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(54) Lina stalowa napędowa

(57) Lina stalowa napędowa utworzona jest z sześciu splotek (1) 
o liniowym styku drutów, prawa lub lewa, nawiniętych na rdzeniu 
stalowym (2), złożonym z sześciu splotek (3), przy czym wartość 
stosunku nominalnego poprzecznego przekroju metalicznego 
splotek (1) liny do nominalnego poprzecznego przekroju metalicz-
nego splotek (3) rdzenia (2) wynosi 6 ÷ 7.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ  E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE  ZESPOLONE

A1 (21) 383687 (22) 2007 11 05

(51) E01B 25/24 (2006.01)

(71) SIGMA  S.A., Barak
(72) Hajduk Jan, Stachowicz Marcin, Semeniuk Marian, 

Kozaczuk Roman

(54) Element nośny

(57) Przedmiotem wynalazku jest element nośny, zwłaszcza 
uchwytu toru kolejki podwieszanej, służącego jednocześnie 
do łączenia ze sobą kolejnych szyn. W jednym z rozwiązań ele-
ment nośny ma postać płyty (20), przy czym w środkowej czę-
ści (21), leżącej ponad czołem (22) szyny (19) znajduje się otwór 
łączący (23), zaś ponad nim otwór nośny (24). Obok części środ-
kowej (21) znajduje się część zewnętrzna (25), to jest wystają-
ca poza czoło (22). Część zewnętrzna (25) ma kształt zbliżony 
do trójkąta i jest zaopatrzona w dodatkowy otwór (26), leżący 
na wysokości pomiędzy otworem łączącym (23) a otworem
nośnym (24). Z drugiej strony części środkowej (21), ponad końcem 
szyny (19), znajduje się część wewnętrzna (27), zawierająca duży 
hak (29).

(23 zastrzeżenia)

A1 (21) 383695 (22) 2007 11 05

(51) E02B 15/00 (2006.01)

(71) Gudecki Grzegorz Zakład Techniki Sanitarnej 
TECHSAN, Gutkowo

(72) Gudecki Grzegorz

(54) Napowietrzacz iniektorowo-powierzchniowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest napowietrzacz iniektorowo - 
powierzchniowy stosowany jako system napowietrzający do natle-
niania wód i ścieków w płytkich zbiornikach, zwłaszcza w rowach 
cyrkulacyjnych. Napowietrzacz iniektorowo – powierzchniowy, 
wyposażony w pompę, charakteryzuje się tym, że do pompy (4), 
przymocowana jest komora mieszania (4), mająca co najmniej trzy 
ramiona (5), (6), (7), przy czym w ramieniu (5) zamocowana jest dy-
sza (8), w drugim ramieniu (6) skierowanym do góry podłączona 
jest czerpnia (9) powietrza, a trzecie ramię (7) poprzez elastyczne 
połączenie (10) i rurę strumienicową (11) połączone jest z wyrzut-
nią (12), która ma podstawę o kształcie zbliżonym do trapezu, dwie 
boczne ściany, a do podstawy wyrzutni (12) centrycznie zamoco-
wany jest w sposób trwały rozdzielacz (15) strugi, utworzony przez 
dwa trójkąty ostrokątne, które są połączone ze sobą i tworzą figurę, 
zbliżoną do ostrosłupa z wierzchołkiem usytuowanym naprzeciw 
miejsca wyrzutu mieszaniny wodno - powietrznej. Dłuższy równo-
legły bok podstawy wyrzutni jest końcowym odcinkiem przepły-
wu cieczy, a dwie boczne ściany wyrzutni (12) mają kształt zbliżony 
do równoległoboku, których podstawy przymocowane są do ścian 
bocznych podstawy pod kątem nie mniejszym niż 90°. Wyrzut-
nia (12) zaopatrzona jest w cylindryczny element zaciskowy, zamo-
cowany do tylnej ściany podstawy wyrzutni (12).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 383647 (22) 2007 10 30

(51) E02D 29/14 (2006.01)
 E02D 29/12 (2006.01)
 E03F 5/04 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Uhl Tadeusz, Targosz Jan, Sutkowski Marcin, 
Brzózko Edward

(54) Drogowy wpust kanałowy, odwadniający 
lub rewizyjny

(57) Wpust posiada obramowanie (4), które osadzone jest na stu-
dzience (2) wykonanej ze sztywno połączonych ze sobą rurowych 
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elementów budowlanych, które w płaszczyźnie nawierzchni dro-
gowej (1) zamknięte jest pokrywą pełną (5) lub rusztem odwadnia-
jącym. Obramowanie (4) osadzone jest na powierzchni czołowej 
górnego elementu (3) studzienki (2) za pośrednictwem sprężysto-
-elastycznych pierścieni podporowych (7). Na wysokości i obwo-
dzie ścianki bocznej, do obramowania (4) trwale połączona jest 
płyta obejmująca (8), wykonana z materiału sprężysto-elastyczne-
go o podatności zbliżonej do podatności nawierzchni drogowej (1). 
Płyta obejmująca (8) dolną powierzchnią opiera się o pierścień 
betonowy (9), ułożony na powierzchni czołowej górnego elemen-
tu (3) studzienki, wewnątrz którego centrowane są pierścienie pod-
porowe (7) stopy obramowania (4).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 383659 (22) 2007 10 31

(51) E04B 1/76 (2006.01)
 E04F 13/08 (2006.01)

(75) Klewicki Stanisław, Warszawa

(54) Przegroda budowlana o właściwościach 
termoizolacyjnych, zwłaszcza modułowy 
element ścienny, płyta termoizolacyjna, kształtka 
termoizolacyjna, przegroda budowlana, zwłaszcza 
płyta stropowa i przegroda budowlana, zwłaszcza 
płyta dachowa oraz sposób wytwarzania przegrody 
budowlanej o właściwościach termoizolacyjnych, 
zwłaszcza modułowego elementu ściennego, 
przegrody budowlanej, zwłaszcza płyty stropowej 
i przegrody budowlanej, zwłaszcza płyty dachowej

(57) Przegroda budowlana, zwłaszcza modułowy element ścien-
ny, korzystnie zawierająca keramzyt, zaopatrzona w metalowe łącz-
niki, częściowo wystające na zewnątrz, ułatwiające łączenie z inny-
mi elementami, oraz zaopatrzona w zamontowane drzwi i/lub okna 
i/lub elementy instalacji, zwłaszcza elektrycznej charakteryzuje się 
tym, że płyta I (1) połączona jest w sposób trwały z konstrukcją no-
śną ściany (2) wraz z usytuowanymi między nimi, z jednej strony 
tej konstrukcji nośnej, elementami dystansowymi (3), zaś płyta II (4) 
połączona jest w sposób trwały z konstrukcją nośną ściany (2) wraz 
z usytuowanymi między nimi, z drugiej strony elementami dystan-
sowymi (5), a w przestrzeni wewnętrznej przegrody budowlanej 
znajduje się substancja o dobrych własnościach termoizolacyj-
nych (6), korzystnie wypełniająca tę przestrzeń i spajająca trwale 
wszystkie elementy w niej zawarte, która to substancja, mająca po-
stać sztywnej pianki, stanowi mieszaninę spienionego tworzywa 
sztucznego i wypełniacza.

(64 zastrzeżenia)

A1 (21) 383660 (22) 2007 10 31

(51) E04C 1/00 (2006.01)
 E04B 2/42 (2006.01)

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Pluta Jerzy Zdzisław, Knauff Michał, 

Runkiewicz Leonard, Pluta Katarzyna, Pluta Aleksandra

(54) Element wypełniający pustakowy 
dla ścian nośnych gęstoperforowanych

(57) Element, złożony z pustaka (3) i płyty ocieplającej (4) ze-
wnętrznej, zawiera otwory na wypełnienie konstrukcyjne w postaci 
słupów (9) i rygli (10). Płyta ocieplająca (4) ma na ścianie stykającej 
się z pustakiem (3) sczepne kieszenie rozbieżne (6) do wypełnienia 
zaprawą. Element ma wkład dyfuzyjny (5), osadzony przy brzegach 
stykających się z sąsiednią płytą ocieplającą (4) i z zewnętrzną ścia-
ną, który to wkład dyfuzyjny (5) połączony jest z wewnętrzną ścianą 
pustaka (3) przez układ kanałów powietrznych (11) między sąsied-
nimi ścianami płyt ocieplających (4) i pustakami (3), na każdym 
poziomie elementów wypełniających (1,2). Pustak (3) ma sczepne 
kieszenie prostokątne (12), znajdujące się w osi sczepnych kieszeni 
rozbieżnych (6) w płycie ocieplającej (4), przeznaczonych do wy-
pełnienia zaprawą, korzystnie termoizolacyjną.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 383696 (22) 2007 11 05

(51) E04F 13/14 (2006.01)
 B28D 1/00 (2006.01)

(71) Piskorz Józef DOM STYL, Knurów; 
Janczewski Janusz Franciszek, Gliwice

(72) Janczewski Janusz Franciszek, Piskorz Józef

(54) Sposób wytwarzania elastycznej okładziny z luźnej 
drobnoziarnistej skały osadowej i elastyczna 
okładzina z luźnej drobnoziarnistej skały osadowej

(57) Sposób wytwarzania elastycznej okładziny z luźnej drobno-
ziarnistej skały osadowej polega na kolejnym i naprzemiennym roz-
prowadzaniu warstw, najpierw warstwy spoiwa opartego na dys-
persji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego i/lub dyspersji 
wodnej kopolimeru akrylowego, następnie warstwy wysuszonej 
luźnej drobnoziarnistej skały osadowej ewentualnie z dodatkiem 
pigmentów, mikrokulek szklanych, miki i termoplastycznego po-
lietylenu w proszku i różnokierunkowo sieje walcuje. Elastyczna 
okładzina z luźnej drobnoziarnistej skały osadowej umieszczonej 
na transporterze (1) z włókniny zbudowana jest z naprzemiennych 
warstw luźnej drobnoziarnistej suchej skały osadowej (3) o średnicy 
ziaren od 0,0625 do 2 mm, korzystnie z dodatkami w postaci pig-
mentów, mikrokulek szklanych, miki i termoplastycznego polietyle-
nu w proszku (5), zatopionych częściowo lub całkowicie w spoiwie, 


