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A1 (21) 390524 (22) 2010 02 23

(51) C21C 1/08 (2006.01)
 C22C 33/08 (2006.01)

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

(72) KOPYCIŃSKI DARIUSZ; GUZIK EDWARD

(54) Sposób mody� kacji żeliwa chromowego

(57) Sposób modyfi kacji żeliwa chromowego, zawierającego ma-
sowo: 2,5-3,5% C; 0,5-3,5% Si; 8,0-25,0% Cr; 0,2-1,0% Mn; 0,5-2,0% Mo 
oraz 0,0-8,0% Ni, polega na tym, że najpierw do kąpieli metalowej 
żeliwa wyjściowego wprowadza się rozdrobniony złom ze stali 
chromowej i/lub żeliwa chromowego i/lub żelazo - chromu, a na-
stępnie węglik boru w postaci granulatu. Inny sposób modyfi kacji 
polega na tym, że do kąpieli metalowej żeliwa wyjściowego wpro-
wadza się wraz z rozdrobnionym złomem ze stali chromowej i/lub 
żeliwa chromowego i/lub żelazo - chromu węglik boru w postaci 
granulatu.

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ  E

BUDOWNICTWO;  GÓRNICTWO; 
KONSTRUKCJE  ZESPOLONE

A1 (21) 390566 (22) 2010 02 26

(51) E01C 11/22 (2006.01)

(71) KUPREL LESZEK BUDROMAT KOSTKA BRUKOWA 
I GALANTERIA BETONOWA, Żodzie

(72) KUPREL LESZEK

(54) Ry� owane, odblaskowe produkty galanterii 
betonowej: ry� owana kostka brukowa, odblaskowy 
krawężnik, ry� owany krawężnik

(57) Przedmiotem wynalazku jest ryfl owana kostka brukowa 
BUDROMAT i ryfl owany krawężnik BUDROMAT, posiadające górną 
powierzchnię ryfl owaną w postaci uwypukleń, tzw. Guzków, oraz 
odblaskowy krawężnik BUDROMAT, produkcja którego polega 
na wprowadzeniu do mieszanki barwnika fl uorescencyjnego, któ-
ry spowoduje odbijanie przez krawężnik światła. Produkt będzie 
oznaczał w warunkach słabej widoczności lub w nocy skraj jezdni.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390504 (22) 2010 02 19

(51) E04D 13/064 (2006.01)
 E04D 13/068 (2006.01)

(71) BURYŁO SZCZEPAN GALECO PROJECT MANAGEMENT, 
Kraków

(72) BURYŁO SZCZEPAN

(54) Narożnik rynnowy z tworzywa sztucznego, 
z gniazdami o nieprostopadłych osiach

(57) Narożnik rynnowy utworzony jest z dwóch elementów ryn-
nowych, zewnętrznego (A) i wewnętrznego (B), z których każdy ma 
przyłączony do odcinka prostego (xa, xb) odcinek łukowy (ya, yb) 
o takim samym promieniu (R) i kącie środkowym (α, β) w zakresie 
od 30° do 90°. Odcinek łukowy (yb) elementu rynnowego we-
wnętrznego (B) jest wsunięty i prowadzony w odcinku łukowym (ya) 

elementu rynnowego zewnętrznego (A). Odcinek łukowy (ya) ele-
mentu rynnowego zewnętrznego (A), na obrzeżu tylnym, ma za-
czep (7), a jego obrzeże przednie (6a) stanowi łukowe przedłużenie 
kształtu obrzeża przedniego (3) od odcinka prostego (xa). Odcinek 
łukowy (yb) elementu rynnowego wewnętrznego (B) ma obrzeże 
przednie o kształcie przylegającym do powierzchni wewnętrznej 
obrzeża przedniego (6a) odcinka łukowego (ya) elementu rynno-
wego zewnętrznego (A).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 390463 (22) 2010 02 16

(51) E04D 13/076 (2006.01)

(71) DOROS TEODORA D.A.GLASS, Rzeszów
(72) DOROS WIESŁAW; DOROS TEODORA

(54) Sposób zapobiegania tworzeniu się sopli lodu 
na rynnach dachów spadowych i panel stosowany 
do tego sposobu

(57) Sposób zapobiegania tworzeniu się sopli lodu na rynnach 
dachowych, zwłaszcza dachów spadowych oraz na innych elemen-
tach budynku, na których istnieje możliwość tworzenia się sopli 
lodu, polega na tym, że do obrzeży okapów (4) tych dachów oraz 
do uchwytów (6) rynien (1) lub do ich górnych czół (7) mocuje się 
rozłącznie panele (9) o konstrukcji powodującej koncentrację ener-
gii świetlnej i/lub słonecznej, skierowanej do tej rynny i jej czoła ze-
wnętrznego (7), przy czym panele te mocuje się wzdłuż rynien (1), 
wypukłością (13) skierowaną ku górze, w odstępach pomiędzy nimi 
korzystnie o długości (L) wynoszącej 20-30 cm. W przypadku istnie-
nia koryta, odprowadzającego wodę z opadów atmosferycznych, 
umieszczonego pomiędzy dwoma okapami (4) pokryć dacho-
wych (5), panele (9) mocuje się rozłącznie do obrzeży okapów (4) 
tak, aby swą wypukłością (13) były skierowane ku górze.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 390482 (22) 2010 02 18

(51) E05B 13/08 (2006.01)
 E05B 13/10 (2006.01)

(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(72) KOLAWA STANISŁAW ARTUR

(54) Klamka z obrotowym uchwytem i mechanizmem 
blokady obrotu

(57) Klamka charakteryzuje się tym, że podzespół mechanizmu, 
utrzymujący czop blokujący (7) w pozycji zwalniającej lub bloku-


