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daszka (2) względem podstawy umieszczonego pod nim kosza (3) 
o kształcie walca eliptycznego.

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 128812 (22) 2019 12 20

(51) B65F 1/14 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) SKOWRON ŁUKASZ; GĄSIOR MARCIN;  

RZEMIENIAK MAGDALENA; WYRWISZ JOANNA

(54) pojemnik na odpady
(57) Pojemnik na odpady wolnostojący w kształcie walca posia-
dający zbiornik na odpady (1), zębatkę, silnik elektryczny (3) z ko-
łem zębatym (5), charakteryzuje się tym, że zbiornik na odpady (1) 
w dolnej części środkowej posiada występ pojemnika (1a), umiesz-
czony wewnątrz otworu na występ (4b) znajdującego się w środ-
kowej części podstawy górnej (4a), zaś zbiornik na odpady (1) opie-
ra się o górną powierzchnię postawy górnej (4a), która połączona 
jest z podstawą dolną (4), za pomocą podkładki dociskającej (6) 
i śruby mocującej (7), zaś w dolnej części podstawy dolnej (4) zamo-
cowany jest silnik elektryczny (3) z kołem zębatym (5), łączący się 
z podstawą górną (4a) poprzez zębatkę (2) umieszczoną w dolnej 
części podstawy górnej (4a).

(1 zastrzeżenie)

dział e

budOwnictwO; górnictwO; 
kOnStrukcJe zeSpOlOne

U1 (21) 127782 (22) 2018 11 08

(51) E02D 33/00 (2006.01) 
 E02D 29/12 (2006.01)

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

(72) ORKISZ PAWEŁ; POLAK KRZYSZTOF;  
KAZNOWSKA-OPALA KAROLINA

(54) urządzenie diagnostyczne do oceny parametrów 
hydraulicznych i energetycznych otworów 
studziennych

(57) Urządzenie diagnostyczne do oceny parametrów hydrau-
licznych i energetycznych otworów studziennych ma prostopa-
dłościenną obudowę (1) z uchylną pokrywą (2) w formie walizki, 
wewnątrz której zamocowany jest akumulator, usytuowany wzdłuż 
jej krótszego boku i sterownik przemysłowy, nad którym zamoco-
wany jest moduł komunikacyjny. Po zewnętrznej stronie obudowy 
(1), na jej krótszym boku, usytuowanym naprzeciwko miejsca za-
mocowania akumulatora, znajdują się gniazda czujników pomiaro-
wych (7) i gniazdo ładowania (8).

(1 zastrzeżenie)

U1 (21) 128601 (22) 2019 10 01

(51) E04C 1/00 (2006.01) 
 E04F 13/08 (2006.01) 
 E04B 2/80 (2006.01) 
 E04C 2/40 (2006.01)

(71) INSTYTUT NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI  
RENATA DUTKIEWICZ SŁOWAK, BEATA DUTKIEWICZ 
SPÓŁKA JAWNA, Kielce

(72) DUTKIEWICZ SŁOWAK RENATA

(54) element budowlany, zwłaszcza z soli morskiej, 
do montowania na konstrukcji szkieletowej

(57) Element budowlany, zwłaszcza z soli morskiej, do monto-
wania na konstrukcji szkieletowej, w postaci foremnego sześcio-
bocznego bloczka z zatopionym, od tylnej strony, łącznikiem 
do połączenia z deseczką konstrukcji nośnej komory solnej, cha-
rakteryzuje się tym, że łącznik ma postać kołka (5) z otworem (7) 
do wsunięcia klina (6). Korzystnie, powierzchnia czołowa elementu 
jest wypukła i posiada dwa symetryczne, promieniowe wybrania 
zaczynające się od przeciwległych wierzchołków lub jest wypukła 
i posiada sześć symetrycznych ścięć.

(4 zastrzeżenia)

U1 (21) 127802 (22) 2018 11 17

(51) E04C 1/40 (2006.01) 
 E04C 1/41 (2006.01) 
 E04B 2/14 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW PREFBET 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Śniadowo

(72) MICHALAK JERZY; WIEREMIEJUK DARIUSZ; 
CHOJNOWSKI JACEK


