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A1 (21) 375672 (22) 2005 06 13 8(51) E21C 41/00

(71) KGHM CUPRUM Sp. z o.o. 
Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław

(72) Szczerbiński Krzysztof, Dębkowski Rafał, 
Sadecki Zbigniew

(54) Sposób sterowania ciśnieniem eksploatacyjnym 
na froncie wybierania złóż minerałów użytecznych 
w kopalniach podziemnych

 (57) Sposób sterowania ciśnieniem eksploatacyjnym na froncie 
wybierania złóż minerałów użytecznych kopalniach podziemnych 
polega na tym, że w systemie filarowo-ubierkowym złoże o małej 
miąższości wybierane jest selektywnie ubierkami (2), przy czym 
w ubierkach wybierane jest tylko złoże, a urobiona selektywnie 
skała płonna lokowana jest w zrobach (3), stanowiąc naturalną pod-
sadzkę suchą. Doszczelnienie przestrzeni wybranej, umożliwiające 
prawie natychmiastowe podparcie warstw stropowych w zrobach, 
realizuje się robotami strzałowymi, z wykorzystaniem otworów (5) 
załadowanych materiałem wybuchowym, odwierconych w spągu 
i w stropie na linii wypełnionych podsadzką suchą zrobów (3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 375769 (22) 2005 06 17 8(51) E21D 11/22

(71) PRO-2000 Sp z o.o., Rybnik
(72) Schinohl Jerzy, Kilian Zdzisław

(54) Sposób usztywniania łuków podatnych obudowy 
wyrobisk korytarzowych

 (57) Sposób charakteryzuje się tym, że na oczyszczone złącza (2) 
obudowy (1) i stalowe elementy odrzwi oraz dostępne przestrzenie 
wewnętrzne profilu korytkowego (7) obudowy nakłada się zbroje-
nie stalowe (5) tak aby przylegało na całej powierzchni zewnętrznej 
kształtownika obudowy (1) po czym betonuje się jako pierwszą 
dostępną przestrzeń wewnętrzną profilu kształtownika obudo-
wy (7),następnie betonuje się elementy obudowy pokryte zbro-
jeniem (5), a na końcu przestrzeń pomiędzy kolejnymi odrzwiami 
obudowy (11, 10). Zbrojenie stalowe (5) na całym obwodzie tworzy 
replikę zewnętrznego kształtu profilu tej obudowy, przy czym ele-
menty zbrojenia są mocowane drutem wiązałkowym do elemen-
tów obudowy (1, 2) lub opinki (9), w kilku punktach stosuje się mie-
szaninę betonową z użyciem piasku kwarcowego oraz dodatków 

uplastyczniających beton i zabezpieczających przed dostępem 
wód dołowych.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 375806 (22) 2005 06 20 8(51) E21D 23/12

 E21F 17/18

(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice; 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków; 
Politechnika Śląska, Gliwice; Stankiewicz Jacek 
Zakład Urządzeń Elektrycznych ELSTA, Wieliczka

(72) Worek Cezary, Jankowski Henryk, Fitowski Krzysztof, 
Stankiewicz Jacek

(54) Przenośny zestaw do radiowej identyfikacji 
urządzeń w wyrobiskach górniczych, zwłaszcza 
sekcji obudów zmechanizowanych

 (57) Przenośny zestaw do radiowej identyfikacji urządzeń w wyro-
biskach górniczych, zwłaszcza sekcji obudów zmechanizowanych, 
złożony jest z elektronicznego czytnika pasywnych transponderów 
mocowanych na metalowych korpusach urządzeń, oraz z mikro-
komputera sterującego procesem odczytu i gromadzącego dane 
zidentyfikowanych urządzeń wyrobiska. Przenośny zestaw charak-
teryzuje się tym, że głowica antenowa (2) czytnika (A) zamocowana 
jest na końcu lancy oraz posiada rdzeń ferrytowy w postaci kształt-
ki z centralnym biegunem antenowym zwartym przez podstawę 
z obejmującym go symetrycznie z obu stron nabiegunnikiem. 
Ponadto czytnik (A) połączony jest przez wielofunkcyjne złącze (4) 
z przenośnym mikrokomputerem (B) wyposażonym w graficzny 
wyświetlacz (5), mikroklawiaturę (6) do przeglądania danych, wej-
ście/wyjście port USB do przekazywania zgromadzonych danych 
do komputera bazy urządzeń kopalni oraz w mikrofon (7) i gło-
śnik (8) do nagrywania i odsłuchu komentarzy głosowych ope-
ratora. Mikrokomputer (B) zasilany jest poprzez diodową barierę 
ochronną z baterii iskrobezpiecznej, a linie sygnałowe czytnika (A) 
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i mikrokomputera (B) wyprowadzone są na zewnątrz korpusów 
przez bariery iskrobezpieczne.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 375904 (22) 2005 06 26 8(51) E21F 3/00

(71) PATENTUS S.A., Pszczyna
(72) Polak Stanisław

(54) Urządzenie do schładzania powietrza 
w podziemnych wyrobiskach górniczych

 (57) Urządzenie wyposażone jest w ciśnieniowy zbiornik (4), któ-
rego boczna cylindryczna powierzchnia płaszcza zewnętrznego (2) 
ma co najmniej jeden górny króciec (7) i jeden dolny króciec (8). 
Z kolei na wlocie do urządzenia przymocowany jest trwale do cy-
lindrycznej powierzchni płaszcza wewnętrznego (1) co najmniej 
jeden rząd obwodowych kierownic (11).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 380075 (22) 2004 08 10 8(51) E21F 13/00

(31) 03  10360089 (32) 2003 12 20 (33) DE

(86) 2004 08 10 PCT/DE04/01790
(87) 2005 07 07 WO05/061299 PCT Gazette nr 27/05

(71) DM TECHNOLOGIES GMBH & CO KG, Ladbergen, DE
(72) Rossmann Martin, Jaeger Karsten

(54) Prowadzony szynowo system transportu

 (57) Przedmiotem wynalazku jest prowadzony szynowo system 
transportu osób i materiału w górnictwie podziemnym i budowie 
tuneli, składający się z sieci odcinków szynowych i prowadzonych 
w tej sieci odcinków pojazdów transportowych, który to system 
charakteryzuje się tym, że dany pojazd transportowy zarówno 
na swym końcu przednim w kierunku jazdy, jak też na przeciwnym 
końcu, jest wyposażony w czujniki (1-6) do wykrywania informacji 
optycznych, akustycznych oraz informacji dotyczących temperatu-
ry i przyspieszenia, które to czujniki są połączone z umieszczonym 
w pojeździe transportowym komputerem sterującym, przy czym 
czujniki współpracują z czynnymi i biernymi nadajnikami sygnału 
w sieci odcinków.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 375766 (22) 2005 06 17 8(51) E21F 13/06

(71) Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A., 
Tarnowskie Góry

(72) Kwieciński Daniel, Bochenek Maria, Gortyński Krzysztof, 
Keller Jerzy, Kostempski Marian, Mika Marek, 
Pałubski Krzysztof, Sosnica Joachim, Wychota Paweł

(54) Sposób odstawy urobku ze ścian w rejonie 
zakończenia wybiegu, przy skracającej się drodze 
odstawy w chodniku przyścianowym

 (57) Wynalazek dotyczy sposobu odstawy urobku ze ścian w re-
jonie zakończenia wybiegu, przy skracającej się drodze odstawy, 
znajdującego zastosowanie zwłaszcza w górnictwie podziemnym 
węgla kamiennego. Sposób polega na tym, że w końcowej fazie 
prowadzenia ściany, kiedy w chodniku przyścianowym odstaw-
czym jest tylko jeden przenośnik taśmowy i jeden przenośnik 
zgrzebłowy, na odległości zbliżonej do około 150 metrów od grani-
cy wybiegów dokonuje się demontażu zasobnika taśmy w przeno-
śniku taśmowym oraz korzystnie wymiany taśmy tego przenośnika. 
Następnie przenośnik skraca się okresowo o założoną wielkość, przy 
czym po dojściu czołem ściany na około 20 m od końca wybiegu 
przenośnik taśmy likwiduje się, a na jego długości montuje się prze-
nośnik zgrzebłowy, korzystnie przez przedłużenie trasy przenośni-
ka zgrzebłowego podścianowego.

(5 zastrzeżeń)


