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U1 (21) 117558 (22) 2008 06 30

(51) E06B 7/16 (2006.01)

(71) Zębala Tomasz GATENAL, Jaworzno
(72) Zębala Tomasz, Zębala Jan

(54) Uszczelniacz drzwi

(57) Uszczelniacz jest wyposażony w mechanizm dociskowy 
w postaci zamka (1) z cięgnem (2) i dwóch krzywek (5, 6) opiera-
jących się na wewnętrznym profilu (7) z uszczelką. Mechanizm do-
ciskowy ma dwie śrubowe sprężyny upodatniające (11, 12) na cię-
gnie (2) zamka (1), zaopatrzonego w popychacze (3, 4) krzywek (5, 
6) zamocowanych w środkowych prowadnicach (15, 16) cięgna (2). 
Wewnętrzny profil (7) z uszczelką ma dwie płaskie sprężyny powrot-
ne (17, 18) przy zewnętrznych prowadnicach (21, 22) cięgna (2).

(3 zastrzeżenia)

U1 (21) 117557 (22) 2008 06 30

(51) E21C 25/28 (2006.01)

(71) Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa 
Kapitałowa FASING S. A., Katowice

(72) Guzy Zofia, Hanuszkiewicz Kazimierz

(54) Ogniwo złączne łańcucha, zwłaszcza łańcucha 
napędowego struga górniczego

(57) Ogniwo złączne łańcucha, zwłaszcza łańcucha napędowego 
struga górniczego ma grubość (d) nie większą niż grubość łączo-
nych ogniw, wysokość € nie większą niż wysokość łączonych ogniw 
i długość (f) nie większą niż długość łączonych ogniw. W widoku 
bocznym na ogniwo złączne (1) linia podziału (4) ogniwa (1) na pół-
ogniwa (2, 3) jest linią krzywą z zębami blokującymi (5) przebiegają-
cą skośnie przez dłuższe ramię ogniwa. Zęby (5) wystające z jednego 
półogniwa (2, 3) kształtowo zachodzą w odpowiadające im kształ-
tem zagłębiania drugiego półogniwa (2, 3), zaś linia podziału (4) 
składa się zasadniczo z odcinków wzdłużnych i poprzecznie sko-
śnych, które w strefach przejść są zaoblone. Zamek (6) do łączenia 
półogniw (2, 3) ogniwa złącznego (1) ma postać kształtowego ele-
mentu blokującego z zewnętrznymi wypustami osadzanego obro-
towo w odpowiadającym mu kształtowym gnieździe (8) utworzo-
nym na odpowiadających sobie wewnętrznych powierzchniach (9) 
półogniw (2, 3). Pozycja zamka (6) po włożeniu do gniazda (8) i ob-
rocie o 90° zabezpieczana jest dwoma kołkami sprężystymi (10).

(5 zastrzeżeń)

U1 (21) 117564 (22) 2008 07 03

(51) E21C 35/00 (2006.01)

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 
Kraków

(72) Maziarz Michał, Krauze Krzysztof

(54) Narzędzie dyskowe, zwłaszcza do uzbrajania 
organów urabiających kombajnów górniczych

(57) Narzędzie dyskowe, zwłaszcza do uzbrajania organów ura-
biających kombajnów górniczych lub tunelowych składa się z nie-
ruchomej osi (1), na której osadzone jest poprzeczno-wzdłużnie 
łożysko toczne (2), sprzęgnięte z osadzonym na osi (1) dyskiem (3).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ F

MECHANIKA;  OŚWIETLENIE;  OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE;  TECHNIKA  MINERSKA

U1 (21) 117555 (22) 2008 06 27

(51) F16D 65/097 (2006.01)
 F16D 55/34 (2006.01)
 F16D 55/225 (2006.01)

(75) Burzec-Burzyński Andrzej, Gdynia

(54) Uchwyt rozprężny klocków hamulców tarczowych

(57) Uchwyt rozprężny klocków hamulców tarczowych charak-
teryzuje się tym, że na górnych i dolnych krawędziach bocznych 
metalowych płytek (3) klocków hamulcowych (4) nawiercone są na 
określoną głębokość otwory (2) pod osadzane w nich rozłącznie 
końcówki sprężyn (1).

(1 zastrzeżenie)


