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(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 
W WARSZAWIE, Warszawa

(72) KACA EDMUND; OLESZCZUK RYSZARD

(54) ażurowe zamknięcie szandorowe
(57) Zamknięcie szandorowe na budowlach melioracyjnych, w któ-
rym szandory (2), których końce są umieszczone w prowadnicach 
zamocowanych do budowli melioracyjnej, są połączone ze sobą 
za pomocą co najmniej dwóch taśm (3) o długości większej niż suma 
szerokości wszystkich połączonych szandorów (2), oraz są połączone 
z elementami wyciągowymi (4) o regulowanej długości wyposażo-
nymi w elementy zaczepowe przystosowane do współpracy z ele-
mentem zaczepowym (5) budowli melioracyjnej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 417627 (22) 2016 06 17

(51) E02B 7/12 (2006.01) 
 E02B 3/10 (2006.01)

(71) RYNEK SŁAWOMIR, Legionowo
(72) RYNEK SŁAWOMIR; PASICZ TOMASZ; SIERZAN ADAM; 

RYNEK TOMASZ

(54) hydrotechniczna przegroda albo urządzenie 
piętrząco-regulacyjne, zwłaszcza łukowa zapora 
wodna i jaz powłokowy

(57) Hydrotechniczna przegroda albo urządzenie piętrząco-regu-
lacyjne i przeciwpowodziowe, zwłaszcza łukowa zapora wodna i jaz 
powłokowy, charakteryzuje się tym, że mają postać wiotkiej powło-
ki (1) wklęsłej od strony górnej wody (3) i utrzymywanej na jej po-
wierzchni przez pływaki (2) zamocowane wzdłuż górnej, korzystnie 
podnoszonej albo zatapialnej krawędzi powłoki (1), z której siły po-
ziomego parcia wody są przenoszone na brzegowe zakotwienia (7) 
za pomocą lin, a z wyłożonej na dnie dolnej, zwłaszcza środkowej 
krawędzi powłoki (1) siły parcia wody są przenoszone przez liny 
ułożone i zakotwione na dnie w górę cieku oraz przez liny przeno-
szące siły parcia wody z zdolnych, bocznych krawędzi powłoki (1), 
korzystnie do brzegowych zakotwień umieszczonych w górę cie-
ku, przy czym utrzymanie dolnej, wyłożonej na dnie części powło-
ki (1) jest wspomagane korzystnie poprzez obciążenia dociskające 
ją do dna i przez kotwicowe zaczepy oraz kotwy uszczelniające 
połączenie powłoki (1) z dnem cieku i z progiem, na którym ko-
rzystnie ułożona jest kieszeń w postaci równoległej do progu fałdy 
z wgłębieniem i grzbietem stanowiącym korzystnie element dol-
nej krawędzi powłoki (l), z którego siły parcia wody są przenoszone 
przez cięgna, korzystnie przez stalowe liny, do zamocowań umiesz-
czonych na dnie albo na brzegach w górnej części cieku. Przed-
miotem zgłoszenia jest również przeciwpowodziowa przegroda.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 427704 (22) 2018 11 08

(51) E04B 1/38 (2006.01) 
 E04B 1/19 (2006.01) 
 E04H 1/12 (2006.01) 
 A47F 5/00 (2006.01)

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

(72) WAJSS PAWEŁ

(54) budowlane złącze konstrukcyjne
(57) Budowlane złącze konstrukcyjne posiada moduł spinający (1) 
w formie kuli lub walca o właściwościach ferromagnetycznych oraz 
element łącznikowy (2) zawierający wkład magnetyczny (6). Moduł 
spinający (1) stanowi pojemnik z umieszczonym wewnątrz wkła-
dem ferromagnetycznym (4), natomiast element łącznikowy (2) 
ma dwa gniazda (3), usytuowane symetrycznie względem siebie 
na jego przeciwległych stronach. Gniazda (3) zaopatrzone są w ka-
nały (7) dla medium roboczego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 427640 (22) 2018 11 05

(51) E04F 17/02 (2006.01) 
 E04F 17/04 (2006.01) 
 F23J 13/02 (2006.01) 
 E04H 12/28 (2006.01)

(71) KRAMARZ JÓZEF, Krobica
(72) KRAMARZ JÓZEF

(54) Sposób budowy ciągów wentylacyjno-spalinowych 
komina dwutunelowego za pomocą kształtki 
dwupołówkowej oraz kształtka kominowa 
dwupołówkowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób budowy ciągów wenty-
lacyjno-spalinowych komina dwutunelowego za pomocą kształt-
ki dwupołówkowej oraz kształtka kominowa dwupołówkowa 
charakterystyczny rozdzielnym materiałem budowlanym w po-
staci dwóch odrębnych połówek tworzących po ich zespoleniu 
w całość na typowym przewodzie spalinowym lub wentylacyj-
nym (9) wewnętrzny tunel (7) powstałego tak w wyniku zastosowa-
nia kształtki kominowej dwupołówkowej zabudowywanego lub 
wznoszonego od podstaw komina dwutunelowego dla ciągów 
wentylacyjno-spalinowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 427685 (22) 2018 11 07

(51) E04G 23/00 (2006.01)


