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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest kaszt górniczy, będący obudową podporową i znany jest również 

jako stos. 

Znany jest z opisu patentowego PL 182388 kaszt górniczy, który zawiera zestaw ułożonych na 

sobie warstw podłużnych belek rozmieszczonych w odstępach i równolegle do siebie, poprzecznie do 

belek w sąsiadujących warstwach. W górnych i dolnych powierzchniach belek wykonane są wręby, 

którymi belki szczepione są ze sobą. 

Kaszt górniczy, według wynalazku, składa się z belek o przekroju prostokątnym lub kołowym, 

ukierunkowanych tak, że siła obciążenia stropu działa wzdłuż osi belki. Jest to ustawienie pionowe lub 

zbliżone do pionowego. Końce belek umieszczone są w korytach stopy i korytach zwieńczenia. 

Korzystne jest jeśli koryta stopy i koryta zwieńczenia zestawione są z belek o kształcie ceownika. 

Korzystne jest jeśli kaszt ma co najmniej jedną opaskę ściskającą obejmującą poziomo wszyst-

kie belki. Zadaniem opaski jest ograniczenie przemieszczeń elementów składowych w kierunku pro-

stopadłym do nich. 

Kierunek działania siły obciążającej jest równoległy do kierunku osi, a zatem słoi belek kasztu, 

jeśli belki ustawiane są pionowo lub prawie pionowo. Koryta stopy i zwieńczenia umieszczane są od-

powiednio, na spągu i przy stropie wyrobiska. 

Kaszt może współpracować z górotworem zarówno jako pusty jak i wypełniony. Rozwiązanie 

jest szczególnie korzystne przy ustawianiu kasztów ściśle jeden obok drugiego. Nośność kasztu, we-

dług wynalazku, jest kilkakrotnie wyższa od znanych rozwiązań, przy tej samej ilości wykorzystanego 

materiału. 

Kaszty te mogą mieć zastosowanie przy utrzymywaniu chodników przyścianowych do powtór-

nego ich wykorzystania jako alternatywa do kosztownego wykonania nowego wyrobiska. 

Przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 jest 

widokiem z boku, a fig. 2 przekrojem poprzecznym. 

Kaszt górniczy wykonany jest z belek (1) drewnianych o przekroju kołowym. Belki (1), ukierun-

kowane są tak, że siła obciążająca stropu działa wzdłuż osi belek. Końce belek umieszczone są  

w korytach stopy (2) i korytach zwieńczenia (3). Koryta zestawione są w czworobok z belek o kształcie 

ceownika. W tym przykładzie wykonania belki (1) kasztu objęte są jedną opaską ściskającą (4) 

umieszczoną w połowie wysokości. W przykładowym rozwiązaniu kaszt ma wypełnienie (5). 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Kaszt górniczy z belek drewnianych o przekroju prostokątnym lub kołowym, znamienny tym, 

że belki (1), ukierunkowane są tak, że siła obciążająca stropu działa wzdłuż osi belki, przy czym końce 

belek umieszczone są w korytach stopy (2) i korytach zwieńczenia (3). 

2. Kaszt górniczy, według zastrz. 1, znamienny tym, że koryta stopy (2) i koryta zwieńczenia 

(3) zestawione są z belek o kształcie ceownika. 

3. Kaszt górniczy, według zastrz. 1, znamienny tym, że ma co najmniej jedną opaskę ściskają-

cą (4) obejmującą poziomo wszystkie belki (1) kasztu. 
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Rysunki 
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