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A1 (21) 429054 (22) 2019 02 25

(51) E06B 3/263 (2006.01) 
 E06B 3/22 (2006.01) 
 E06B 3/76 (2006.01)

(71) VIDOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rudna Mała

(72) SOBOLEWSKI IRENEUSZ

(54) Sposób docieplania okien i drzwi zewnętrznych
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób docieplania okien i drzwi 
zewnętrznych z aluminium, który charakteryzuje się tym, że naj-
pierw przycina się na wymiary zgodne z kształtem komór (8, 9, 10) 
profili aluminiowych w skrzydle drzwi (2) i zgodne z kształtem ko-
mór (11, 12, 13) ościeżnicy (1) izolację termiczną (7) w postaci taśmy 
o nazwie Dowsil HPI -1000, następnie umieszcza się ją w poszcze-
gólnych komorach po czym nanosi się na jej powierzchnie klej 
i przykleja się zewnętrzną blachę aluminiową (3) przed zespole-
niem poszczególnych kształtowników aluminiowych. Korzystnie 
konstrukcje kształtowników aluminiowych uzupełnia się uszczel-
kami (4) z etyleno-propyleno-dienowo monomeru (EPDM) oraz 
dodatkowo uszczelkami (5) z gąbczastego EPDM. Korzystnie kon-
strukcje kształtowników aluminiowych uzupełnia się uszczelką (6) 
poliamidową z tworzywa termoplastycznego. Produkt izolacyjny 
Dowsil HPI-1000 jest tworzywem o znacznie poprawionej odpor-
ności termicznej w porównaniu do konwencjonalnych produktów 
izolacyjnych. Jego cienki profil, doskonała elastyczność i odporność 
na ściskanie pozwalają na ochronę termiczną w trudnych do zaizo-
lowania przestrzeniach.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 429078 (22) 2019 02 26

(51) E06B 9/42 (2006.01)

(71) BEDNAREK ALEKSANDRA PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KAMA, 
Sieradz

(72) BEDNAREK RYSZARD; KOWALSKI PIOTR

(54) wspornik montażowy do mocowania rolet
(57) Wspornik montażowy do montażu rolety w kształcie ką-
townika wyposażony w otwory montażowe do powierzchni 
przyokiennych, z ramieniem skonfigurowanym w kształcie wi-
delca z otworem do umieszczania w nim zaczepu mechanizmu 
rolety który w podstawie (2) i ramieniu (3) wspornika montażo-
wego (1) są otwory montażowe: w podstawie (2) przy jej krawę-
dziach są rozmieszczone otwory do powierzchni przyokiennych, 
a pomiędzy nimi przy narożach otwory do profilu, następnie w ra-
mieniu (3) wspornika montażowego (1) są usytuowane kolejne 
otwory do profilu, które są rozmieszczone symetrycznie po bokach 
oraz powyżej nich usytuowane otwory do tulejki, a ponad nimi ra-
mię (3) uformowane jest w kształcie trójzęba, z których dwa zęby 
zewnętrzne są cofnięte równolegle względem zęba środkowego 
poza płaszczyznę ramienia (3) wspornika montażowego (1) i mają 
ukształtowane wewnętrzne krawędzie w części środkowej odpo-
wiednio do kształtów zęba środkowego w jego części środkowej, 
przy czym ząb środkowy ma otwór łożyskujący o średnicy umoż-
liwiającej mocowanie trzpienia łożyskującego oraz w jego osi sy-

metrii rozmieszczony powyżej niego otwór zaczepowy, a poniżej 
niego występ skierowany równolegle do podstawy (2).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 429048 (22) 2019 02 25

(51) E21B 15/04 (2006.01) 
 E21B 7/04 (2006.01) 
 E21B 7/02 (2006.01)

(71) DAMASIEWICZ ROBERT DAMARENT, Brzeziny
(72) DAMASIEWICZ ROBERT

(54) wiertnica hydrauliczna
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest wiertnica hydrauliczna do wy-
konywania horyzontalnych przyłączy kanalizacyjnych bezpośred-
nio ze studni kanalizacyjnych. Wiertnica hydrauliczna posiadająca 
stabilizującą ramę, płytę oporową, zaopatrzona w silniki hydraulicz-
ne, napędzaną silnikiem hydraulicznym suwaną żerdź wiertniczą, 
oraz układ złącz hydraulicznych do podawania płynu wiertniczego, 
charakteryzuje się tym, że posiada ramową lożę (1) wyposażoną 
w usytuowane wzdłużnie prowadnice (2), do których to za pomo-
cą zespołu hydraulicznych silników (4) zamontowany jest suwliwy 
środkowy wózek (3) z napędzającym wiertniczą żerdź (5) hydrau-
licznym silnikiem i napędowy hydrauliczny układ (7), przy czym 
od czoła ramowa loża (1) posiada oporową płytę (8) z otworem (9) 
dla wiertniczej żerdzi (5), ponadto tylna ścianka loży (1) zaopatrzona 
jest w śruby (10).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 433030 (22) 2020 02 26

(51) E21D 7/02 (2006.01) 
 B66B 7/02 (2006.01) 
 B66B 17/34 (2006.01)

(31) P.429116 (32) 2019 03 01 (33) PL

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA 
AKCYJNA, Tarnowskie Góry; POLSKA GRUPA GÓRNICZA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice

(72) BULENDA PIOTR; KAMIŃSKI PAWEŁ

(54) układ prowadzenia naczynia wyciągowego 
w wyrobisku szybowym

(57) Zgłoszenie dotyczy układu prowadzenia naczynia wycią-
gowego w wyrobisku szybowym, stosowanego w transporcie 
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ludzi i materiałów szybami kopalni podziemnych. W wyrobisku 
szybowym znajdują się co najmniej dwa skrzyżowania wyrobiska 
szybowego z wyrobiskami poziomymi (6), a naczynie wyciągowe 
zaopatrzone (12) jest w prowadzenie linowe. Dodatkowo naczynie 
wyciągowe (12) zaopatrzone jest w prowadnice ślizgowe (13a, 13b). 
Na skrzyżowaniu wyrobiska szybowego z pośrednim wyrobiskiem 
poziomym (6) zabudowana jest rama prowadzenia górnego (9a) 
z zamocowanymi ruchomo prowadnikami górnymi (10a) oraz rama 
prowadzenia dolnego (9b) z zamocowanymi ruchomo prowadni-
kami dolnymi (10b).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 429092 (22) 2019 02 27

(51) E21D 11/30 (2006.01) 
 E21D 15/54 (2006.01)

(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice; GUMITEX 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dąbrowa Górnicza

(72) PYTLIK ANDRZEJ; PACZEŚNIOWSKI KRZYSZTOF; 
ROTKEGEL MAREK; GÓRKA ŁUKASZ; BAGIŃSKI PIOTR

(54) górnicza stopa podporowa
(57) Górnicza stopa podporowa, zwłaszcza do obudowy odrzwio-
wej lub stojaka ciernego, w postaci bryły o podstawie i powierzch-
ni posadowienia wzajemnie równoległych charakteryzuje się tym, 
że tworzą ją elementy gumowe (1) i elementy stalowe (2), ułożone 
warstwowo tak, że tworzą warstwy gumowe i co najmniej jedną 
warstwę stalową, połączone ze sobą trwale tak, że tworzą wspólną 
bryłę, przy tym warstwy zewnętrzne tj. górną, tzw. powierzchnię 
posadowienia i dolną, tzw. podstawę, zawsze stanowią warstwy 
gumowe (1), i warstwa górna ma element mocujący lub elementy 
mocujące, pozwalające na osadzenie podpieranego kształtownika.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 429077 (22) 2019 02 28

(51) E21D 15/51 (2006.01) 
 E21D 15/44 (2006.01) 
 F16K 17/04 (2006.01)

(71) CENTRUM HYDRAULIKI DOH SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom

(72) DIEDERICHS RYSZARD; PYKA STANISŁAW

(54) zawór upustowy
(57) Zgłoszenie dotyczy zaworu upustowego, znajdującego zasto-
sowanie zwłaszcza w układach zasilania hydraulicznego stojaków 
górniczych. Zawór upustowy (1) ma dzielony korpus (2a, 2b), w któ-
ry wstawiony jest rozłącznie tulejowy łącznik (4), posiadający na ob-
wodzie otwory upustowe (5). Tulejowy łącznik (4) ma wewnętrzną 
kryzę (9), między którą a otworami upustowymi (5) osadzona jest 
z luzem tuleja różnicowa (17), nieprzesuwna względem tulejowego 
łącznika (4). Poniżej otworów upustowych (5) w korpusie (2b) osa-
dzona jest nieruchomo tuleja prowadząca (11), zakończona od góry 
pakietem uszczelniającym (12). We wnętrzu tulei prowadzącej (11), 
pakietu uszczelniającego (12) i tulei różnicowej (17) osadzony jest 
przesuwnie wzdłuż osi wzdłużnej (O) tłoczek różnicowy (13), zakoń-
czony popychaczem (16) wspierającym się o przesuwną tarczę (7) 
sprężyny rozpierającej (6), osadzonej w górnej części korpusu (2a). 
W tłoczku różnicowym (13), poniżej popychacza (16), korzystnie wy-
konany jest co najmniej jeden przelotowy otwór (23), łączący jego 
komorę (14) z komorą różnicową (22) tulei różnicowej (17) między 
uszczelkami (18, 19) tłoczka różnicowego (13).

(4 zastrzeżenia)

dział F

mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; 
uzbrOjenie; technika minerSka

A1 (21) 429123 (22) 2019 03 04

(51) F01N 5/02 (2006.01) 
 F01N 13/14 (2010.01) 
 F01N 3/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) MUSZYŃSKI TOMASZ

(54) aktywny tłumik do spalin
(57) Aktywny tłumik do spalin posiada element odprowadzający 
ciepło w postaci płaszcza wypełnionego cieczą charakteryzuje się 


