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BIULETYN URZÊDU PATENTOWEGO

przy czym w obu czêœciach œrodkowej i zewnêtrznej wykonane
s¹ punkty do mocowania zewnêtrznych hydraulicznych si³owników jedynie do podnoszenia platformy na szczyt komina,
w czêœci œrodkowej platformy jest posadowiona przy pomocy
stóp wie¿a wyci¹gowa, na szczycie której oraz pod platform¹
znajduj¹ siê po dwa kr¹¿ki linowe prowadz¹ce linê noœn¹ (16)
kosza (7) do œrodka wie¿y. W promieniowe skrzynki (3) konstrukcji stalowej wsuniête s¹ belki wysuwane (4), a do blach
czo³owych belek (4) przymocowane s¹ kolumny (2) sk³adaj¹ce
siê z czêœci sta³ej (2a) czêœci ruchomej (2b) i si³ownika hydraulicznego (14) ³¹cz¹cego je ze sob¹ oraz szuflady (17) belki poziomej (18), przy czym szuflada (17) opiera siê o p³aszcz
rozbieranego komina.
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zakleszczaj¹cy ciêgno do których do³¹czony jest zespó³
kotwi¹cy charakteryzuje siê tym, ¿e ma postaæ korpusu wielootworowego (1) o równoleg³ych osiach otworów, po³¹czonych
z cylindrem wielkoœrednicowym (2), w którym usytuowany jest
wielkoœrednicowy t³ok (3), a w otworach korpusu (1) s¹ usytuowane t³oki z t³oczyskami (4), które s¹ po³¹czone z czo³em wielkoœrednicowego t³oka (3) posiadaj¹cego centralne wybranie
wewn¹trz którego zabudowane s¹ kolejno od strony korpusu
(1): t³ok (5) z t³oczyskami rurkowymi (6) przewleczonymi przez
korpus (1), tarcza (7) z uchwytami ciernokokszta³towymi (8) i tarcza sprê¿ysto-dociskowa (9).

(8 zastrze¿eñ)

(4 zastrze¿enia)
A1 (21) 351226

(22) 2001 12 18

7(51) E04H 17/06

(75) Staroszczyk Rados³aw, Wroc³aw
(54) Zasiek przenoœny
(57) Wynalazek dotyczy zasieku przenoœnego

A1 (21) 351422

(22) 2001 12 28

7(51) E04G 21/12

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa
Staszica, Kraków
(72) Jurkiewicz Andrzej, Cygankiewicz Tadeusz,
Micek Piotr, Podsiad³o Andrzej, Aposto³
Marcin, Mularz Sebastian, Kot Andrzej
(54) Hydrauliczne multiciêgnowe urz¹dzenie
napinaj¹co-transportuj¹ce
(57) Hydrauliczne, multiciêgnowe urz¹dzenie napinaj¹co-

przeznaczonego w szczególnoœci do ochrony stanowisk dowodzenia, pozycji
bojowych, posterunków oraz wybranych obiektów wojskowych.
Zasiek przenoœny stanowi co najmniej jedna spirala (4)
wyposa¿ona w elementy k³uj¹ce (5) nawiniêta na bêbnie (3) i podwieszona na stalowym drucie (6), umieszczona w obudowie (1)
w postaci prostopad³oœciennej skrzyni. Pierwszy koniec spirali
i pierwszy koniec drutu stalowego s¹ osadzone na sta³e w obudowie a ich drugie koñce s¹ wyposa¿one w zaczepy (7), korzystnie
w postaci karabinków, wspó³pracuj¹ce z elementami zaczepowymi (8). Spirala jest wykonana z drutu kolczastego lub jego ekwiwalentu w postaci spiralnego drutu stalowego uzbrojonego
w k³uj¹ce no¿yki.
Obudowa od strony zasieku jest zamkniêta zdejmowan¹
pokryw¹ (2) albo drzwiczkami. Na tylnej, zewnêtrznej œcianie
obudowy jest osadzony co najmniej jeden hak (13). Pokrywa obudowy jest wyposa¿ona od strony zewnêtrznej w co najmniej jeden
uchwyt mocuj¹cy (12) wspó³pracuj¹cy z hakami nastêpnej obudowy.

(9 zastrze¿eñ)

transportuj¹ce, zawieraj¹ce we wspólnej obudowie podzespó³
hydrauliczno-si³owy naci¹gaj¹cy ciêgno i uchwyt wewnêtrzny

A1 (21) 351227

(22) 2001 12 18

7(51) E04H 17/06

(75) Staroszczyk Rados³aw, Wroc³aw
(54) Sposób wykonywania ogrodzenia,
zw³aszcza dla obiektów chronionych
i element ogrodzenia
(57) Sposób wykonywania ogrodzenia polega na tym, ¿e na
dowolnym ogrodzeniu siatkowym, prêtowym czy te¿ panelowym

