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nia w trybie „wyciąg” za pomocą wentylatora wyciągowego (3) 

poprzez króciec (3a) do momentu obniżenia się zadanej progowej 

wartości wilgotności i/lub temperatury w wentylowanym pomiesz-

czeniu i następnie wentylator nadmuchowy (2) powraca do trybu 

„nadmuch”. Urządzenie ma w obudowie (1), usytuowane obok sie-

bie wentylator nadmuchowy (2) i wentylator wyciągowy (3) z wy-

stającymi na zewnątrz bocznej czołowej ścianki (1a) obudowy króć-

cami (2a) i (3b), przy czym wewnątrz obudowy (1) osadzona jest 

obrotowo na pionowej osi symetrycznie pomiędzy wentylatorem 

nadmuchowym (2) i wentylatorem wyciągowym (3) uchylna przy-

słona (4) najkorzystniej z napędem elektrycznym (5).

(14 zastrzeżeń)

A1 (21) 417977 (22) 2016 07 15

(51) F24F 13/14 (2006.01)

 F16K 7/12 (2006.01)

(71) INERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) HAWRANEK JERZY

(54) Przepustnica wentylacyjna
(57) Opracowana przepustnica wentylacyjna ma owalną ram-

kę (1), która składa się z dwóch jej części, tj. ramki (1a) oraz ramki (1b). 

Część ramki (1a) przypomina literę „U” z wyprowadzonymi poziomo 

z jej końców wypustami (2). Natomiast część ramki (1b), która także 

przypomina literę „U” ma końce ukształtowane tak, że uformowane 

z nich są oczka (3). Wypusty (2) osadzone w oczkach (3) tworzą za-

wias, dzięki któremu owalna ramka (1) zagina się najlepiej dokładnie 

w połowie swojego obwodu, umożliwiając otwieranie się i zamy-

kanie kanału przepustnicy wentylacyjnej. Równocześnie, zawiasy 

ramki (1) wyznaczają oś obrotu (4) obu elementów ramki (1a) i (1b). 

Na całej ramce (1) opięty jest - jednolicie z obu jej stron - elastyczny 

materiał (5), który korzystnie jest sprężystym materiałem membra-

nowym wykonanym na przykład z gumy lub z lateksu. Materiał (5) 

opięty jest na ramce (1) w taki sposób, że ramka (1) z wszystkimi 

jej częściami konstrukcyjnymi umieszczona jest pomiędzy dwoma 

warstwami szczelnie zasklepionego i elastycznego membrano-

wego materiału (5). Ramka (1) jest przymocowywana do ścian (6) 

kanału wentylacyjnego. Jest ona osadzona bezpośrednio lub po-

średnio wypustami (3) w gniazdach wykonanych w ścianach (6). 

Zgięcie i składanie się ramki (1) otwiera prześwit kanału wentylacyj-

nego i umożliwia przepływ powietrza przez ten kanał. W odmianie 

zgłoszenia opracowany mechanizm przepustnicy wentylacyjnej 

umieszczany jest w cylindrze, który łącznie z wbudowaną tu ram-

ką (1) obciągniętą elastycznym materiałem (5) - stanowi zasadniczo 

kompletny moduł, który osadzany i mocowany jest w istniejącym 

kanale wentylacyjnym. Moduł ten jest ewentualnie dodatkowo ob-

wodowo uszczelniany w kanale wentylacyjnym.

(25 zastrzeżeń)

A1 (21) 418027 (22) 2016 07 20

(51) F24J 2/13 (2006.01)

 F24J 2/50 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) WAJSS PAWEŁ

(54) Heliostat sferyczny
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest heliostat sferyczny zawierający 

sferyczną transparentną powłokę (1) i zwierciadło (3) połączone 

z konstrukcją nośną. W heliostacie tym, sferyczna transparentna 

powłoka (1) posadowiona jest na wyprofi lowanym fundamen-

cie (7) oddzielonym szczeliną (9) od powłoki (1). Jednocześnie, 

do szczeliny (9) doprowadzony jest przewód (8) doprowadzający 

płyn (2).

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 417995 (22) 2016 07 18

(51) F26B 3/02 (2006.01)

 F26B 21/02 (2006.01)

(71) DRYING PROCESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław; 

KORDECKI PIOTR, Uraz; 

KORDECKI ZDZISŁAW, Uraz

(72) KORDECKI PIOTR; KORDECKI ZDZISŁAW

(54) Sposób konwekcyjnego lub kontaktowego suszenia 
obiektów wilgotnych oraz urządzenie do realizacji 
tego sposobu

(57) Sposób konwekcyjnego lub kontaktowego suszenia obiek-

tów wilgotnych typu płody rolne, obiekty tekstylne, kopaliny, 

wyroby sypkie czy wyroby ceramiczne a także innych w które-

go realizacji wykorzystuje się odzysk energii z prowadzonego 

w obiegu oddzielonym od obiegu czynnika grzewczego, me-

dium procesowego w postaci, powstałej z uwalnianej w proce-

sie suszenia z wilgotnego materiału wody, pary wodnej a także 

powietrza charakteryzuje się tym, że proces suszenia prowadzi się 

dwuetapowo, w suszarni pierwszej (2) w której wilgotny materiał 

suszy się w temperaturze powyżej temperatury wrzenia wody 

oraz suszarni drugiej (3), przy czym medium procesowe suszar-

ni pierwszej (2) powstające w wyniku odparowania wody ma 

oddzielny obieg od obiegu medium grzewczego z urządzenia 

grzewczego (1), a jego nadmiar prowadzony jest do przynależne-

go suszarni drugiej (3) wymiennika ciepła (6) medium procesowe 

suszarni pierwszej/medium procesowe suszarni drugiej, w któ-

rym poprzez obniżanie temperatury oraz skroplenie zawartej 

w nim pary oddaje ciepło medium procesowemu suszarni dru-

giej. Urządzenie do suszenia zbudowane z mającej obieg czyn-

nika grzewczego oddzielony od obiegu medium procesowego 

suszarni złączonej kanałem z urządzeniem grzewczym charak-

teryzuje się tym, że oprócz złączonej kanałem (4) z urządzeniem 

grzewczym (1) suszarni pierwszej (2) mającej obieg czynnika 

grzewczego oddzielony od obiegu medium procesowego wypo-

sażone jest w suszarnię drugą (3), która połączoną jest z suszar-

nią pierwszą (2) kanałem wylotowym (5) medium procesowego 

z komory suszenia suszarni pierwszej (2), w który wbudowany 

jest w wymiennik ciepła (6) medium procesowe suszarni pierw-

szej/medium procesowe suszarni drugiej, przy czym w suszarni 


