
(71) GENIUS s.r.l., Grassobbio, IT
(72) Pedemonte Carlo
(54) Si³ownik liniowy dla bram, drzwi i tym

podobnych

(57) Si³ownik liniowy dla bram, drzwi i tym podobnych posia-
da ramiê (1) si³ownika, które jest przegubowo po³¹czone z pod-
por¹ dooko³a pionowej osi (15) i mo¿e byæ podnoszone k¹towo
dooko³a poziomej osi nachylenia (16). Ramiê (1) si³ownika posia-
da œrubê (7), która jest napêdzana przez silnik elektryczny (11)
oraz przemieszczaj¹c¹ siê nakrêtkê œrubow¹ (8) po³¹czon¹ prze-
gubowo ze skrzyd³em bramy za pomoc¹ uchwytu (18) nakrêtki
prowadz¹cej, w którym przechowywana jest nakrêtka œrubowa
(8) w sposób umo¿liwiaj¹cy obracanie dooko³a osi poziomej i po-
przecznej do ramienia (1) si³ownika. Uchwyt (18) nakrêtki pro-
wadz¹cej posiada pionowy dolny czop (20) przegubu, który
³¹czy siê od góry w sposób umo¿liwiaj¹cy obrót z tulej¹ (22)
przymocowan¹ do skrzyd³a. W sytuacji zagro¿enia si³ownik
jest od³¹czany od skrzyd³a bramy poprzez podniesienie ramie-
nia (1) si³ownika k¹towo dooko³a jego osi nachylenia (16) i wy-
ci¹gniêcie do góry czopu (20) przegubu uchwytu (18) nakrêtki
prowadz¹cej z tulei (22).

(14 zastrze¿eñ)

A1 (21) 355313 (22) 2000 11 01 7(51) E21B 17/00

(31) 99 466339 (32) 1999 12 17 (33) US
(86) 2000 11 01 PCT/US00/30246
(87) 2001 06 21 WO01/44616 PCT Gazette nr 25/01

(71) KENNAMETAL INC., Latrobe, US
(72) Massa Ted R., Condon Gary J., Statler Daniel C.
(54) Blokowany zespó³ chwytu i ¿erdzi wiertniczej

(57) Zespó³ (20) wiertniczy ¿erdzi wiertniczej i chwytu (24) za-
wiera ¿erdŸ wiertnicz¹ (26) maj¹c¹ wiele powierzchni czo³owych
(56, 58, 60, 62, 64, 66) i przeciwleg³e koñce. ¯erdŸ wiertnicza ma
pierwsz¹ czêœæ w pobli¿u jednego z przeciwleg³ych koñców i po-
œredni¹ czêœæ oddalon¹ od pierwszej czêœci, ponadto ¿erdŸ

wiertnicza ma pierwsz¹ czêœæ przejœciow¹ pomiêdzy pierwsz¹
czêœci¹ i poœredni¹ czêœci¹ ³¹cz¹c¹ pierwsz¹ czêœæ i poœredni¹
czêœæ. Pierwsza czêœæ ¿erdzi wiertniczej ma pierwsze ukierun-
kowanie powierzchni czo³owych, zaœ poœrednia czêœæ ¿erdzi
wiertniczej ma drugie ukierunkowanie powierzchni czo³owych.
Pierwsza czêœæ przejœciowa ¿erdzi wiertniczej ma skrêtne ukie-
runkowanie powierzchni czo³owych o ogólnie sta³ym skrêcie tych
powierzchni od pierwszego u³o¿enia pierwszej czêœci do drugie-
go ukierunkowania poœredniej czêœci. Zespó³ zawiera chwyt
(24) do mocowania ¿erdzi wiertniczej (26) poprzez sprzêgniêcie
z czêœci¹ przejœciow¹ ¿erdzi wiertniczej.

(43 zastrze¿enia)

A1 (21) 356623 (22) 2002 10 14 7(51) E21C 41/30

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

(72) Krauze Krzysztof, Piestrzyñski Adam,
Pieczonka Jadwiga, Klich Adam

(54) Sposób odzysku metali szlachetnych z rud
polimetalicznych

(57) Sposób odzysku metali szlachetnych z rud polimetalicz-
nych polega na tym, ¿e po wybraniu g³ównego z³o¿a rud syste-
mem komorowo-filarowym urabia siê sp¹g, korzystnie poprzez
frezowanie na g³êbokoœæ ka¿dorazowo okreœlon¹ badaniami
geologicznym, a urobek, po za³adowaniu na œrodek transportu,
dostarcza siê do zespolonego, mobilnego zak³adu przeróbczego,
przemieszczaj¹cego siê za frontem eksploatacyjnym. W zak³a-
dzie przeróbczym otrzymuje siê za pomoc¹ przeróbki mechani-
cznej koncentrat, zawieraj¹cy metale szlachetne, a odpad po
przeróbce mechanicznej sk³aduje siê w wyrobiskach poeksploa-
tacyjnych, zaœ koncentrat transportuje siê na powierzchniê w celu
otrzymania pierwiastków wolnej postaci.

(1 zastrze¿enie)

A3 (21) 356631 (22) 2002 10 14 7(51) E21F 13/10

(61) 353425

(71) SIGMA S.A., Barak
(72) Sternadel Jerzy, Œliwczyñski Bogumi³,

Hajduk Jan, Budzyñski Jerzy, Lisiecki Krzysztof
(54) Stacja kotwi¹co-przesuwaj¹ca

(57) Przedmiotem wynalazku jest stacja kotwi¹co-przesu-
waj¹ca, przeznaczona do kotwienia i przesuwania stacji na-
pêdowej przenoœnika œcianowego oraz do jednoczesnego
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