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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest sposób i manipulator do montażu paneli szybowej obudowy  

panelowej, znajdujący zastosowanie przy głębieniu, względnie pogłębianiu górniczych wyrobisk, 

pionowych. 

W znanych sposobach głębienia wyrobisk pionowych z zastosowaniem obudowy panelowej 

metodą z góry w dół, panele, z których każdy stanowi wycinek pierścieniowego obwodu szybu, 

podwieszane są po kolei pod wcześniej wykonany i zabetonowany pierścień obudowy. W zale ż-

ności od charakterystyki skał, w których drążony jest szyb,  betonowanie wykonywane jest po zło-

żeniu jednego pierścienia przy skałach o małej wytrzymałości, względnie po złożeniu kilku kole j-

nych pierścieni przy skałach zwięzłych o dużej wytrzymałości. Każdy z pierścieni wykonuje się 

tak, że zgromadzone na spągu panele po kolei podnosi się za pomocą wciągarki linowej i ręcznie 

przepycha się w rejon, miejsca gdzie mają być zamontowane, z jednoczesnym manewrowaniem 

za pomocą wciągarki i narzędzi ręcznych, wykorzystywanych w charakterze dźwigni prostych. 

Stąd też dokładne umieszczenie każdego z paneli w miejscu przeznaczenia wymaga znacznej 

pracochłonności z zaangażowaniem kilku pracowników. Jednocześnie ze względu na stosunkowo 

znaczną masę każdego z paneli oraz ograniczoną przestrzeń manewrową przodka szybowego  

i utrudnione warunki widoczności prace montażowe obudowy panelowej wykonywane są ze 

znacznym zagrożeniem wypadkowym i uciążliwością pracy.  

Celem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu i manipulatora do montażu paneli szybo-

wej obudowy panelowej, który pozwoli, na zmechanizowanie robót i wyeliminowanie w znacznym 

stopniu, uciążliwości oraz zagrożenia bezpieczeństwa przy montażu obudowy panelowej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że każdy z paneli przemieszcza się pojedynczo pod 

ocios wzdłuż toru poziomego i jednocześnie, sukcesywnie do postępu przemieszczania panelu prze-

mieszcza się w przeciwnym kierunku wzdłuż zgodnie ukierunkowanego tom poziomego przeciwciężar 

równorzędny masie panelu. 

Korzystnym jest, gdy po zamocowaniu do transportowanego panelu w miejscu przeznaczenia  

w pierwszej kolejności przemieszcza się do pozycji wyjściowej przeciwciężar, a dopiero później wysię-

gnik do transportu panelu. Pozwala to na łatwe uwolnienie chwytu wysięgnika od zaczepu panelu, bez 

żadnych dodatkowych działań. 

Istota manipulatora według wynalazku polega na tym, że ma on w korpusie zamocowane dwu-

kierunkowo wysuwne wzdłuż poziomego tom przynajmniej dwie równoległe względem siebie belki,  

z których jedna na zewnętrznym końcu wyposażona jest w przegubowy chwyt do mocowania panelu, 

natomiast druga na zewnętrznym końcu ma zamocowany stały przeciwciężar równoważący masę 

panelu obudowy panelowej. 

W korzystnym wykonaniu obydwie równoległe do siebie belki mają osie wzdłużne usytuowane 

nad sobą i leżące we wspólnej płaszczyźnie pionowej, której ślad wyznacza ich tor poziomy, przy 

czym każda z nich prowadzona jest między parą górnych i parą dolnych rolek prowadzących zamo-

cowanych obrotowo w korpusie i usytuowanych osią obrotu prostopadle do płaszczyzny pionowej. 

Celowym jest takie wykonanie napędu belek, w którym każda ma na jednej ściance bocznej 

zamocowaną na sztywno listwę zębatą współpracującą z zębatką napędzaną wałem wyjściowym 

przekładni ślimakowej, zamocowanej do korpusu manipulatora. 

Przy takim wykonaniu po obydwóch swych końcach listwa zębata każdej z belek posiada stałe 

zderzaki, przeciwdziałające przypadkowemu wysunięciu listwy przed prowadzenie. 

Najlepiej jest, gdy każda z przekładni ślimakowych wyposażona jest w koło korbowe do ręczne-

go napędzania przesuwu odpowiadającej jej belki, co zasadniczo upraszcza oprzyrządowanie mani-

pulatora. 

Korzystnym jest, gdy przeciwciężar zamocowany jest na górnej belce, natomiast dolna belka 

wyposażona jest we wzdłużny wysięgnik, na swobodnym końcu którego zamocowany jest przegubo-

wy chwyt. 

Przegubowy chwyt może posiadać zaczep zamocowany obrotowo z poziomą osią obrotu 

w gnieździe, połączonym z kolei obrotowo z pionową osią obrotu z pionową tuleją, zamocowaną na 

sztywno na końcu wzdłużnego wysięgnika dolnej belki. 

W takim przypadku zaczep korzystnie posiada na ściance czołowej dwa haki, a do jego części 

bocznej zamocowany jest rozłącznie na sztywno wspornik z przymocowanym do niego zespołem pio-

nowania panelu. 
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Pożądaną ze względu na prostotę i funkcjonalność jest taka konstrukcja zespołu pionowania 

panelu, w której składa się on z osadzonej obrotowo w otworze uchwytu poziomej śruby, współpracu-

jącej z wewnętrznie nagwintowaną tulejką, która na swobodnym końcu ma zamocowany przegubowo 

łącznik, połączony swą obejmą, za pomocą przetyczki, z uchem ramowego elementu nośnego panelu, 

jednocześnie na drugim wystającym ze wspornika końcu pozioma śruba posiada osadzone koło kor-

bowe, pozwalające na łatwy napęd mechanizmu śrubowego. 

Zasadniczą zaletą sposobu według wynalazku jest wyeliminowanie ręcznego naprowadzania 

i przemieszczania paneli obudowy panelowej do miejsca ich montażu na obrysie wyrobiska szybowe-

go. Można te czynności wykonać bardzo precyzyjnie, eliminując niekorzystny wpływ masy segmentów 

na sprawność operowania nimi. Manipulator według wynalazku umożliwia wykorzystanie zarówno przy 

pracy stacjonarnej, gdy oparty jest podstawą na przodku szybowym, jak i w pozycji zawieszonej na 

linie podnośnika, przy kolejnym wykonywaniu przykładowo dwóch pierścieni obudowy panelowej, 

przed cyklem betonowania. Ogromną zaletą manipulatora jest jego ręczny napęd, co eliminuje ko-

nieczność utrzymywania w ograniczonej przestrzeni przodka szybowego urządzeń napędowych, przy-

kładowo agregatów ciśnieniowych hydraulicznych z oprzyrządowaniem. elektrycznym. Proces wyko-

rzystania manipulatora eliminuje także zagrożenia dla załogi, wynikające z konieczności ręcznego 

operowania niestabilnymi, znacznymi masami paneli obudowy szybowej z zastosowaniem narzędzi 

prostych. 

Wynalazek został bliżej objaśniony na rysunku, gdzie na fig. 1 przedstawiono manipulator w wi-

doku perspektywicznym z boku ze zdjętą osłoną boczną korpusu, na fig. 2 – wzdłużny wysięgnik belki 

dolnej z przegubowym chwytem panelu obudowy panelowej, a na fig. 3 – zespół pionowania panelu  

w widoku perspektywicznym z boku. 

Manipulator 1 (fig. 1) posiada korpus 2 wyposażony w podstawę 3 do ustawiania na spągu, 

oraz od góry podwieszkę 4 do zaczepiania na haku nie narysowanej wciągarki. W korpusie 2 osadzo-

ne są przesuwnie w obu kierunkach dwie, równoległe belki 5, 6, których osie wzdłużne O1 i O2 zlokali-

zowane są w jednej płaszczyźnie pionowej. Górna belka 5 ma zamocowany na jednym końcu prze-

ciwciężar 7, natomiast dolna belka na jednym swobodnym końcu ma zamocowany wzdłużny wysię-

gnik 8 zakończony chwytem 9, służącym do prowadzenia i manipulowania panelem 10 obudowy pa-

nelowej. Zarówno górna belka 5, jak i dolna belka 6 posadowione są na odpowiadających im dwóch 

parach zlokalizowanych od góry i od dołu rolek prowadzących 11. Na jednej ściance bocznej 5a, 6a 

każda z belek 5, 6 posiada wzdłużną listwę zębatą 12a, 12b, przy końcach których zamocowane są 

zderzaki 13. Każda z listew zębatych 12a, 12b współpracuje z odpowiadającym jej kołem zębatym 

14a, 14b napędzanym wałem 15a, 15b z przekładni ślimakowej 16a, 16b, z których każda ma koło 

korbowe 17a, 17b. Przegubowy chwyt 9 (fig. 2) zbudowany jest z zaczepu 18 z hakami 19 zamoco-

wanego obrotowo, z poziomą osią obrotu O3, wałkiem 20 w gnieździe 21, które połączone jest z kolei 

obrotowo, z pionową osią obrotu O4, wałkiem 22 z pionową tuleją 23, zamocowaną na sztywno na 

końcu wzdłużnego wysięgnika 8 dolnej belki 6. Zaczep 18 posiada część boczną 24, do której zamo-

cowany jest rozłącznie na sztywno wspornik 25, będący podstawą zespołu pionowania 26 panelu 10. 

Zespół pionowania 26 (fig. 3) składa się z osadzonej obrotowo w otworze uchwytu 27 poziomej śruby 

28 współpracującej z wewnętrznie nagwintowaną tulejką 29, która z kolei na swym swobodnym końcu 

30 ma zamocowany przegubowo łącznik 31. Łącznik 31 połączony jest swą obejmą 32 za pomocą 

przetyczki 33 z uchem 34 zamocowanego elementu nośnego 35 panelu 10. Na drugim, wystającym 

ze wspornika końcu poziomej śruby 28 zamocowane jest koło korbowe 36. Korpus 2 manipulatora 1 

posiada od strony przeciwciężaru 7 sztywne odsadzenie 37, służące jako podparcie manipulatora 1  

o spąg w operacji instalowania go w przodku. 

Na chwyt 9 posadowionego na spągu podstawą 3 manipulatora 1, w którym przeciwciężar 7 

dosunięty jest do korpusu 2, a dolna belka 6 jest również maksymalnie wsunięta do korpusu 2 nakłada 

się panel 10. Jest to tak realizowane, że połączony z panelem 10 ramowy element nośny 35 łączy się 

uchem 34 z łącznikiem 31 chwytu 9 za pomocą przetyczki 33. Następnie za pomocą kół korbowych 

17a, 17b równomiernie wysuwa się z korpusu 2 zarówno górną belkę 5 z przeciwciężarem 7, jak  

i dolną belkę 6, do chwytu 9 której zaczepiony jest panel 10. Dzięki temu panel 10 przemieszczany 

jest do miejsca przeznaczenia z jednoczesnym, ciągłym, równoważeniem jego masy przeciwciężarem 

7. Po dojściu panelu 10 do miejsca zabudowy za pomocą koła korbowego 36 zespołu pionowania 26 

reguluje się pożądane pionowe usytuowanie panelu i łączy się ten panel 10 z wcześniej wykonanym 

pierścieniem obudowy. Po tej czynności, za pomocą koła korbowego 17a dokonuje się przemieszcze-

nia górnej belki 5 z przeciwciężarem 7 w kierunku korpusu 2 manipulatora 1. Dzięki temu następuje 
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odchylanie chwytu 9 wraz z końcem dolnej belki 6 i wysięgnikiem 8 w dół, co po wyciągnięciu prze-

tyczki 33 powoduje samoczynne wypięcie haków 19 z ramowego elementu nośnego 35. Teraz za 

pomocą koła korbowego 17b następuje powrotny przesuw dolnej belki 6 do korpusu. 2, co umożliwia 

rozpoczęcie następnego cyklu po odpowiednim przestawieniu manipulatora 1 osiami wzdłużnymi O1 

i O2 w kierunku miejsca zabudowy następnego panelu 10. 

Cykl zabudowy panelu 10 z manipulatora 1 podwieszonego podwieszką 4 do wciągarki realizo-

wany jest identyczne. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

  1. Sposób montażu paneli szybowej obudowy panelowej, w którym panele przemieszcza się 

pojedynczo pod ocios wyrobiska szybowego i montuje do wcześniej zabetonowanych segmentów, 

znamienny tym, że panel (10) przemieszcza się wzdłuż tom poziomego i jednocześnie sukcesywnie 

do postępu przemieszczania panelu (10) przemieszcza się w przeciwnym kierunku, wzdłuż zgodnie 

ukierunkowanego tom poziomego przeciwciężar (7) równoważący masę panelu (10). 

  2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że po zamocowaniu panelu (10) w pierwszej ko-

lejności przeciwciężar (7) przemieszcza się do pozycji wyjściowej w kierunku korpusu (2). 

  3. Manipulator do montażu paneli szybowej obudowy panelowej, którego korpus wyposażony 

jest w podstawę do ustawienia na spągu i/lub w podwieszkę do zawieszania haka podnośnika, zna-

mienny tym, że w korpusie (2) ma zamocowane dwukierunkowo przesuwnie, wzdłuż poziomego toru 

przynajmniej dwie, równoległe względem siebie belki (5, 6), z których jedna (6) na zewnętrznym końcu 

wyposażona jest w przegubowy chwyt (9) do mocowania panelu (10), natomiast druga belka (5) na 

zewnętrznym końcu ma zamocowany przeciwciężar (7) równoważący masę panelu (10). 

  4. Manipulator według zastrz. 3, znamienny tym, że obydwie belki (5, 6) mają osie wzdłużne 

(O1, O2) usytuowane nad sobą i leżące we wspólnej płaszczyźnie pionowej, której ślad wyznacza ich 

tor poziomy, przy czym każda z nich prowadzona jest między parą górnych i parą dolnych rolek pro-

wadzących (11), zamocowanych obrotowo w korpusie (2) i usytuowanych osiami, obrotu prostopadłe 

do płaszczyzny pionowej. 

  5. Manipulator według zastrz. 3 albo 4, znamienny tym, że każda z belek (5, 6) ma na jednej 

ściance bocznej (5a, 6a) zamocowaną na sztywno listwę zębatą (12a, 12b) współpracującą z kołem 

zębatym (14a, 14b) napędzanym wałem (15a, 15b) przekładni ślimakowej (16a, 16b) zamocowanej do 

korpusu (2). 

  6. Manipulator według zastrz. 5, znamienny tym, że po obydwóch końcach listwa zębata 

(12a, 12b) każdej z belek (5, 6) posiada stałe zderzaki (13). 

  7. Manipulator według zastrz. 4 albo 5, znamienny tym., że przekładnia ślimakowa (16a, 16b) 

wyposażona jest w koło korbowe (17a, 17b) do ręcznego napędzania odpowiadającej jej belki (5, 6). 

  8. Manipulator według zastrz. 3 albo 4, znamienny tym, że przeciwciężar (7) zamocowany 

jest na górnej belce (5), natomiast dolna belka (6) wyposażona jest we wzdłużny wysięgnik (8), na 

swobodnym końcu którego zamocowany jest przegubowy chwyt (9). 

  9. Manipulator według zastrz. 8, znamienny tym, że przegubowy chwyt (9) zbudowany jest 

z zaczepu (18) zamocowanego obrotowo, z poziomą osią obrotu (O3) w gnieździe (21) połączonym,  

z kolei obrotowo, z pionową osią obrotu (O4) z pionową tuleją (23) zamocowaną na sztywno na końcu 

wzdłużnego wysięgnika (8) dolnej belki (6). 

10. Manipulator według zastrz. 9, znamienny tym, że zaczep (18) posiada dwa haki (19), a do 

jego części bocznej (24) zamocowany jest rozłącznie na sztywno wspornik (25) z przymocowanym do 

niego zespołem pionowania (26) panelu (10).  

11. Manipulator według zastrz. 9 albo 10, znamienny tym, że zespół pionowania (26) panelu 

(10) składa się z osadzonej obrotowo w otworze uchwytu (27) poziomej śruby (28) współpracującej 

z wewnętrznie nagwintowana tulejką (29), która na swobodnym końcu (30) ma zamocowany przegu-

bowo łącznik (31) połączony z kolei swą obejmą (32) za pomocą przetyczki (33) z uchem (34) ramo-

wego elementu nośnego (35) panelu (10), przy czym na drugim wystającym ze wspornika końcu po-

ziomej śruby (28) osadzone jest koło korbowe (36). 
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Rysunki 
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