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nadto rama nośna (2) wyposażona jest w stopę podporową (21) 
o regulowanej wysokości.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 419796 (22) 2016 12 14

(51) E01H 5/06 (2006.01)

(71) SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok

(72) STOLARSKI ANTONI; IWANOWICZ IRENEUSZ; 
ROGOWSKI GRZEGORZ

(54) Mechanizm uchylny listwy zgarniającej pługa

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm uchylny listwy 
zgarniającej pługa, służącego zwłaszcza do odśnieżania po-
wierzchni dróg, placów, parkingów oraz innych utwardzonych 
powierzchni. Mechanizm uchylny listwy zgarniającej pługa, połą-
czonej obrotowo za pomocą dźwigni z odkładnicą (6), dociskanych 
do odkładnicy (6) przez element sprężysty, charakteryzuje się tym, 
że w dolnej części odkładnicy (6) i górnej części trzymaka (5) listwy 
zgarniającej (1) posiada pionowe wycięcia (W). W wycięciach (W) 
znajduje się górna dźwignia (3), której górna powierzchnia (3A) 
w położeniu spoczynkowym jest częścią płaszcza (8) odkładni-
cy (6). Wycięcia (W) usytuowane są wzdłuż dolnej krawędzi odkład-
nicy (6) i wzdłuż górnej krawędzi trzymaka (5) listwy zgarniającej (1). 
Na belce odkładnicy (6) znajduje się uchwyt, do którego jednym 
końcem przymocowany jest element sprężysty, a którego drugi ko-
niec przymocowany jest do dźwigni.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 419719 (22) 2016 12 07

(51) E02D 5/80 (2006.01)
 E02D 27/42 (2006.01)
 E04H 12/22 (2006.01)

(71) KRAWCZUK WACŁAW KRAWEX, Rębiszów
(72) KRAWCZUK WACŁAW

(54) Kotew gruntowa i sposób osadzania kotwi 
w gruncie

(57) Kotwie gruntowe znajdują zastosowanie do przytwierdzania 
do powierzchni gruntu konstrukcji budowlanych, ogrodzeń, bram 
oraz innych instalacji i urządzeń nie wymagających fundamento-
wania. Kotew zestawiona jest z cięgna (3) w postaci gwintowanego 

pręta oraz głowicy (1) z grotem i nakrętki odciągającej (4). Do po-
wierzchni obwodowej głowicy przytwierdzony jest profi l spręży-
sty (2) którego pióra (2a) odchylone są na zewnątrz obrysu głowi-
cy (1). Kotew osadza się w gruncie metodą wbijania bezpośrednio 
do ziemi lub do uprzednio wykonanego otworu o średnicy mniej-
szej lub równej średnicy głowicy. Przez odciągnięcie w kierunku 
przeciwnym uzyskuje się zakotwienie poprzez rozchylenie piór (2a) 
profi lu sprężystego (2). Przedmiotem zgłoszenia jest również spo-
sób osadzania kotwi w gruncie.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 419742 (22) 2016 12 09

(51) E03F 5/02 (2006.01)
 E03F 5/042 (2006.01)
 E02D 29/12 (2006.01)

(71) FIJOŁ MARCIN, Piła Kościelecka
(72) FIJOŁ MARCIN; KAMIŃSKI PAWEŁ

(54) Komora regulacyjna kanalizacji

(57) Zgłoszenie dotyczy budowy i wyposażenia komory regula-
cyjnej kanalizacji znajdującej zastosowanie zwłaszcza w rozpro-
szonej, podziemnej kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Komora 
regulacyjna kanalizacji (1) na wlocie kolektora (5) ma zabudowany 
zawór nożycowy (6), którego położenie ustalane jest siłownikiem (7) 
pneumatycznym, a który przez elektrozawór (8) i reduktor (9) ci-
śnienia przyłączony jest do akumulatora (10) sprężonego powie-
trza, najlepiej butli ze sprężonym powietrzem. Butla (10) może być 
połączona z gniazdem ładowania (12) usytuowanym przy pokry-
wie (13) komory regulacyjnej kanalizacji (1). Elektrozawór (8) połą-
czony jest z modułem (15) zasilanym integralną baterią elektryczną 
wyposażonym w antenę radiową (16). Moduł (15) może być zasilany 
prądem elektrycznym z akumulatora solarnego pełniącego rolę ba-
terii elektrycznej.

(3 zastrzeżenia)
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