation av fasta bränslen i allmänhet (26a-2; 10a; 
24a-19; 24e) 

26a-1/02 Upphettning av gasframställningsugnar i allmänhet (24e-8) 
26a-2 Gasframställning genom torrdestillation med ledande av gaser eller ångor genom 

destillationsmaterialet (10a-21; 10a-24; 24e-1/01 – 24e-8) 
26a-3 Gasframställning genom torrdestillation av fasta bränslen, till vilka tillsatts andra fasta 

ämnen (10a-18/01 – 10a-18/04) 
26a-4 Gasframställning genom gemensam torrdestillation av fasta och flytande bränslen 
26a-5 Gasframställning genom torrdestillation av fasta bränslen med efterföljande 

förgasning, t.ex. för starkgasutvinning (24e) 
26a-6 Vågräta gasretorter; Små kammarugnar; Bortbränning av grafitavlagringar 
26a-7 Snett liggande gasretorter; Kolbehållare för sådana 
26a-8/01 Lodräta gasretorter eller gasframställningsugnar (10a-1/01; 10a-1/02; 10a-13) 
26a-8/02 Fyllningsanordningar eller tömningsanordningar sammanbyggda med lodräta ugnar 

(26e-3) 
26a-9 Gasframställning genom avgasning eller förgasning i underjordiska lager [52-] 

Gasframställning genom torrdestillation av flytande bränslen, t.ex. 
framställning av oljegas (12r; 24b) 

26a-10 Gasframställning genom torrdestillation av flytande bränslen i allmänhet, t.ex. 
framställning av oljegas 

26a-11 Gasframställning genom torrdestillation eller ofullständig förbränning av flytande 
bränslen under genomledande av gaser eller ångor genom retorten, t.ex. framställning 
av oljeblandgas (24b; 26c-11) 

26a-12 Gasframställning genom torrdestillation av flytande bränslen i närvaro av gaser eller 
ångor och fasta ämnen 

26a-13 Oljegasretorter 

Tillbehör till gasframställningsugnar (beskickningsanordningar eller 
tömningsanordningar för gasretorter 26e) 

26a-14 Tillslutningsanordningar eller luckor för gasframställningsugnar (10a-12/01 – 
10a-12/04; 12a; 12f; 24 k; 24l; 47f) 
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26a-15 Stigrör för gasframställningsugnar eller koksningsugnar; Anordningar för förhindrande 

eller avlägsnande av igensättningar i stigrör; Anordningar för värmeutvinning från de 
genom stigrören avgående gaserna (10a-19/01 – 10a-19/03) 

26a-16 Samlingsbehållare för gasframställningsugnar eller koksningsugnar; Värmeutvinning 
från de avgående gaserna i eller i omedelbar anslutning till samlingsbehållare 
(10a-19/01 – 10a-19/03; 24e; 26d-1/01 – 26d-1/40; 40a-36; 40a-19/18) 

26a-17 Anordningar för bortsugning av gasen ur gasframställningsugnar; Regulatorer för 
gasströmningen (4c; 10a-19/01 – 10a-19/03; vakuumpumpar 27c; 27d) 

Vidarebehandling eller användning av destillationsgaser, t.ex. 
tillsammans med andra gaser 

26a-18/01 Termisk behandling av destillationsgaser, t.ex. med hjälp av tryck eller katalysatorer, 
för att ändra sammansättningen vid framställningen, t.ex. för avgiftning av gas 

26a-18/02 Blandning av brännbara gaser i samband med framställningen 
26a-18/03 Termisk behandling av gasblandningar, t.ex. i samband med framställningen eller för 

avgiftning av gas 
26a-18/04 Framställning av gasblandningar av kalla brännbara gaser 
26a-18/10 Flytande lysgas; Förtätande och överförande av lysgas till flytande form genom 

komprimering, t.ex. med påföljande karburering 
26a-18/11 Uppdelning av destillationsgaser genom förtätande och separation, t.ex. genom 

användande av kyla 
26a-19 Användning av brännbara gasblandningar för speciella ändamål 

26b Framställning av brännbara gaser på våta vägen, t.ex. 
acetylengasframställning 
Acetylengasgeneratorer med vattentillförsel i fritt fall uppifrån, t.ex. 
enligt droppmetoden 

26b-1 Spindelventiler 
26b-2 Kranar 
26b-3 Andra tillslutningsanordningar 
26b-4 Vattentillförsel uppifrån genom ett rör i mitten eller från sidan 
26b-5 Vattentillförsel uppifrån genom porösa ämnen (26b-20) 
26b-6 Anordningar för öppning av karbidförpackningar i acetylengasgeneratorer 
26b-7 Speciella ventiler 

Acetylengasgeneratorer med tillförselreglering genom anordningar 
oberoende av gasklockan  

26b-8 med hjälp av membraner 
26b-9 med hjälp av flottörer (26b-31) 
26b-10 med hjälp av kolvar 
26b-11 med hjälp av andra anordningar 

Acetylengasgeneratorer med tillförselreglering med hjälp av gasklockan 
26b-12 med bräddavlopp för vattnet 
26b-13 genom med gasklockan förbundna vattenventiler för droppmetoden 
26b-14 genom med gasklockan förbundna vattenkranar för droppmetoden 
26b-15 genom med gasklockan förbundna vattenkranar eller ventiler enligt 

översvämningsmetoden 
26b-16 med förskjutbar vattenbehållare 

Acetylengasgeneratorer enligt Kipps metod 
26b-17 med vattentillförsel underifrån 
26b-18 med vattentillförsel uppifrån 

Acetylengasgeneratorer enligt Döbereiners metod med fast karbidklocka 
26b-19 i allmänhet (26b-20 – 26b-24) 
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26b-20 med vattentillförsel underifrån genom porösa ämnen (26b-5) 
26b-21 med gasutloppskran som öppnas av samlingsklockan  
26b-22 med neddoppningsdjupet för gasavledningsröret reglerat av gasklockan  
26b-23 med rörlig gasklocka 
26b-24 med vätning av karbiden endast vid bottnen 

Acetylengasgeneratorer med nedsänkning av karbiden 
26b-25 i vilka karbiden nedsänks inuti eller utanför gasklockan i spärrvattnet 
26b-26 med spärrvattnet och reaktionsvattnet skilda från varandra 
26b-27 Acetylengasgeneratorer med kombinerad nedsänkningsmetod och droppmetod 

Acetylengasgeneratorer med karbidtillförsel, med eller utan reglering 
genom gastrycket 

26b-28 med karbidtillförsel för hand 
26b-29 med tillslutningsanordningar vid ifyllningsschaktet 
26b-30 med karbidtillförsel med hjälp av klaffventiler eller slidventiler 
26b-31 med karbidtillförsel med hjälp av flottörventiler (26b-9) 
26b-32 med karbidtillförsel med hjälp av andra ventiler 
26b-33 med skovelhjul, mätkranar e.d. 
26b-34 med matarsnäckor eller matarband 
26b-35 med matartrummor e.d. 
26b-36 med rörlig matarskiva och fast karbidbehållare 
26b-37/01 med karbidbeskickning med hjälp av patroner eller andra förpackningar 
26b-37/02 med beskickning av lös karbid ur behållare eller genom gasklockan 
26b-37/03 med karbidbeskickning med hjälp av kolvar e.d. 
26b-38 Acetylengasgeneratorer med övertryck 
26b-39 Patroner eller andra förpackningar för karbid; Karbidlådor (26b-11) 
26b-40 Placering av karbidpatroner i generatorn 
26b-41 Roterande karbidbehållare 
26b-42 Magasinering av karbid; Dosor e.d. för karbid (64a-64) 
26b-43 Säkerhetsanordningar vid acetylengasgeneratorer (anordningar för förhindrande av att 

explosioner sprider sig i gasledningar, säkerhetsförlag, backslagsventiler 4c-18) 
26b-44/01 Förfaranden för acetylenutveckling eller för framställning av acetylenavgivande 

preparat, t.ex. acetylenlösningar (behållare eller påfyllningsanordningar 17g-3) 
26b-44/20 Fyllmassor eller lösningsmedel för acetylenbehållare 
26b-45/01 Förfaranden för framställning av blandningar av acetylen och andra gaser, t.ex. vätgas 

(49h-34/01 – 49h-34/03) 
26b-45/20 Lysbojar e.d. för acetylendrift 
26b-46 Karbidpreparat 
26b-47/01 Avspärrningsanordningar för vattnet; Stängningsanordningar för 

acetylengasgeneratorer 
26b-47/02 Ventilationsanordningar för acetylengasgeneratorer; Kylning av 

acetylengasgeneratorer 
26b-47/03 Uttagande av slam ur acetylengasgeneratorer; Användande av kalkslam från 

acetylengasgeneratorer 
26b-47/04 Drift av beskickningsanordningar för acetylengasgeneratorer 
26b-47/05 Sönderdelning av karbiden 
26b-47/50 Andra förfaranden eller anordningar för gasframställning på våta vägen 

26c Framställning av brännbara gaser genom karburering, t.ex. av luft 
(karbureringsanordningar för motorer 46e1) 
Karbureringsanordningar för framställning av luftgas 

26c-1 med fasta gasinledningsrör 
26c-2 med ställbara eller flytande gasinledningsrör 
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26c-3 med finfördelning av karbureringsmedlet (46c2) 
26c-4 för ytkarburering utan porösa insatser 
26c-5 med porösa insatser; med fyllmaterial 
26c-6 med insugning av luft (4g-22) 
26c-7 med roterande förgasare 
26c-8 med reglering av luftillförseln eller bränsletillförseln, t.ex. i förhållande till förbrukningen 
26c-9 Karburering med hjälp av fasta karbureringsanordningar 

Karbureringsmaterial; Mekaniska karbureringsanordningar 
26c-10/01 Tillsatser till lysgas för att förhindra frysning i ledningar eller igensättning genom 

naftalinavsättning 
26c-10/02 Tillsats av luktämnen, brännbara ämnen eller parfymeringsämnen till gasen 
26c-10/03 Bärargas för karbureringsändamål 
26c-10/04 Upphettningsanordningar 
26c-10/05 Mataranordningar 
26c-10/06 Komprimeringsanordningar för luft 
26c-11 Karburering av luft genom användande av värme (4g-23 – 4g-27; 26a-10 – 26a-12) 
26c-12 Karburering under tryck 

26d Rening av destillationsgaser ur bränslen; Rening av acetylen 
Kylare; Kondensorer; Tjäravskiljare; Gasfilter 

26d-1/01 Kylare; Kondensorer; Värmeväxlare (12e-2; 26a-16) 
26d-1/10 Centrifugalrenare (12e-3/05) 
26d-1/20 Gasfilter; Siktar; Stoftavskiljare (12e) 
26d-1/30 Elektrisk rening av brännbara gaser (12e-5) 
26d-1/40 Tjäravskiljare; Tjärkondensorer; Oljekondensorer; Förfaranden för utvinning av tjära 

eller olja i kondensorer (26a-16; tjärdestillation 12r-1) 
26d-1/50 Kylare eller renare för gasgeneratorer till fordon (gasgeneratorer för fordon 24e-3/05; 

anordning av kylare eller renare på fordonen 63c-2) 

Tvättare; Skrubbers; Torrenare (12e) 
26d-2 Fasta gastvättare eller skrubbers 
26d-3/01 Gastvättare med roterande lodrät eller lutande vridningsaxel (12e-2/01) 
26d-3/10 Gastvättare med roterande vågrät vridningsaxel (12e-2/01) 
26d-4 Strilningsanordningar för gastvättare eller skrubbers 
26d-5 Torrenare för brännbara gaser 
26d-6 Härdar eller rostar för tvättare eller torrenare 
26d-7 Omkopplingsanordningar eller växlingsanordningar för torrenare 

Kemisk eller fysikalisk-kemisk rening av bränsledestillationsgaser 
Torrening; Rening genom tillsats av gaser eller ångor; Rening med hjälp av 
katalysatorer, oxidation eller reduktion 

26d-8/01 Avlägsnande av sura beståndsdelar i allmänhet (26d-9/01; 12i) 
26d-8/02 Avlägsnande av kolsyra (26d-9/02; 12i-35; 12i-31/20) 
26d-8/03 Avlägsnande av cyan (26d-9/03; 12k-8 – 12k-11; 12k-3/00) 
26d-8/04 Avlägsnande av svavel (26d-9/04; 12i-17 – 12i-25; 12i-17/00) 
26d-8/20 Avlägsnande av koloxid 
26d-8/21 Avlägsnande av vatten (26d-9/21; 12e-2/50) 
26d-8/22 Avlägsnande av acetylen (26d-9/22; 12o-19/01) 
26d-8/30 Regenerering av reningsmassor eller katalysatorer 
26d-8/50 Torrening i allmänhet 

Våt kemisk gasrening 
26d-9/01 Avlägsnande av sura beståndsdelar i allmänhet (26d-8/01) 
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26d-9/02 Avlägsnande av kolsyra (26d-8/02; 12i-35; 12i-31/20) 
26d-9/03 Avlägsnande av cyan (26d-8/03; 12k-8 – 12k-11; 12k-3/00) 
26d-9/04 Avlägsnande av svavel (26d-8/04; 26d-9/11; 26d-10/01; 26d-13/01; 12i-17 – 12i-25; 

12i-17/00) 
26d-9/10 Avlägsnande av basiska beståndsdelar, t.ex. ammoniak (12k-1-7; 12k-1/00) 
26d-9/11 Avlägsnande av svavel och ammoniak samtidigt (26d-8/04; 12k-1 – 12k-7; 12k-1/00; 

12i-17 – 12i-25; 12i-17/00) 
26d-9/20 Avlägsnande av koloxid (12i-34; 12i-31/18) 
26d-9/21 Avlägsnande av vatten (26d-8/21; 12e-2/50) 
26d-9/22 Avlägsnande av acetylen (26d-8/22; 12o-19/01) 
26d-9/23 Avlägsnande av naftalin (26d-10/20; 26d-13/20) 
26d-9/30 Regenerering av tvättvätskan 
26d-9/50 Våt kemisk rening i allmänhet 

Gastvättning med oljor eller oljeångor 
26d-10/01 Gastvättning med oljor i allmänhet 
26d-10/10 Uttvättning av bensol (26d-13/20) 
26d-10/20 Uttvättning av naftalin (26d-9/23; 26d-13/20) 
26d-10/30 Uttvättning av fenol 
26d-10/40 Uttvättning av acetylen (12o-19/01) 
26d-10/50 Regenerering av tvättoljor 
26d-11/01 Gastvättning med hjälp av gaser överförda till flytande form  
26d-11/10 Gastvättning med hjälp av vätskeblandningar 

Rening eller separation av gasbeståndsdelar genom tryck och kylning (17g; 
12e-3; framställning av flytande lysgas 26a-18/10) 

26d-12/01 Gasrening genom tryck och kylning; Fraktionerad överföring i flytande form 
26d-12/10 Separation av gasbeståndsdelar genom överföring i flytande form och fraktionerad 

förångning 
26d-12/20 Separation av gasbeståndsdelar genom diffusion (12e-3/04) 

26d-13/01 Gasrening genom adsorptionsmedel i allmänhet (12e-3/02) 
26d-13/10 Avlägsnande av svavelföreningar med hjälp av adsorptionsmedel (26d-8/03; 26d-8/04; 

26d-9/03; 26d-9/04; 12e-3/02) 
26d-13/20 Avlägsnande av kolväten med hjälp av adsorptionsmedel (26d-10/01; 26d-10/10; 

26d-10/20; 12e-3/02) 
26d-14 Gasrening med andra medel 
26d-20 Rening av acetylen 

26e Beskickningsanordningar eller tömningsanordningar för 
gasretorter (81e-1 – 81e-24) 

26e-1 Beskickningsanordningar för vågräta gasretorter 
26e-2 Beskickningsanordningar för lutande gasretorter 
26e-3 Beskickningsanordningar för lodräta gasretorter (26a-8/01; sammanbyggda med 

retorterna 26a-8/02) 
26e-4 Kombinerade beskickningsanordningar och tömningsanordningar för vågräta 

gasretorter (10a-17/01 – 10a-17/10) 
26e-5 Tömningsanordningar för vågräta eller lutande gasretorter (10a-16/01; 10a-16/02) 
26e-6 Tömningsanordningar för lodräta gasretorter (26a-8/01; sammanbyggda med 

retorterna 26a-8/02) 
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