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guluje się temperaturą spalania, nadmuchem powietrza i podawa-
niem paliwa charakteryzuje się tym, że przed uruchomieniem kotła 
do mikroprocesora w bloku sterowania wprowadza się parametry 
dostępnych paliw i określa się parametry zalecanych, dopuszczal-
nych i zabronionych paliw. Ponadto do mikroprocesora w bloku 
sterowania wprowadza się parametry zasypywanych do zasobni-
ków paliw, które różnią się wartościami opałowymi. Dane te prze-
twarza się, uwzględniając bieżące potrzeby grzewcze, i w wyniku 
tego sygnałami z bloku sterowania otwiera się przemiennie zasuwy 
zasobników paliw o różnych wartościach opałowych i przemien-
nie paliwo podaje się do kotła. Urządzenie do regulacji wydajności 
kotła grzewczego zawiera kocioł z paleniskiem, zewnętrzny za-
sobnik paliwa, podajnik paliwa i blok sterowania i ma co najmniej 
jeden dodatkowy zasobnik paliwa (2b), Pomiędzy każdym zasob-
nikiem (2a, 2b), a podajnikiem (3) umieszczona jest zasuwa (5a, 5b), 
sterowana automatycznie. Ponadto urządzenie ma czytnik (6) para-
metrów, podłączony do wejścia bloku sterowania (4), natomiast za-
suwy (5a, 5b) zasobników (2a, 2b) paliwa połączone są z wyjściem 
bloku sterowania (4).

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 392542 (22) 2010 09 29

(51) F24J 3/08 (2006.01)
 F24J 2/42 (2006.01)

(71) LENIK JERZY, Warszawa
(72) LENIK JERZY

(54) Sposób akumulowania lub odbierania ciepła, 
zwłaszcza ciepła przeznaczonego do celu 
ogrzewania albo chłodzenia budynków

(57) Sposób akumulowania energii cieplnej, zwłaszcza energii 
przeznaczonej do ogrzewania lub chłodzenia budynków, polegający 

na przesyłaniu energii pochodzącej z półprzestrzeni, znajdującej się 
nad ośrodkiem akumulującym i stanowiącej źródło ciepła/zimna 
lub niosący ciepło/zimno płyn, do uzbrojonego przynajmniej jed-
nym elementem przewodzącym energię cieplną ośrodka dolnego 
akumulującego ciepło/zimno, a stanowiącego w szczególności 
grunt (4) i/lub ciecz zawartą w zbiorniku, który to sposób wyróżnia 
się tym, że energię doprowadza się do ośrodka dolnego wyłącznie 
do powierzchni tego ośrodka i powierzchni elementu/elementów 
przewodzących energię cieplną, w ilości większej 5 W/m2/K.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 392571 (22) 2010 10 04

(51) F24J 3/08 (2006.01)

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

(72) SOLECKI TADEUSZ

(54) Układ instalacji geotermii płytkiej

(57) Układ zawiera dwie, oddalone od siebie studnie (A, B) wy-
posażone w fi ltry studzienne (1, 2) na głębokościach warstw wo-
donośnych. Studnie (A, B) połączone są rurociągiem przez pompę 
ciepła (15). W obu studniach (A, B) na dolnych końcach (5, 6) ru-
rociągu zabudowane są agregaty pompowe (3, 4) a ponad nimi, 
na odcinkach tłocznych (5, 6) albo obiegowych (10, 12) wbudowa-
ne są zawory trójdrogowe (7, 8). Do zaworów trójdrogowych (7, 8) 
przyłączone są odcinki spustowe (9, 13), wprowadzone do obu stud-
ni (A, B). Rozwiązanie zapewnia łatwą i szybką zmianę funkcji studni 
z wydobywczej na chłonną i odwrotnie.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392560 (22) 2010 10 01

(51) F28F 9/24 (2006.01)
 F28D 7/10 (2006.01)

(71) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia
(72) PACHOLSKI ADAM

(54) Wymiennik ciepła

(57) Wymiennik ciepła, mający płaszcz zewnętrzny, wewnątrz 
którego znajduje się zespół pionowych elementów rurowych, za-
mocowanych na swych końcach z obu stron w ścianach sitowych 
wyposażony w komorę spalania gazu, usytuowaną nad górną ścia-
ną sitową, oraz zamontowane w poprzek elementów rurowych 
przegrody z otworami, przez które przechodzą elementy rurowe, 
oraz zaopatrzony w króćce wlotu i wylotu cieczy, gazu i spalin, 
charakteryzuje się tym, że płaszcz zewnętrzny ma kształt stożko-
wy ze średnicą zwiększającą się ku górze, a górna ściana sitowa (2) 
i usytuowana pod nią górna przegroda (5) mają kształt stożków 


