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wzmacnianego elementu nośnego, natomiast drugi przeciwległy 

wałek jest wałkiem kierunkowym (8) do zmiany kierunku nacią-

gu (9) mechanizmu naciągowego i umieszczony jest powyżej po-

ziomu wałka dociskowego (7), przy czym umieszczone pomiędzy 

wałkami (7 i 8) płytowe okucie (1) pasa wzmacniającego posiada 

w centralnej części od góry klinowy występ o zbieżności w kierun-

ku wałka dociskowego (7) współpracujący z odpowiadającym mu 

klinowym gniazdem płytowego uchwytu (12) cięgna (9) mechani-

zmu naciągowego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 414864 (22) 2015 11 20

(51) E04G 11/36 (2006.01)

 E04G 11/38 (2006.01)

 B28B 5/00 (2006.01)

 B28B 5/02 (2006.01)

 B28B 7/22 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, KRAKÓW

(72) WIĘCKOWSKI ANDRZEJ

(54) Urządzenie przejezdne do wykonania 
monolitycznego stropu z szybkowiążącego betonu

(57) Urządzenie zawiera konstrukcję torową (A) z szynami (1a), 

utwierdzonymi równolegle w pobliżu i poniżej górnej powierzch-

ni przeciwległych ścian nośnych. Urządzenie zawiera także robot 

rozścielająco - zagęszczający (B) mieszankę betonową, który wy-

posażony jest w ruchome deskowanie podpierające (B1), zespół 

wprowadzania siatki zbrojeniowej (B2), zespół rozprowadzania 

i zagęszczania (B3) betonu oraz układ sterowania (C). Deskowanie 

podpierające (B1) stanowi obiegowy, bezkońcowy przenośnik, 

utworzony przez gąsienicowy układ bieżny, złożony z wielu prosto-

kątnych płyt gąsienicowych (5), połączonych przegubami w obwód 

zamknięty i przewinięty przez rozstawione w poziomie prowadni-

ce. Płyty gąsienicowe (5) na gałęzi górnej obwodu gąsienicowego 

są poziomowane rolkami podpierającymi (9) na wysokości dolnej 

powierzchni stropu (21). Do bocznych, krótszych krawędzi każdej 

płyty gąsienicowej (5) zamocowane są przez przeguby odchylne 

płyty boczne (10), które na górnej gałęzi obwodu gąsienicowego 

odchylane są do położenia poziomego i swą szerokością przy-

krywają przestrzeń od bocznych krawędzi płyt gąsienicowych (5) 

do górnych krawędzi ścian nośnych. Na gałęzi dolnej płyty bocz-

ne (10) grawitacyjnie zwisają pionowo w dół. Zespół wprowadzania 

siatki zbrojeniowej (B2) ma ponad kołami jezdnymi (4a i 4b) bębny 

rozwijające (13a, 13b) siatek zbrojeniowych (12) oraz usytuowany 

poniżej łukowy ślizg kierunkowy (14). Zespół rozprowadzania i za-

gęszczania betonu (B3) zawiera rozścielacz ślimakowy (16), zamo-

cowany do ramy górnej (3b) oraz który w strefi e środka długości 

zasilany jest przez rurociąg (17) płynną, szybkowiążącą mieszanką 

betonową. Za rozścielaczem ślimakowym (16) zabudowany jest wi-

bracyjny zagęszczacz (18) betonu z płytą wygładzającą (19).

(14 zastrzeżeń)
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(51) E04G 23/02 (2006.01)

 E04C 3/26 (2006.01)

 E04C 5/07 (2006.01)

 E04C 5/12 (2006.01)

 E04B 9/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa

(72) MAJOR MACIEJ; KWIATKOWSKI TOMASZ; 

KURZAK LUCJAN

(54) Złącze do wzmacniania konstrukcji 
stropów zespolonych

(57) Złącze do wzmacniania konstrukcji stropów zespolonych ma 

płaskownikowe zaczepy naciągowe (1) do mocowania z obu stron 

stopy wsporczej dwuteownika oraz ceownikową obejmę docisko-

wą (3) górnej stopy (4) dwuteownika zaopatrzoną po obu stronach 

w płytkowe zaczepy mocujące (5) połączone śrubami (6) z płasko-

wnikowymi zaczepami naciągowymi (1), przy czym pomiędzy ce-

ownikową obejmą dociskową (3), a górną stopą (4) dwuteownika 

znajduje się co najmniej jeden wzdłużny pas wzmacniający (8).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 414724 (22) 2015 11 09

(51) E04H 4/00 (2006.01)

 E04H 4/04 (2006.01)

(71) BRYNDZA PIOTR, Kołobrzeg

(72) BRYNDZA PIOTR

(54) Zestaw segmentów wanny
(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw segmentów z których 

montowana jest wanna do ośrodków Spa raz do ćwiczeń tera-

peutycznych. Zestaw segmentów wanny charakteryzuje się tym, 

że zawiera co najmniej trzy profi lowane segmenty (1, 3) z tłoczonej 

blachy, gdzie jeden segment stanowi narożnik wanny (1), następny 

segment stanowi dno wanny a kolejny segment stanowi ściankę 

wanny (3), przy czym dwa segmenty (1 i 3) w przekroju pionowym 

zawiera fragment oparcia, siedziska, ścianki dolnej oraz fragment 

dna. Natomiast każdy profi lowany segment (1), (3) zawiera fl ansze, 

jako wywinięte krawędzie, do wzajemnego łączenia segmentów, 

w formie pasa płaszczyzny pokrytej uszczelką z otworami i osa-

dzonymi w nich śrubami. Segment narożnika wanny (1) zawiera 

dwa oparcia usytuowane pod kątem 90°, w widoku z góry. Inny 

segment narożnika wanny zawiera oparcie w kształcie łuku, w wi-

doku z góry. Inny segment narożnika wanny ma łamane oparcie, 

zawierające trzy elementy, gdzie skrajne elementy usytuowane 

są pod kątem 135° w stosunku do środkowego elementu oparcia. 

Wzdłuż górnej krawędzi oparcia segmentów (1, 3) usytuowane jest 

korytko przelewowe.

(5 zastrzeżeń)


