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(71) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) RUŚNIOK DARIUSZ; DACKA PAWEŁ

(54) Zestaw elementów fasady w obrębie pojedynczego 
szklenia

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw elementów fasady 
w obrębie pojedynczego szklenia, który znajduje zastosowanie 
do wykonywania ścian fasadowych. Zestaw elementów fasady 
w obrębie pojedynczego szklenia ma prostopadłościenny profi l 
słupa (1), który ma zewnętrzne półotwarte komory o kształcie pro-
stokąta, wewnątrz których osadzone są wypusty dystansowych 
uszczelek, wyposażonych w półokrągłe gniazda dla dystansowych 
elementów, w gniazdach których umieszczony jest łeb mocujące-
go wkręta oraz wypust wewnętrznej uszczelki, stykającej się z nie-
przeziernym wypełnieniem (17, 17’), po drugiej stronie którego jest 
stykająca się z nim zewnętrzna uszczelka, zaopatrzona w wypusty 
umieszczone w gniazdach dociskowej listwy, połączonej rozłącz-
nie za pomocą wkręta z profi lem słupa (1), w zaczepach której osa-
dzone są zatrzaski maskującej listwy (25). Prostopadłościenny profi l 
rygla (2) ma zewnętrzne półotwarte komory o kształcie prostokąta, 
gdzie w zewnętrznej półotwartej komorze osadzony jest wypust 
dystansowej uszczelki, wyposażonej w półokrągłe gniazdo dla dy-
stansowego elementu, w gnieździe którego umieszczony jest łeb 
mocującego wkręta oraz wypust wewnętrznej uszczelki, stykającej 
się z nieprzeziernym wypełnieniem (17), po drugiej stronie którego 
jest stykająca się z nim zewnętrzna uszczelka, zaopatrzona w wy-
pust umieszczony w gnieździe dociskowej listwy, połączonej roz-
łącznie za pomocą wkręta z profi lem rygla (2), gdzie w zaczepach 
osadzone są zatrzaski maskującej listwy (25’).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 397324 (22) 2011 12 09

(51) E06B 3/54 (2006.01)
 E06B 3/58 (2006.01)
 E06B 3/96 (2006.01)
 E04B 2/88 (2006.01)
 E04F 13/08 (2006.01)
 E04F 13/21 (2006.01)

(71) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała
(72) RUŚNIOK DARIUSZ; DACKA PAWEŁ

(54) Połączenie dylatacyjne fasady

(57) Przedmiotem wynalazku jest połączenie dylatacyjne fasady, 
które znajduje zastosowanie w konstrukcjach ścian fasadowych 
w układzie słup-rygiel i rygiel-rygiel. Połączenie dylatacyjne pro-
fi li pionowych w konstrukcjach ścian fasadowych w układzie słu-
p-rygiel i rygiel-rygiel ma międzyprzęsłowy łącznik (3) stosowany 
na połączeniu dwóch niezależnych profi li (2), (2’) wyposażony 
w trapezowe gniazdo dla wpustu dylatacyjnego uszczelnienia (8), 
które posiada kształtowe wyjęcia dla zaczepów uszczelek oraz 

w wyjęcie dla przepustu wody (13), który połączony jest rozłącznie 
z profi lem pionowym (2) za pomocą mocującego wkręta (15).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 397205 (22) 2011 12 01

(51) E06B 3/263 (2006.01)
 E06B 3/96 (2006.01)

(71) TERMO PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski

(72) DULAK ADAM

(54) Sposób wytwarzania okien o zwiększonej 
izolacyjności cieplnej

(57) Sposób wytwarzania okien z profi li tworzywowych wieloko-
morowych, zawierających komorę zbrojeniową, charakteryzuje się 
tym, że w komorze zbrojeniowej (3) profi lu (1) osadza się kształtow-
nik zbrojeniowy (2), a następnie z tak przygotowanych odcinków 
profi lu (1) tworzy się ramę okienną przez zgrzewanie zukosowa-
nych końców, po czym do wnętrza kształtownika zbrojeniowe-
go (2) i przestrzeni między powierzchnią zewnętrzną kształtownika 
zbrojeniowego (2), a powierzchnią wewnętrzną komory zbrojenio-
wej (3), poprzez otwór wlotowy usytuowany na obwodzie ramy, 
wtłacza się pod ciśnieniem 10-15 MPa kompozyt pianki poliureta-
nowej (4) o stosunku objętościowym składników od 1:1,6 do 1:2,6.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 397242 (22) 2011 12 05

(51) E21D 15/48 (2006.01)

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

(72) KORZENIOWSKI WALDEMAR

(54) Kaszt górniczy

(57) Kaszt górniczy z belek drewnianych o przekroju prostokąt-
nym lub kołowym, charakteryzujący się tym, że belki (1), ukierunko-
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wane są tak, iż siła obciążająca stropu działa wzdłuż osi belki, przy 
czym końce belek umieszczone są w korytach stopy (2) i korytach 
zwieńczenia (3). Koryta stopy i koryta zwieńczenia zestawione 
są z belek o kształcie kształt ceownika. Kaszt górniczy ma co naj-
mniej jedną opaskę ściskającą (4) obejmującą poziomo wszystkie 
belki (1) kasztu.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 397238 (22) 2011 12 05

(51) E21F 17/18 (2006.01)

(71) SOSNOWSKI KRZYSZTOF, Lubin
(72) SOSNOWSKI KRZYSZTOF

(54) Zdalny sygnalizator rozwarstwień stropu

(57) Rozwiązanie polega na zastosowaniu nadajnika i odbiornika 
fal elektromagnetycznych do rozesłania informacji o powstaniu lub 
propagacji rozwarstwienia lub szczeliny w przestrzeni zagrożonej 
oraz w jej otoczeniu. Zadaniem nadajnika jest rozsyłanie informa-
cji o powstaniu lub poszerzeniu się rozwarstwienia lub szczeliny 
za pomocą fal elektromagnetycznych. Urządzenie odbiorcze, kiedy 
znajdzie się w zasięgu działania fal nadanych przez nadajnik, reje-
struje ich odbiór i informuje osoby przebywające w strefi e ewentu-
alnego zagrożenia poprzez sygnały świetlne i dźwiękowe.

(6 zastrzeżeń)

DZIAŁ  F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

A1 (21) 397183 (22) 2011 11 30

(51) F02B 53/00 (2006.01)

(71) SŁOWIŃSKI JACEK, Kornica
(72) SŁOWIŃSKI JACEK

(54) Bezkorbowy rotacyjny silnik spalinowy

(57) Bezkorbowy rotacyjny silnik spalinowy ma cylinder (1), któ-
rego przekrój stanowią dwa półokręgi połączone odcinkami linii 
prostej, a w cylindrze (1) umieszczony jest tłok - rotor (3) o kształcie 
walca kołowego prostego wykonujący ruch obrotowy oraz ruch 
posuwisto - zwrotny tak, że powierzchnia tłoka - rotora (3) wspólnie 
z powierzchniami półkolistych części cylindra (1) i bocznymi (we-
wnętrznymi) powierzchniami obudów tworzy dwie komory robo-
cze o zmiennej objętości. Wewnątrz tłoka - rotora (3) umieszczone 
jest mimośrodowo koło zębate o uzębieniu wewnętrznym (4) za-
zębione z kołami satelitarnymi (6) które zazębione są jednocześnie 
z kołem zębatym centralnym (kołem słonecznym) jedno z kół sate-

litarnych zamocowane jest na wale odbioru mocy (2a) ułożyskowa-
nym w obudowach (głowicach) cylindra (1). Wał odbioru mocy ma 
czopy wyprowadzone po obu stronach silnika. Zakres ruchu posu-
wisto - zwrotnego tłoka - rotora (3) (skok) jest w przybliżeniu równy 
długości odcinków prostej łączących półkoliste części cylindra (1).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 397297 (22) 2011 12 09

(51) F03B 1/00 (2006.01)
 F03B 3/04 (2006.01)
 F03B 3/12 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY 
IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, 
Bydgoszcz

(72) FLIZIKOWSKI JÓZEF; TOMPOROWSKI ANDRZEJ; 
FLIZIKOWSKI ADAM

(54) Stacjonarna siłownia, elektrownia wodna z turbiną 
o łopatach rurowych

(57) Stacjonarna siłownia wodna z turbiną o łopatach rurowych, 
charakteryzuje się tym, że turbiny o łopatkach rurowych (1) osadzo-
ne są na piaście (2) z serwomechanizmami (3) ustawienia kąta na-
tarcia łopat (4) w korpusie z mechaniczną przekładnią kinematyczną 
i generatorem energii elektrycznej, zaś korpus (konsola, gondola) 
zamontowany jest na wieży z możliwością samoregulacji położenia 
poprzez ustawienie wirnika do kierunku i zwrotu przepływu cieku 
wodnego.

(3 zastrzeżenia)


