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ze stali zwykłej. Elementy (1, 2) połączone są elementem łączą-
cym (3) w postaci metalowej skuwki z uformowanym uchwytem 
asekuracyjnym (4), który posiada otwór (5). Na końcach elementów 
blokująco-mocujących (1) są szczeliny (6) nacięte wzdłuż ich osi, 
ponadto końce elementów (1) są zagięte w zaczep (8). Pomiędzy 
dolnymi zaczepami (8) osadzony jest element naprężający (10), uła-
twiający montaż.

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 387561 (22) 2009 03 20

(51) E04G 5/06 (2006.01)
 E04G 3/20 (2006.01)

(71) SZTOBRYN GRZEGORZ PROJEKTOWANIE 
I OPTYMALIZACJA NOWOCZESNYCH 
I ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 
PIONART, Zabrze

(72) SZTOBRYN ZENON

(54) Wspornik rusztowania budowlanego

(57) Przedmiotem wynalazku jest nośny wspornik rusztowania 
budowlanego dla posadawiania na nim ram rusztowania budow-
lanego, przebiegającego ponad galerią przyległą do budynku. 
Wspornik rusztowania budowlanego ma kształt trójkąta prostokąt-
nego, kotwionego przyprostokątną belką (1) do ściany budynku, 
zaś nośna pozioma przyprostokątna belka (2) ma dwie przeciwpro-
stokątne belki (3, 4) o różnym pochyleniu, zbieżne w dolnym wierz-
chołku trójkąta.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 387591 (22) 2009 03 24

(51) E04H 15/10 (2006.01)
 E04H 1/12 (2006.01)

(71) AGA LIGHT SPÓŁKA AKCYJNA, Jacentów
(72) OLEKSIAK EUGENIUSZ

(54) Przymierzalnia

(57) Przymierzalnia, która ma postać zamykanej, oświetlonej 
od góry kabiny, zabudowanej lub wolnostojącej, wyposażonej 
co najmniej w lustro i wieszak, charakteryzuje się tym, że zawie-
ra dwa lustra (8) i (12), usytuowane względem siebie skośnie, zaś 
wzdłuż luster (8) i (12) usytuowane są boczne elementy oświetle-
niowe (11), korzystnie umieszczone poza przepuszczającymi światło 
przesłonami (9), (10) i (13), przy czym boczne elementy oświetlenio-
we (11) i górny element oświetleniowy tworzą układ bezcieniowe-
go oświetlenia kabiny.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 390475 (22) 2010 02 17

(51) E21C 39/00 (2006.01)
 G01L 1/00 (2006.01)
 E21F 17/18 (2006.01)

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

(72) KORZENIOWSKI WALDEMAR; KRAUZE KRZYSZTOF; 
RĄCZKA WALDEMAR; SIBIELAK MAREK

(54) Lokalizator rozwarstwień warstw skalnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest lokalizator rozwarstwień warstw 
skalnych, zwłaszcza do oceny skał stropowych wyrobiska. Lokaliza-
tor składa się z urządzenia wiercącego, zawierającego wiertarkę (4) 
wyposażoną w żerdź wiercącą (5), które połączone jest z układem 
posuwu (6) i docisku (7) z zamocowanymi: przetwornikiem prze-
mieszczenia liniowego (8), przetwornikami ciśnienia (9, 10 i 11) 
na zasilaniu cieczą odpowiednio wiertarki (4) oraz układu posu-
wu (6) i docisku (7), a także przetwornikami ciśnienia (12, 13 i 14) 
na spływie cieczy odpowiednio wiertarki (4) oraz układu posuwu (6) 
i docisku (7). Wiertarka (4), układ posuwu (6) i docisku (7) oraz żerdź 
wiercąca (5), zabudowane są w ramie (15), posiadającej układ doci-
sku (7), który wyposażony jest w siłownik (17), stabilizujący urządze-
nie wiercące w czasie wykonywania otworu. Ponadto urządzenie 
wiercące sprzężone jest z układem rejestrująco-analizującym, który 
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stanowi komputer służący do rejestracji, przekształcania i analizy 
danych pomiarowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387612 (22) 2009 03 26

(51) E21F 17/18 (2006.01)
 G08B 25/00 (2006.01)

(71) POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT MECHANIKI 
GÓROTWORU, Kraków

(72) WASILEWSKI STANISŁAW; DZIURZYŃSKI WACŁAW; 
KRACH ANDRZEJ

(54) Sposób i urządzenie do kontroli i oceny zagrożenia 
pożarowego w zrobach ścian zawałowych 
i za tamami izolacyjnymi

(57) Sposób kontroli i oceny zagrożenia pożarowego w zrobach 
ścian zawałowych i ewentualnie za tamami izolacyjnymi, w którym 
pobiera się próby powietrza na stacjach pomiarowych, a następ-
nie poddaje się je szczegółowej analizie, charakteryzuje się tym, 
że próby powietrza pobiera się zdalnie i automatycznie w systemie 
telemetrycznym, a następnie doprowadza się je do komory pomia-
rowej analizatora, gdzie wyznacza się wskaźniki oceniające stan 
zagrożenia pożarowego. Urządzenie do kontroli i oceny zagrożenia 
pożarowego w zrobach ścian zawałowych i za tamami izolacyjny-
mi, charakteryzuje się tym, że składa się z komory pomiarowej (1), 
połączonej z wężem (2) do pobierania próby powietrza i z ukła-
dem (3) zdalnego pobierania próby z zasilaczem (4), przy czym 
komora wyposażona jest w czujniki (5) stężenia tlenu, tlenku i dwu-
tlenku węgla, metanu lub w pomiarową głowicę wieloczujnikową 
oraz w czujnik ciśnienia powietrza (6), a zasilacz układu (3) zdal-
nego pobierania próby oraz czujniki (5) przyłączone są do układu 
kontrolno-transmisyjnego (7) połączonego linią telemetryczną (8) 
z centralą (9).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 387543 (22) 2009 03 19

(51) E21F 17/103 (2006.01)
 E21F 5/00 (2006.01)

(71) GSG MINING SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
(72) GOŁASZEWSKI ANTONI; GOŁASZEWSKI ARKADIUSZ; 

STEG MAREK; ŚMIESZKOŁ ANDRZEJ; PALARSKI JAN; 
WOJNICKI JAN

(54) Osłona uszczelniająca tamy górniczej, zwłaszcza 
izolacyjnej

(57) Wynalazek dotyczy osłony uszczelniającej tamy górniczej, 
zwłaszcza izolacyjnej, znajdującej zastosowanie szczególnie 
w wentylacji oraz profi laktyce pożarowej w górnictwie podziem-
nym. Do jednego zawarcia (3) tamy izolacyjnej (1) zamocowuje się 
krótkimi kotwiami (6) i/lub spinkami (6a) elastyczny ekran (5), za-
chodzący swoimi końcami (5a) na obrys chodnika (2). Przestrzeń 
między elastycznym ekranem (5) a zawarciem (3) i obrysem chod-
nika w bezpośrednim sąsiedztwie zawarcia (3) wypełniona jest zże-
lowaną pianą chemiczną, tworzącą warstwę szczelną (9). Jednocze-
śnie na obwodzie chodnika (2) nad korpusem tamy izolacyjnej (1) 
wykonane są otwory iniekcyjne (10), przez które do szczelin i spę-
kań skał otaczających (7) zatłaczane są żelujące środki chemiczne, 
co tworzy pierścień tamponażowy (11) o przekroju poprzecznym 
zbliżonym do owalu.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ  F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE;  
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

A1 (21) 387559 (22) 2009 03 20

(51) F01D 5/28 (2006.01)

(71) VAC AERO KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz

(72) KRĄŻYŃSKI TOMASZ; JANOWSKI ARTUR; 
CIERPIATKA GRZEGORZ


