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Ul (21) 110476 (22)200001 07 7(51) E21B 10/46 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, 

Kraków 
(72) Bęben Artur, Maziarz Michał, Tylek Ryszard 
(54) Koronka do wiercenia skał z obrotowymi 

nożami stycznymi 
(57) Koronka ma tulejowy korpus (1) z wykonanąw strefie tyl

nej powierzchnią gwintowaną (2), natomiast w strefie przedniej, 
na wysięgnikowej tulei (3), zamocowany jest pilot prowadzący (4). 
Powierzchnia czołowa (A) korpusu (1) ukształtowana jest stożko-
wo, a każdy nóż styczny (6) osadzony i łożyskowany jest w odrę
bnej oprawce (7), trwale połączonej na powierzchni czołowej (A) 
do korpusu (1). W ściance powierzchni czołowej (A) i w pilocie 
prowadzącym (4) wykonane są otwory, doprowadzające (8) 
płuczkę. Na obwodzie korpusu (1), między oprawkami (7), wyko
nane są poosiowe wycięcia (5). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul (21) 110475 (22)200001 06 7(51)F2IV35/00 
(75) Targosz Jadwiga, Kraków; Targosz Unisław, 

Kraków 
(54) Znicz elektryczny 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest znicz elektryczny 

stosowany w różnych miejscach, zwłaszcza w miejscach kultu re
ligijnego. Znicz ma osłonę (1 ) wypełnioną materiałem izolacyjnym 
(2) wewnątrz którego umieszczono centralnie dwie baterie (3) 
połączone szeregowo przewodami (4) z elementem świecącym 
(5) umieszczonym na górze osłony (1) i włącznikiem (6) przymo
cowanym do podstawy osłony (1). 

(2 zastrzeżenia) 

Ul (21) 110494 (22)2000 01 15 7(51) F23D 1/04 
(75) Małecki Adam, Bielsko-Biała 
(54) Grzejnik 
(57) Przedmiotem wynalazku jest grzejnik, stosowany do ogrze

wania wodnego pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych, 
działający na zasadzie konwekcji. 

Grzejnik ma wkład (1), złożony z ożebrowanych rur, 
połączonych nierozłącznie z kolektorami, zawartymi w obudowie, 
wyposażonej w szereg otworów i ma korzystnie nawilżacz (3). 

Z boku grzejnik ma osłony boczne, które w rozwinięciu mają 
w części środkowej kształt złożony z prostokąta, do krótszych 
boków którego przystają równoramienne trapezy, przy czym do 
obu dłuższych boków prostokąta przylegają prostokątne ściany, 
zaopatrzone w otwory i zakończone podwójnymi wypustami. 
Przednią ścianę grzejnika wypełnia maskowanica (17), złożona 
z łukowo wygiętej części czołowej, zakończonej zaczepami, 
leżącymi w jednej płaszczyźnie. 

(1 zastrzeżenie) 

Ul (21) 110483 (22)20000112 7(51)F24D 19/02 
(75) Gawłowski Roman, Włocławek 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 


