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posuwisto-zwrotny podłogi ruchomej względem podłogi szczeli-
nowej powoduje czyszczenie szczelin dylatacyjnych i zgarnianie 
zrębków lub trocin do komory odbioru.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 405869 (22) 2013 10 31

(51) F26B 17/20 (2006.01)
 F26B 17/18 (2006.01)
 F26B 9/06 (2006.01)

(71) GUMKOWSKI JAN, Poznań
(72) GUMKOWSKI JAN

(54) Zespół do prowadzenia procesów 
termodynamicznych produktów

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół do prowadzenia proce-
sów termodynamicznych produktów, mający zastosowanie do su-
szenia miału węglowego i innych substancji stałych, zawierających 
wodę, oraz produktów ziarnistych, pylistych, pulp, szlamów oraz 
mieszanin ciał płynno-stałych, gazowo-stałych, płynnych i gazo-
wych. Zespół charakteryzuje się tym, że stanowi go centralna rura (1) 
w postaci cylindra z usytuowanym wewnątrz przenośnikiem (2) 
w postaci napędzanego silnikiem transportera, mająca wokół siebie 
usytuowany transporter medium termodynamicznego (6), będący 
płaszczem centralnej rury (1), mający wlot (7) i wylot (5) medium, 
zaś centralna rura ma układ załadunku (3) produktów oraz układ 
odbioru (4) produktów.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 405932 (22) 2013 11 06

(51) F26B 21/08 (2006.01)
 F26B 9/06 (2006.01)
 F26B 3/04 (2006.01)

(71) AMENDA STANISŁAW INNOVATIVE WOOD DRYING 
& CONSULTING, Grudusk

(72) AMENDA STANISŁAW

(54) Instalacja do suszenia, w szczególności do suszenia 
drewna i sposób suszenia w takiej instalacji

(57) Instalacja do suszenia i sposób suszenia w tej instalacji, 
w szczególności do suszenia drewna, zawierająca co najmniej jed-
ną komorę (1) suszenia mającą ściany boczne i sufi t, zaopatrzoną 
w co najmniej jeden wlot (9) powietrza zewnętrznego i co najmniej 
jeden wylot (8) powietrza wewnętrznego, w której suszone artyku-
ły (2) układane są we wzajemnych odstępach, przy czym w komo-

rze suszenia umieszczony jest co najmniej jeden grzejnik (3) ogrze-
wający powietrze wewnętrzne oraz co najmniej jeden środek (4) 
wymuszający cyrkulacyjny obieg powietrza w komorze suszenia 
w określonym, wybranym kierunku, tak że strumień powietrza krąży 
w komorze suszenia przepływając kolejno przez co najmniej jeden 
środek (4) wymuszający cyrkulacyjny obieg powietrza, co najmniej 
jeden grzejnik (3) i suszone artykuły (2), z których pobierana jest 
wilgoć, zwłaszcza para wodna, w której co najmniej jeden wlot (9) 
oraz co najmniej jeden wylot powietrza (8) z komory suszenia (1) 
znajdują się na drodze strumienia powietrza opływającego komorę 
suszenia (1) za suszonymi artykułami i przed środkiem wymuszają-
cym cyrkulacyjny obieg powietrza, patrząc zgodnie z kierunkiem 
przepływu strumienia powietrza, przy czym każdy wlot (9) powie-
trza zewnętrznego znajduje się przed wylotem (8), patrząc zgodnie 
z kierunkiem przepływu strumienia powietrza, zaś co najmniej je-
den wylot powietrza (8) zaopatrzony jest w środek umożliwiający 
wyprowadzanie powietrza z komory suszenia (1) na zewnątrz na za-
sadzie podciśnienia.

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 405936 (22) 2013 11 06

(51) F27D 17/00 (2006.01)
 F23J 15/06 (2006.01)
 C22B 1/26 (2006.01)

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

(72) KARWAT BOLESŁAW; STAŃCZYK EMIL

(54) Układ urządzeń do odzysku ciepła odpadowego

(57) Układ urządzeń do odzysku ciepła odpadowego przeznaczo-
ny do wykorzystania ciepła z chłodzenia gorącego spieku, składają-
cy się z wymiennika ciepła zabudowanego w systemie rurociągów, 
pompy oraz układów pomiarowych temperatur, charakteryzuje się 
w instalacji odprowadzenia spalin (4) taśmy spiekalniczej (1) i/lub in-
stalacji odzysku ciepła (20) z chłodni spieku (19) zabudowane są wy-
mienniki ciepła typu ciecz-gaz (5) i/lub (21), zasilające ciepłem (q+) 
sorpcyjny agregat chłodniczy (6), który układem instalacyjnym 
z wodą lodową (q-) połączony jest z systemem klimatyzacji (12).

(1 zastrzeżenie)


