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A3 (21) 339394 (22)200003 31 7(51) E2IB 10/36 

(61)314391 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72) Bęben Artur, Maziarz Michał, Tylek Ryszard 
(54) Koronka do wiercenia obrotowego 
(57) Między korpusem zasadniczym (1) a pilotem pro

wadzącym (4) koronka ma co najmniej jeden korpus pośredni (3), 
o ukształtowaniu podobnym do korpusu zasadniczego (1) a wy
miarach stopniowo malejących w kierunku pilota prowadzącego 
(4). Każdy korpus pośredni (3) na powierzchni czołowej (C) ma 
obrotowe noże styczne (5) i nakręcony jest na usytuowany poni
żej korpus zasadniczy (1 ) lub korpus pośredni (3). W strefie tylnej 
koronki, co najmniej w korpusie zasadniczym (1) powierzchnia 
czołowa (C) wypustu (9) ukształtowana jest stożkowo a każdy 
jego nóż styczny (5) osadzony i łożyskowany jest w odrębnej 
oprawce (8), trwale połączonej do powierzchni czołowej (C). 
W strefie przedniej koronki, w co najmniej ostatnim korpusie 
pośrednim (3) powierzchnia czołowa (C) wypustu (9) jest płaska 
a noże styczne (5) osadzone są bezpośrednio w korpusie po
średnim (3). Koronka przeznaczona jest do wiercenia otworów 
o dużych średnicach, pozwala uzyskać optymalne wielkości 
warstw skrawnych oraz właściwe pokrycie nożami dna otworu. 

(1 zastrzeżenie) 

A1 (21) 345819 (22)2001 02 13 7(51) E21F 13/00 
(31)00 10016583 (32)2000 04 04 (33) DE 
(71) DBT Maschinenfabrik Scharf GmbH, Hamm, 

DE 
(72) Behlau Gerhard, Morgenstern Günther, 

Holzapfel Albert 
(54) Zestaw transportowy 
(57) Zestaw transportowy do transportowania towarów i 

osób, zwłaszcza w podziemnej kopalni, który obejmuje szereg 
sprzężonych ze sobą belek nośnych z włączonym w nie, napę
dzanymi silnikiem, łańcuchami nośnymi i wózkami nośnymi, 

przesuwnymi wzdłuż zawieszonej szyny jezdnej, charakteryzuje 
się tym, że odpowiednie dwie, umieszczone kolejno po sobie, be
lki nośne, np. (3, 4) są sprzężone ze sobą poprzez przegub kar-
dana (9) w sposób wytrzymały na rozciąganie i zginanie do 
postaci zestawu członowego (2), a wózki nośne (10) są umiesz
czone w obszarze przegubów kardana (9). 

(9 zastrzeżeń) 


