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urabiającej głowicy (7). Cięty grunt (5) pokrywa się natomiast nad 

tunelem (1) górną blachą (9), rozwijaną z przedniego bębna (3). 

Koniec tej blachy (9) związany jest z konstrukcją (4), znajdującą się 

przed gruntem (5). W miarę cięcia gruntu (5) urabiającą głowicą (7), 

dolną blachę rozwija się z tylnego bębna (2), przesuwając ją wraz 

z tunelem (1) po dolnej powierzchni górnej blachy (9), rozwijanej 

z przedniego bębna (3). Po przepchnięciu tunelu (1), bębny (2, 3) 

demontuje się.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 417349 (22) 2016 05 30

(51) E03D 11/02 (2006.01)

 E03D 13/00 (2006.01)

(71) JURECKI FRANCISZEK, Jastrzębie-Zdrój

(72) JURECKI FRANCISZEK

(54) Przystawka pisuarowa do muszli klozetowej
(57) Przystawka pisuarowa do muszli klozetowej zawiera miskę pi-

suarową oraz elastyczny przewód odprowadzający. Miska pisuaro-

wa (4) jest przymocowana do wysięgnika (3), który jest obrotowo 

przymocowany do muszli klozetowej (1) oraz zawiera przewód od-

prowadzający, którego koniec wylotowy wprowadzony jest do rury 

kanalizacyjnej.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 417310 (22) 2016 05 24

(51) E04C 1/41 (2006.01)

 E04B 2/08 (2006.01)

(71) DOLIŃSKI SZYMON, Warszawa

(72) TRZASKOMA MAŁGORZATA

(54) Element murowy z rdzeniem termoizolacyjnym
(57) Element murowy z rdzeniem termoizolacyjnym wykonanym 

z materiałów termoizolacyjnych o wytrzymałości pozwalającej 

na formowanie osnowy nośnej, dla której w czasie jej wytwarzania 

stanowi część formy, zawiera co najmniej dwie bryły wewnętrz-

ne (3), których szerokości (A1, A2) w miejscu przylegania złącza (17) 

lub ścianki poprzecznej (15) do ich powierzchni wzdłużnej jest 

mniejsza od odległości (B) między złączem lub ścianką poprzecz-

ną przylegającą do powierzchni wzdłużnej bryły z jednej strony 

a złączem lub ścianką poprzeczną przylegającą do powierzchni 

wzdłużnej tej bryły z drugiej strony, przy czym złącza bezpośred-

nie oraz ścianki poprzeczne prostopadłe lub złącza skośne, łączące 

jedną parę sąsiadujących ścinek podłużnych są w innej odległości 

od środka elementu niż złącza lub ścianki, łączące kolejną parę są-

siadujących ścianek podłużnych.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 417316 (22) 2016 05 25

(51) E04F 15/00 (2006.01)

(71) PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA, Wiechlice

(72) KNAP KRZYSZTOF

(54) Wielowarstwowa okładzina podłogowa na podłożu 
ze spienionego PVC z zadrukiem cyfrowym oraz 
sposób wytwarzania wielowarstwowej okładziny 
podłogowej na podłożu ze spienionego PVC 
z zadrukiem cyfrowym

(57) Wynalazek dotyczy wielowarstwowej okładziny podłogowej 

na podłożu ze spienionego PVC z zadrukiem cyfrowym zawiera-

jącej co najmniej warstwę podłoża z plastyfi kowanego spienione-

go PCV, wzmocnioną znajdującą się pod nią usztywniającą war-

stwą z włókna szklanego, połączoną z nośną warstwą z poliamidu, 

przy czym widoczna powierzchnia warstwy podłoża powleczona 

jest dekoracyjną warstwą zadruku cyfrowego, na której znajduje się 

wierzchnia ochronna warstwa charakteryzującej się tym, że pomię-

dzy warstwą podłoża (3) a warstwą zadruku (5) zawiera wygładza-

jącą warstwę (4) wykonaną z wodnej mieszaniny zawierającej 30% 

wagowych dyspersji styrenowo-akrylowej, od 20% do 30% wago-

wych dwutlenku tytanu, oraz od 38% do 50% wagowych wody, na-

łożoną na warstwę podłoża (3) w temperaturze nie wyższej niż 41°C 

i wstępnie osuszoną, a następnie wysuszoną w powietrznym tu-

nelu w temperaturze nie wyższej niż 50°C. Korzystnie wygładza-

jącą warstwą (4) pokrywa się warstwę podłoża (3) stanowiącego 

spienione PVC o grubości 2 mm, zawierające 85% PVC i 15% polie-

stru - 1000 g/m2. Warstwę wygładzającą (4) wykonuje się z dyspersji 

styrenowo-akrylowej o pH 5,8 i lepkości mniejszej niż 350 mPa•s. 

Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania wielowarstwowej 

okładziny podłogowej na podłożu ze spienionego PVC z zadrukiem 

cyfrowym.

(12 zastrzeżeń)

A1 (21) 417407 (22) 2016 06 02

(51) E04F 21/10 (2006.01)

 B05B 3/02 (2006.01)

 E04F 13/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) WIĘCKOWSKI ANDRZEJ

(54) Końcówka do natryskiwania mas budowlanych 
na powierzchnie

(57) Końcówka do natryskiwania mas budowlanych na po-

wierzchnie poziome, pionowe i pochylone, o kształcie 

prosto - i krzywoliniowym, stosowana w każdym przypadku mecha-

nicznego narzucania mieszanek i zapraw przy pompowym poda-

waniu materiałów, w szczególności przy przemieszczaniu końcówki
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 z zastosowaniem manipulatorów, połączona z rurą do podawania 

masy budowlanej w kierunku obrotowego modułu, wyposażone-

go w elementy transportujące materiał (kubełki), posiadająca wy-

pust zatrzymujący elementy transportujące, na którym elementy 

transportujące wyginają się sprężyście, w kierunku odwrotnym 

do wylotu końcówki, charakteryzuje się tym, że posiada jeden stały 

zderzak (8) i stały element (7), zamontowane na wewnętrznej po-

wierzchni osłony (6), z którymi stykają się kubełki (3), rozmieszczone 

promieniście na obrotowym wale (5).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 417339 (22) 2016 05 25

(51) E04H 15/58 (2006.01)

 E04H 15/00 (2006.01)

 E04H 15/32 (2006.01)

 A45B 23/00 (2006.01)

(71) SIKORSKI EDWARD, Rumia

(72) SIKORSKI EDWARD

(54) Składana osłona plenerowa
(57) Składana osłona plenerowa charakteryzuje się tym, że za-

wiera stelaż składający się z pionowego ramienia (1) połączonego 

rozłącznie i wychylnie krzyżowym złączem (2) z poziomym ramie-

niem (3) złączonym rozłącznie z osłonową płachtą (4), której na-

roża połączone są z elementami połączeniowymi stanowiącymi 

tulejki (5) i mocujące linki (6) usztywnione węzłami zaciskowymi, 

a na dalszym odcinku połączone rozłącznie z odciążnikami (14).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 417403 (22) 2016 06 02

(51) E06B 7/14 (2006.01)

 E06B 7/26 (2006.01)

(71) LEBIECKI MACIEJ TREE CLONE, Luzino

(72) LEBIECKI MACIEJ

(54) Zespół otworowy, zwłaszcza ościeżnic
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zespołu otworu, zwłasz-

cza ościeżnicy, do odwodnienia i przewietrzania. Zespół otworu, 

zwłaszcza ościeżnicy, ma przelotowy otwór (1) z wylotem na ze-

wnętrznej ścianie ościeżnicy. Otwór zamknięty jest zaślepką (3) 

z fartuchem (4).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 417395 (22) 2016 06 02

(51) E06C 5/00 (2006.01)

 E06C 5/42 (2006.01)

 E01D 15/00 (2006.01)

 A62B 5/00 (2006.01)

 B60R 9/00 (2006.01)

(71) SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 

Bielsko-Biała

(72) NOGOWCZYK PAULINA; OSTROWSKI TOMASZ; 

POWROŹNIK WALDEMAR

(54) Urządzenie do zdejmowania drabiny zwłaszcza 
z pojazdu specjalnego

(57) Urządzenie do zdejmowania drabiny składa się z zespołu pro-

wadnicy (1), zespołu uchylnego (2) i wózka (3) z drabiną (4). Zespół 

prowadnicy (1) składa się z prowadnicy i blokady, na stałe przymo-

cowanych do dachu pojazdu specjalnego. Prowadnica zakończona 

jest z przodu pojazdu specjalnego blokadą. Blokada posiada podsta-

wę, do której zamocowane są widełki oraz odbojnik. Prowadnica ma 

kształt odwróconej litery V. Zespół uchylny (2), składający się ze współ-

pracujących ze sobą elementów, zamocowany jest w tylnej części 

dachu pojazdu specjalnego. Zespół uchylny (2) zawiera podstawę 

z dwoma otworami, do której obrotowo przymocowane są uchwy-

ty ramion z na stałe zamocowanymi w nich ramionami. Uchwyty 

ramion zakończone są kształtką, do której zamocowany jest jeden 

koniec sprężyny gazowej. Drugi koniec sprężyny gazowej przymo-

cowany jest do boków podstawy. Ramiona od wewnętrznej strony 

posiadają co najmniej dwie rolki ślizgowe. Wózek (3) składa się dwóch 

prowadnic, połączonych ze sobą za pomocą profi li. Prowadnice wóz-

ka (3) w przekroju poprzecznym mają kształt litery „C”. Z przodu wóz-

ka (3) zamocowana jest rolka, która posiada kształt odpowiadający 

prowadnicy na dachu pojazdu specjalnego. Za rolką jest mocowanie 

przednie drabiny, którego boczne ramiona mają kształt dużej lite-

ry „F”. Z tyłu wózek (3) posiada mocowanie tylne drabiny. Przednia 

część wózka (3) zakończona jest zderzakiem przednim, a tylna część 

wózka (3) zakończona jest zderzakiem tylnym. Do tylnej części wóz-

ka (2) zamocowany jest uchwyt (26). Uchwyt (26) służy do przesuwa-

nia wózka (3) wraz z drabiną (4). Uchwyt (26) składa się z ramki (27), 

która w górnej części posiada kły, a w dolnej części przechodzi w rącz-

kę (29) uchwytu (26). Rączka (29) uchwytu (26) blokowana jest w ele-

mencie blokującym (30), umieszczonym w tylnej ścianie pojazdu.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 417271 (22) 2016 05 20

(51) F03D 5/04 (2006.01)


