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(54) Roletożaluzja
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest roletożaluzja wyposażona 

w mechanizm do kątowego ustawienia profi li. Roletożaluzja wy-

posażona w profi le/lamele, których oba zakończenia współpracują 

z łańcuchami tworzącymi mechanizm do kątowego wychylania 

profi li/lameli, charakteryzuje się tym, że ogniwo łańcucha (1) zaopa-

trzone jest w górnej części w ucho (1.1) w którym znajduje się owal-

ny przelotowy otwór (1.2) oraz ucho (1.3) wyposażone w krzywko-

we wybranie (1.4) w którym umieszczony jest krzywkowy wypust 

zatyczki, przy czym ogniwo łańcucha (1) i zatyczka połączone 

są osią.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 417773 (22) 2016 06 30

(51) E06B 9/86 (2006.01)

 E06B 9/80 (2006.01)

(71) OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skarbimierz Osiedle

(72) GŁOGOWSKI HENRYK

(54) Roleta zewnętrzna do okna dachowego
(57) Roleta zewnętrzna do okna dachowego charakteryzuje się 

tym, że osłonowy korpus (1) wyposażony jest w zespół ryglujący 

i osadzony jest za pomocą profi lu montażowego (5) w górnym ra-

miaku ościeżnicy (6), gdzie zespół ryglujący posiada profi lowy ry-

giel z elementem sprężystym, pokrywą oraz członem blokującym, 

natomiast prowadnica (2) zespołu listew przesłonowych ma wnękę, 

gdzie górna powierzchnia stanowi tor jezdny elementu tocznego, 

osadzonego suwliwie na trzpieniu (24) w obudowie (20). Profi l 

montażowy (5) posiada gniazdo osadcze oraz komorę dla wkrę-

tów montażowych, której boczne ścianki są równoległe do boku 

ościeżnicy (6). Obudowa (20) zamocowana jest za pomocą wspor-

nika (21) w dolnej części skrzydła okiennego (6).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 417680 (22) 2016 06 22

(51) E21B 43/26 (2006.01)

 E21B 43/00 (2006.01)

 C09K 8/72 (2006.01)

(71) G-DRILLING SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) MIL JÓZEF; BIEDULSKI ARKADIUSZ; ZAŁUBKA MACIEJ; 

DAŃDA JANUSZ; DĘBEK WIESŁAW; 

PRZYBYŁOWSKI ŁUKASZ; POSYNIAK ARTUR; 

PRZYBYŁOWSKA AGATA; GEDL MAREK; 

KUCIA ANDRZEJ; KAPUŚCIŃSKI KAMIL; 

NIEMIEC GRZEGORZ; ŚWIĄTEK GRACJAN; 

PRUCHNIEWICZ KRYSTIAN

(54) Sposób wykonania otworu ujmującego poziom 
wodonośny wód termalnych

(57) Wynalazek dotyczy sposobu wykonania wiertniczego otwo-

ru (1) ujmującego poziom wodonośny wód termalnych, w którym 

wykonuje się odwiert o średnicy odpowiedniej dla posadowienia 

kolumny rur eksploatacyjnych (3), sięgający poniżej poziomu wo-

donośnego (PW), następnie zasypuje się dno odwiertu żwirem (2) 

do wstępnie ustalonej głębokości posadowienia krawędzi rur eks-

ploatacyjnych (3), po czym zapuszcza się rury eksploatacyjne (3) 

do otworu (1) i cementuje się, a następnie usuwa się żwir (2) z dna 

otworu, pozostawiając niezarurowany odcinek końcowy. Ponadto, 

w obszarze warstwy wodonośnej (WW1) przeprowadza się perfo-

rację (7) rur eksploatacyjnych (3) otworu (1) perforatorem rurowym 

z ładunkami kumulacyjnymi, a następnie w obszarze perforacji (7) 

wykonuje się zabieg głębokiego udostępniania złoża przy użyciu 

generatora prochowego, po czym przeprowadza się kwasowanie 

udostępnionego poziomu wodonośnego.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 417676 (22) 2016 06 22

(51) E21D 1/03 (2006.01)

 E21D 1/08 (2006.01)

 E21D 1/06 (2006.01)

(71) KOPEX-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom

(72) OLSZEWSKI JANUSZ; KAMIŃSKI PAWEŁ; 

DOBISZ WŁADYSŁAW; KORCZYŃSKI MACIEJ

(54) Urządzenie do poszerzania wyłomu szybu
(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do poszerzania wyłomu szy-

bu znajdującego zastosowanie zwłaszcza przy likwidacji szybu. 

Urządzenie (1) do poszerzania wyłomu szybu ma postać roboczego 
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pomostu szybowego (2) z przedziałem górnym (4), przedziałem 

urabiania (5) i przedziałem załadunkowym (7). W przedziale ura-

biania (5) na pionowej prowadnicy rurowej (9) dla prowadzenia 

naczynia wyciągowego (10) osadzony jest obrotowo graniasty kor-

pus kratownicowy (13), do którego za pomocą poziomej belki (21) 

zamocowana jest maszyna urabiająca (23). Oś symetrii graniastego 

korpusu kratownicowego (13) usytuowana jest równolegle do osi 

pionowej (O) pionowej prowadnicy rurowej (9) z mimośrodem, 

dzięki czemu można zmieniać maksymalny zakres zagłębiania gło-

wicy skrawającej w wyłom szybu. Między obrysem zewnętrznym 

dolnej platformy (6a) przedziału urabiania (5) a obudową szybu jest 

odstęp dla przepadania urobku do przedziału załadunkowego (7). 

Dolna platforma (6a) ma również rozmieszczone wzdłuż obwodu 

rozpory hydrauliczne, zbudowane z zagiętych belek rozporowych 

zamocowanych obrotowo jednym końcem i sterujących nimi mi-

mośrodowo siłowników hydraulicznych.

(7 zastrzeżeń)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 417772 (22) 2016 06 30

(51) F01C 1/34 (2006.01)

 F01K 27/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź

(72) JÓŹWIK KRZYSZTOF STANISŁAW; OBIDOWSKI DAMIAN; 

OLCZYK ALEKSANDER; GUTKOWSKI ARTUR; 

KANTYKA KRZYSZTOF; SOBCZAK KRZYSZTOF; 

PAŁCZYŃSKI TOMASZ; GÓRECKI GRZEGORZ; 

ŁĘCKI MARCIN; REOROWICZ PIOTR

(54) Rotacyjny silnik cieplny z zewnętrznym 
dostarczaniem energii

(57) Zgłoszenie rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej kon-

strukcji rotacyjnego silnika cieplnego z komorami (5) o zmiennej 

objętości, umieszczonymi na prowadnicach (10) wirnika (3).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 417685 (22) 2016 06 22

(51) F03D 3/04 (2006.01)

(71) MORTKA TOMASZ ELEKTROMIX, Radom

(72) MORTKA TOMASZ

(54) Strumienica wiatru do elektrowni wiatrowej
(57) Przedmiotem wynalazku jest strumienica wiatru do elek-

trowni wiatrowej, mająca zastosowanie w turbinach wiatrowych 

VWAT o pionowej osi obrotu wirnika. Strumienica wiatru do elek-

trowni wiatrowej, o pionowej turbinie (7) wiatrowej osadzonej 

na łożysku, wyposażona jest w kierunkowy statecznik (11), charakte-

ryzuje się tym, że w pewnych odstępach po jednej stronie obwodu 

turbiny (7) są zamocowane kierunkowe dysze (1, 2, 3, 4), przy czym 

kierunkowe dysze (1, 2, 3, 4) są oddalone od i nachylone do rzeczo-

nej turbiny (7), natomiast po drugiej stronie turbiny (7) wykonane 

są osłony (5, 6) tworzące podciśnieniowy kanał (12).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 417671 (22) 2016 06 22

(51) F03D 3/06 (2006.01)

 F03D 3/02 (2006.01)

 F03D 7/06 (2006.01)

 F03D 13/00 (2016.01)

(71) JĘDRYSEK JAROSŁAW, Police

(72) JĘDRYSEK JAROSŁAW

(54) Areator wiatrowy prądotwórczy (AWP)
(57) Areator przedstawiony na rysunku zawiera co najmniej 10 ło-

pat rozmieszczonych na obwodzie pierścieni spinających ramiona, 

średnica zewnętrzna jest o wiele większa niż dotychczasowe roz-

wiązania, łopaty ustawione pionowo w równych odstępach w za-

leżności od średnicy rotora na którego budowę składa się, łopata 

o kształcie trójkątnym lub trójkątnym z ramionami łukowatymi 

przy czym jedno z ramion ma jedną płaszczyznę boczną trójkąta 

większą, pochylenie łopat w normalnej pracy 30 do 160 stopni spo-

woduje zmniejszenie oporu wzdłużnego, tak jak i trójkątny kształt 

samej łopaty zapewni zmniejszenie oporu poprzecznego kształtu, 

podbijarka momentu obrotowego umiejscowiona jest jako zastrzał 

usztywniający cięciwę ramienia i wykonana z kształtownika za-

mkniętego w którym znajduje się masa pływająca w płynie. Obroty 

ramion modułu są dwustronne i przeciwbieżne jeżeli moduły Are-

atora są zestawione w wieże to jeden na drugim, odległości po-

między wieżami są minimalnie 1,0 średnicy całkowitej do 5 średnic, 

wieże są ustawione w pięciobok równoramienny lub nierównora-

mienny w zależności od możliwości terenowych.

(22 zastrzeżenia)


