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(54) Suszarnia lamelowa do suszenia wilgotnego 
granulatu, sposób suszenia wilgotnego granulatu 
oraz urządzenie zasypowe do zasypywania 
wilgotnego granulatu

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest suszarnia lamelowa do susze-
nia wilgotnego granulatu, przedstawiona na rysunku, zwłaszcza 
z popiołów po spaleniu węgla oraz sposób suszenia wilgotnego 
granulatu przy wykorzystaniu wysokich podciśnień występujących 
w procesie suszenia do uszczelnienia elementów półek uszczelnia-
jących i ograniczenie wartości drugiego obiegu gazów atmosfera-
-wylot wilgotnych gazów. Ponadto przedmiotem zgłoszenia jest 
urządzenie zasypowe, które umożliwia uzyskanie równomiernej 
grubości warstwy suszonego materiału na każdej półce w suszarni 
lamelowej.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 421425 (22) 2017 04 26

(51) F26B 11/02 (2006.01)
 F23L 15/00 (2006.01)

(71) NOWE TECHNOLOGIE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 
Wrocław

(72) JARA ADAM; PRZYDRÓŻNY EDWARD

(54) Sposób intensy! kacji procesów suszenia materiałów 
sypkich w suszarniach bębnowych i suszarnia 
bębnowa

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób intensyfi kacji pro-
cesów suszenia materiałów sypkich w suszarniach bębnowych 
i suszarnia bębnowa, przeznaczona do suszenia materiałów syp-
kich. Sposób charakteryzuje się tym, że ochłodzoną do tempe-
ratury od 70°C do 350°C, mieszaninę spalin i powietrza z bębna 
suszarni (1) kieruje się poprzez ssawkę (11), wentylator powietrza 
obiegowego (12) i transporter materiału suszonego (7) do komory 
spalania bębna suszarni (1) i jednocześnie do wywiewu powietrza 
wyprowadzanego z suszarni (10), przy czym w transporterze ma-
teriału suszonego (7) wstępnie suszy się wsad. Suszarnia charakte-
ryzuje się tym, że zsyp materiału wysuszonego (9) u góry wyposa-
żony jest w ssawkę (11), która połączona jest instalacją powietrza 
obiegowego (13) wyposażoną w wentylator powietrza obiego-
wego (12) z transporterem materiału suszonego (7) zamkniętym 
w obudowie przenośnika (14), zaś transporter materiału suszone-
go (7) połączony jest zsypem materiału suszonego (6) z komorą 
suszenia bębna suszarni (1).

(7 zastrzeżeń)

DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 421494 (22) 2017 05 04

(51) G01B 11/16 (2006.01)
 G01L 1/24 (2006.01)
 D07B 1/14 (2006.01)
 G02B 6/46 (2006.01)
 B66B 5/00 (2006.01)

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

(72) KWAŚNIEWSKI JERZY; JURASZEK JANUSZ; 
MOLSKI SZYMON

(54) Sposób ciągłego pomiaru miejscowego 
odkształcania obciążonej liny zwitej, stalowej lub 
z tworzywa sztucznego

(57) Sposób polega na wykonaniu na przewodzie sieci świa-
tłowodowej (3) struktury periodycznie rozstawionych czujników 
optycznych FBG (6) z siatkami Bragga w podziałce odległości rów-
nej krotności średnicy liny lub długości skoku zwicia splotek liny. 
W każdym z naświetlanych czujników optycznych FBG (6) siatka 
Bragga ma przyporządkowany wzór interferencyjny prążków sta-
nowiący stałą lub wielokrotną różnicę między długościami fal sąsia-
dujących czujników optycznych FBG (6”), Tak wykonany przewód 
sieci światłowodowej (3) wplata się podczas przewijania liny (1) 
w jej przestrzeń międzysplotkową oraz łączy z układem pomiaro-
wym zawierającym interrogator (5) i komputer (4) oprogramowa-
ny algorytmem analizującym i rejestrującym długości fal odbitych 
względnie z refl ektometrem optycznym OTDR.

(3 zastrzeżenia)
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(51) G01H 9/00 (2006.01)
 G01V 1/18 (2006.01)
 G01V 1/22 (2006.01)
 G01V 1/24 (2006.01)
 G01B 9/02 (2006.01)

(71) INPHOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) STAŃCZYK TOMASZ; NAPIERAŁA MAREK; 
TENDERENDA TADEUSZ; NASIŁOWSKI TOMASZ; 
PAŹDZIOR ADAM

(54) Sposób pomiaru drgań, zwłaszcza sejsmicznych 
oraz urządzenie do pomiaru drgań, zwłaszcza 
sejsmicznych

(57) Urządzenie do pomiaru drgań, zwłaszcza sejsmicznych za-
wierające układ podstawy (1) oraz bezwładną masę (2), które za-
wiera ramiona pomiarowe (4) i referencyjne (3) interferometru 
światłowodowego przymocowane do układu podstawy (1) i bez-
władnej masy (2), tak, że ramię referencyjne (3) zamocowane jest 
trwale i nierozłącznie do podstawy (1) a ramię pomiarowe (4) zamo-
cowane jest do bezwładnej masy (2) tak, że co najmniej część ra-
mienia pomiarowego (4) jest unieruchomiona na powierzchni albo 


