
(71) Hettich-Heinze GmbH & Co.KG, Spenge, DE
(72) Behring Reinhard, Elsner Sascha
(54) Element noœny z rolk¹ toczn¹ do drzwi

przesuwnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest element noœny (1) z rolk¹
toczn¹ do drzwi przesuwnych (2), sk³adaj¹cy siê z czêœci noœ-
nej (6) o kszta³cie w przybli¿eniu litery U, której jedno ramiê bo-
czne (6a) s³u¿y jako p³ytka monta¿owa do ustalania na
drzwiach przesuwnych (2) a na drugim bocznym ramieniu (6b)
zamocowana jest co najmniej jedna rolka toczna (3), przy czym
element noœny (1) z rolk¹ toczn¹ jest wyposa¿ony w zabezpie-
czenie (5) przed wyjêciem do zapobiegania nieumyœlnemu wyj-
mowaniu drzwi przesuwnych (2). Zabezpieczenie (5) przed
wyjêciem sk³ada siê z usytuowanej przesuwnie, równolegle do
osi rolki lub rolek tocznych (3), na pó³ce œrodkowej czêœci noœ-
nej (6) kszta³tki (7) ze wspornikiem zabezpieczaj¹cym (7a), któ-
ry rozci¹ga siê w kierunku bocznego ramienia (6b), na którym
znajduje siê rolka lub rolki toczne (3) i który w koñcowym
po³o¿eniu przesuwu podchwytuje ¿ebro (4a) lub pó³kê szyny
prowadz¹cej (4), mieszcz¹cej na sobie rolkê lub rolki toczne (3)
i w swym drugim koñcowym po³o¿eniu przesuwu le¿y poza ob-
szarem pokrywania ¿ebra (4a) lub pó³ki.

(14 zastrze¿eñ)

A1 (21) 354678 (22) 2000 11 03 7(51) E06B 3/82

(31) 99 19953341 (32) 1999 11 05 (33) DE
(86) 2000 11 03 PCT/DE00/03871
(87) 2001 05 10 WO01/33025 PCT Gazette nr 19/01

(71) HOERMANN KG BRANDIS, Brandis, DE
(72) Hoermann J. Thomas
(54) Sposób wytwarzania p³yty drzwi i p³yta

drzwi

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania p³yty
(10) drzwi, wyposa¿onej w pokrywaj¹cy przynajmniej pionowe
szerokie powierzchnie (18, 20) p³yty drzwi zewnêtrzny p³aszcz
(16), wykonany z wytrzyma³ego, twardego materia³u, zw³aszcza
z blachy metalowej (19, 21) oraz w wype³nienie (22), wykonane
z miêkszego i mniej wytrzyma³ego wzglêdem zewnêtrznego
p³aszcza (16) materia³u. Celem powiêkszenia odpornoœci p³yty
drzwi na próbê w³amania jest ona wyposa¿ona w zespó³ wielo-
krotnego ryglowania. Najpierw wytwarza siê pó³fabrykat p³yty
drzwi, w którym wype³nienie (22) jest uzupe³nione od strony za-
mka drewnian¹ listw¹ (25) po³¹czon¹ trwale z zewnêtrznym

p³aszczem (16), w której jest wykonane zag³êbienie (35) dla
zespo³u wielokrotnego ryglowania. Po wyfrezowaniu kieszeni
i wypustów dla zespo³u wielokrotnego ryglowania zostaje on za-
montowany w wykonanych w p³ycie kieszeniach i wpustach.

(25 zastrze¿eñ)

A1 (21) 355364 (22) 2002 08 06 7(51) E21B 43/00

(71) Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Przemys³u
Siarkowego SIARKOPOL, Tarnobrzeg

(72) Bobrowska-Krajewska Krystyna, Dojka Marian,
Dufaj-Zem³a Hanna, Matyka Jerzy, Œlêzak
Miros³aw

(54) Sposób otrzymywania stabilnej siarki
polimerycznej do produkcji betonów
siarkowych i zabezpieczania odpadów

(57) Siarkê polimeryczn¹ otrzymuje siê z siarki elementar-
nej i wêglowodorów nienasyconych, wprowadzaj¹c je do stopio-
nej siarki o temperaturze 125-130°C. Nastêpnie temperaturê
mieszaniny podnosi siê do 140-145°C i utrzymuje na tym pozio-
mie okreœlon¹ iloœæ czasu a nastêpnie temperaturê mieszaniny
obni¿a siê do 130-135°C w œcis³ym re¿imie czasowym. Jako
wêglowodory nienasycone stosuje siê mieszaninê cyklopenta-
dienu i jego oligomerów z ewentualn¹ domieszk¹ styrenu.

(3 zastrze¿enia)

A1 (21) 355244 (22) 2002 07 29 7(51) E21B 43/12

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa
Staszica, Kraków

(72) Macuda Jan, Ziêba Antoni, Rzczniak Miros³aw,
Chrz¹szcz Wac³aw

(54) Mieszacz p³ynów do otworowej eksploatacji
kopalin u¿ytecznych za pomoc¹ podnoœnika
powietrznego

(57) Mieszacz posiada rurowy korpus (1) na górnym koñcu
przystosowany do wspó³osiowego po³¹czenia z kolumn¹ rur
sprê¿onego powietrza (5) a na koñcu dolnym zamkniêty dnem
(6). Na zewnêtrznej powierzchni korpusu (1) zamocowana jest
wstêga œlimacznicy (2), której œrednica zewnêtrzna jest niezna-
cznie mniejsz¹ od œrednicy wewnêtrznej w rurze eksploa-
tacyjnej (3). Œcianka korpusu (1) perforowana jest dyszami
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powietrza (4), usytuowanymi wzd³u¿ linii œrubowej, prowadzonej
równolegle i w pobli¿u górnej krawêdzi przylegania wstêgi œli-
macznicy (2) do korpusu (1). Dysze powietrza (4) mog¹ byæ
równie¿ usytuowane w dolnej strefie w pobli¿u dna (6) korpusu
(1) a wstêga œlimacznicy (2) nawiniêta jest powy¿ej dolnej strefy.

(3 zastrze¿enia)

A1 (21) 355325 (22) 2002 08 02 7(51) E21D 7/02

(75) P³achno Marek, Kraków; Hildebrand Jerzy,
Wroc³aw

(54) Kr¹¿ek prowadz¹cy prowadnicy tocznej
górniczego wyci¹gu szybowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest kr¹¿ek prowadz¹cy pro-
wadnicy tocznej górniczego wyci¹gu szybowego, znajduj¹cy za-
stosowanie do prowadzenia górniczych naczyñ wyci¹gowych,
zw³aszcza w pionowych szybach górniczych. Kr¹¿ek pro-
wadz¹cy prowadnicy tocznej charakteryzuje siê tym, ¿e pomiê-
dzy p³ytk¹ (1) a podstaw¹ prowadnicy tocznej (2) jest
umieszczony co najmniej jeden element sprê¿ysty (3), usytuo-
wany wspó³osiowo wzglêdem wieloz¹bkowego po³¹czenia
czo³owego (4) p³ytki (1) z podstaw¹ (2).

(4 zastrze¿enia)

A1 (21) 355397 (22) 2002 08 08 7(51) E21D 15/06

(75) Barecki Zbigniew, Zabrze

(54) Zamek ciernego stojaka górniczego

(57) Przedmiotem wynalazku jest zamek ciernego stojaka

górniczego, osadzany na rdzenniku lub spodziku stojaka. Za-

mek stojaka stanowi zaciskowy pierœcieñ (1) o przerwanej

ci¹g³oœci obwodowej, na³o¿ony na rdzennik (2) lub spodnik sto-

jaka, którego jeden koniec jest stycznie wyd³u¿ony a na d³ugoœci

wyd³u¿enia (4) ma przelotowe wybranie, wzglêdnie obejmuj¹ce

kszta³towy oporowy klocek (6), mocowany do drugiego koñca

zaciskowego pierœcienia (1), zaœ pomiêdzy czo³ow¹ powierzch-

niê oporowego klocka (6) a powierzchniê wybrania wbijany jest

klin (7) poprzecznie do osi stojaka.

(7 zastrze¿eñ)

A1 (21) 355398 (22) 2002 08 08 7(51) E21D 15/12

(75) Gola Kazimierz, Katowice

(54) Górniczy stojak cierny

(57) Przedmiotem wynalazku jest rurowy, górniczy stojak

cierny, którego rdzennik, osadzony wspó³osiowo w spodziku na

czêœci d³ugoœci jest obwodowo zaciskany w spodziku si³¹ po-

zwalaj¹c¹ na przenoszenie okreœlonych si³ osiowych. Zamek

stojaka stanowi obejma (6), bêd¹ca prêtem zagiêtym w kszta³t

litery U oraz oporowy klocek (7), suwliwie osadzony pomiêdzy

ramionami obejmy (6) maj¹cy wzd³u¿ne pó³otwarte wyciêcia, w

których osadzone s¹ ramiona obejmy (6). Obejma (6) ramionami

mocowana jest do pobocznicy spodnia (1) poza przeciêcia (5),

stanowi¹c jakoby styczne wzd³u¿enie pobocznicy spodnia (1),

zaœ oporowy klocek (7) mocowany jest do pobocznicy spodnia

(1) po przeciwleg³ej stronie przeciêcia (5) a pomiêdzy czo³ow¹

powierzchni¹ oporowego klocka (7) oraz zagiêciem obejmy (6)

osadzony jest cylindryczny sworzeñ, którego pobocznica (9) od

strony oporowego klocka (7) jest p³asko œciêta wzd³u¿nie i na-

chylona do osi, tworz¹c klin (10), wspó³pracuj¹cy z oporowym

klockiem (7) i obejm¹ (6).

(3 zastrze¿enia)
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