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A1 (21)  (22) 2011 07 27

(51) E03B 11/08 (2006.01) 
 C02F 1/64 (2006.01)

(71) SZCZEPAŃSKI ADAM, Warszawa
(72) SZCZEPAŃSKI ADAM

(54)  

(57) Układ samopłuczącego zestawu hydroforowo-filtrującego, 
przedstawiony na rysunku, zasilany wodą i powietrzem pod ciśnie-
niem, zaopatrzony w filtry pośpieszne, zbiornik hydroforowy, zawór 
pływakowy, rozdzielacz sterowany silnikiem krokowym, zawory 
trójdrogowe sterowane siłownikami, zawory odpowietrzające i za-
wór przeciążeniowy, charakteryzuje się tym, że wodne lub opcjo-
nalnie powietrzno-wodne zasilanie zestawu połączone jest z rów-
nolegle włączonymi zaworami trójdrogowymi, z których każdy 
posiada drugie połączenie z filtrami oraz trzecie połączenie z zawo-
rem przeciążeniowym, odprowadzającym popłuczyny, natomiast 
drenaże każdego z filtrów połączone są równolegle ze zbiornikiem 
hydroforowym przewodami, doprowadzonymi w okolice jego 
środka, z kolei zbiornik hydroforowy ma połączenie z odbiornikiem 
przefiltrowanej wody.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 07 27

(51) E03D 9/052 (2006.01)

(71) SZCZEPAŃSKI ADAM, Warszawa
(72) SZCZEPAŃSKI ADAM

(54)

(57) Sposób usuwania zanieczyszczonego powietrza z miski klo-
zetowej charakteryzuje się tym, że do zasysania powietrza wyko-
rzystuje się przewód, doprowadzający wodę do miski, na którym 
zainstalowana jest odnoga, (trójnik), która ma połączenie z wen-
tylatorem, odprowadzającym zanieczyszczone powietrze do od-
biornika.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2011 07 25

(51) E03F 5/046 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów;  
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) SŁYŚ DANIEL; NEVEROVA-DZIOPAK ELENA

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest drogowy wpust odwadniający 
instalowany w licu krawężnika drogowego, stosowany zwłaszcza 
w celu ujęcia i odprowadzenia wody opadowej z powierzchni 
komunikacyjnej. Odwodnieniowy wpust separacyjny instalowa-
ny w licu krawężnika drogowego, posiadający w ścianie bocznej 
otwory wlotowe ścieków, komorę ściekową oraz otwór odpływowy 
do sieci odwodnieniowej, charakteryzuje się tym, że komora ście-
kowa stanowi komorę rozdziału (1), w której w ścianie bocznej (2) 
usytuowanej w licu krawężnika drogowego (3) wykonane są otwo-
ry wlotowe (4), a w przeciwległej, tylnej ścianie (9) lub dnie (6) tej 
komory (1) jest wykonany otwór odpływowy (10) ścieków o niskim 
stopniu zanieczyszczenia, natomiast w strefie dna (6) przylegającej 
do ściany (2) z otworami wlotowymi (4) usytuowany jest otwór 
odpływowy (7) najbardziej zanieczyszczonych ścieków połączony 
z systemem kanalizacyjnym.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2012 04 16

(51) E04B 1/38 (2006.01) 
 E04B 1/19 (2006.01) 
 E04D 3/36 (2006.01)

(71) CHARZEWSKI JAN, WARSZAWA
(72) CHARZEWSKI  JAN

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest węzeł konstrukcyjny przezna-
czony do łączenia różnej liczby elementów, szczególnie belek, 
mający najczęściej zastosowanie przy budowie domów jedno-
rodzinnych, altan ogrodowych, wież kościelnych oraz konstrukcji 
przeszklonych. Węzeł składa się z promieniowo usytuowanych 
względem siebie łączników (1) do mocowania belek oraz z elemen-
tów spinających (2) sąsiednie łączniki (1). Węzeł według wynalaz-
ku wyróżnia się tym, że łączniki (1) mają kształt korzystnie litery U, 
a ich dno jest złożone z co najmniej dwóch kabłąków będących 
swoim lustrzanym odbiciem względem osi symetrii łącznika (1) 
usytuowanych naprzemianlegle, jeden pod drugim, fragmenty ka-
błąków sąsiednich łączników (1) są umieszczone na wspólnej osi, 
będącej jednocześnie osią elementu spinającego (2) i stanowiące 
dla niego wspólne gniazdo.

(2 zastrzeżenia)


