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A1 (21) 409709 (22) 2014 10 02

(51) F25B 29/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) KARWAT BOLESŁAW; STAŃCZYK EMIL; 

SWATEK MIECZYSŁAW

(54) Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej 
z wykorzystaniem ciepła przesyłanego sieciami 
ciepłowniczymi

(57) Układ urządzeń do wytwarzania wody lodowej z wykorzy-

staniem ciepła przesyłanego sieciami ciepłowniczymi, zbudowany 

z sieci rurociągów, pomp oraz urządzeń chłodniczych adsorpcyjnych 

lub absorpcyjnych, charakteryzuje się tym, że sieć ciepłownicza (7) 

jest połączona systemem rurociągów (8) z zespołem dopasowania 

ciśnienia (12), składającym się z reduktora ciśnienia (11) oraz regula-

tora różnicy ciśnień (10), a następnie poprzez zawór regulacyjny (13) 

z wymiennikiem ciepła (1), agregatem adsorpcyjnym lub absorpcyj-

nym (3), który układem instalacyjnym z wodą lodową połączony jest 

z systemem odbioru chłodu (5), zaś system wytwarzania chłodu (14), 

poprzez sieć rurociągów (8), łączy się z układem kontroli (6).

(1 zastrzeżenie)
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(51) F26B 5/14 (2006.01)

 A47J 44/00 (2006.01)

 F26B 9/04 (2006.01)

 F26B 25/16 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok

(72) ŁAPIŃSKI ADAM; OBIDZIŃSKI SŁAWOMIR

(54) Układ odwadniająco-rozdrabniająco-dozujący 
materiały o wysokiej wilgotności

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ odwadniająco-rozdrab-

niająco-dozujący do materiałów o wysokiej wilgotności. Istotą roz-

wiązania układu jest specjalnej konstrukcji tuleja, która składa się 

z korpusu (1), w którym umieszczone jest główne półcylindryczne 

sito odwadniające (3), współpracujące z wymiennym fi ltrem (5) oraz 

dociskiem fi ltra w postaci półcylindrycznego sita umieszczonym 

pomiędzy korpusem (1), a głównym sitem (3). Odwadniany suro-

wiec jest przemieszczany, przy użyciu ślimaka (6), wzdłuż sita (3). 

W trakcie przemieszczania surowca, zmniejsza się przestrzeń mię-

dzy sitem (3) i rdzeniem ślimaka (6), powodując wyciskanie cieczy 

z surowca. Wyciśnięta ciecz spływa przez otwory w dolnej części 

półcylindrycznego sita (3) na półcylindryczny fi ltr (5), z którego 

odprowadzana jest do przestrzeni zbiorczej (7) przez otwory pół-

cylindrycznego sita (4), stanowiącego docisk fi ltra (5). Z przestrze-

ni zbiorczej (7) ciecz odprowadzana jest otworami wykonanymi 

w dolnej części tulei (1). Odwadniany materiał w końcowej części 

sita (3) natrafi a na wymienne sitko (10), a po przejściu przez jego 

otwory jest rozdrabniany przez wymienny nożyk (9).

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA
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(51) G01D 5/24 (2006.01)

 G01D 5/241 (2006.01)

 G01B 7/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII 

BIOMEDYCZNEJ IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ 

AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) KOZARSKI MACIEJ; DAROWSKI MAREK; 

ZIELIŃSKI KRZYSZTOF

(54) Pojemnościowy czujnik przemieszczenia
(57) Pojemnościowy czujnik przemieszczenia charakteryzuje się 

tym, że ruchoma okładka (3) elektrycznego kondensatora różnico-

wego, związana sztywno z ciałem (4) o mierzonym przemieszcze-

niu x, jest połączona z masą elektryczną (5) układu pomiarowego 

czujnika przemieszczenia, a lewa nieruchoma okładka (1) konden-

satora różnicowego jest połączona za pośrednictwem szeregowo 

z nią połączonego pierwszego rezystora (6) z lewą końcówką (8) 

wtórnego uzwojenia transformatora zasilającego, natomiast prawa 

okładka za pośrednictwem szeregowo z nią połączonego drugiego 

rezystora (7) jest połączona z prawą końcówką (10) wtórnego uzwo-

jenia transformatora zasilającego, którego środkowy odczep (9) 

dzielący wtórne uzwojenie zasilające na dwie sekcje o takiej samej 

liczbie zwojów, jest połączony z wejściem odwracającym wzmac-

niacza operacyjnego (15), którego wejście nieodwracające jest 

połączone z masą elektryczną układu pomiarowego czujnika, przy 

czym wejście odwracające wzmacniacza jest połączone z pomocą 

rezystora pomiarowego (16) z wyjściem tego wzmacniacza opera-

cyjnego, które jest także połączone z wejściem sygnałowym (17) 

prostownika fazoczułego (23), a wejście sterujące (19) prostowni-

ka (23) jest połączone z wyjściem nieuziemionym (12) generato-

ra (14) drgań elektrycznych, np. sinusoidalnych lub prostokątnych, 

a między wyjście uziemione (11) oraz wyjście nieuziemione (12) 

generatora (14) jest włączona cewka uzwojenia pierwotnego (13) 

transformatora, przy czym wyjście sygnałowe (18) prostownika 

fazoczułego (23) jest połączone z wejściem (20) fi ltru dolnoprze-

pustowego (24), na którego wyjściu (21) połączonym z końcówką 

wyjściową (22) układu czujnika jest odbierany sygnał wyjściowy 

czujnika przemieszczenia.

(2 zastrzeżenia)
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