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blachy zaczepowe (5, 6, 7) pod zamki i wycięte w nich otwory 
w słupku ryglowym (2) są symetrycznie rozmieszczone względem 
poprzecznej osi symetrii (A-A) tych słupków. Sposób obsadzania 
skrzydła drzwiowego w ościeżnicy polega na tym, że od zakończeń 
pionowych słupków ościeżnicy, tj. słupka zawiasowego (1) i słupka 
ryglowego (2), odłącza się próg (9) i nadproże (10), po czym zamie-
nia się je miejscami, a następnie zmienia się stronniczość zamków. 
Wynalazek znajduje główne zastosowanie w budownictwie wielo-
rodzinnym.
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(54) Obudowa wspomagająca wybuch

(57) Przedmiotem wynalazku jest obudowa wspomagająca wy-
buch, która posiada korpus podzielony na pierwszą część (24), 
w której jest umieszczony materiał wybuchowy (78) i detona-
tor (68), w której rura uderzeniowa (70), podłączona do detonatora 
jest zabezpieczona w korpusie wewnątrz jego drugiej części.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 383430 (22) 2006 03 17

(51) E21C 35/12 (2006.01)

(31) 102005012828 (32) 2005 03 17 (33) DE

(86) 2006 03 17 PCT/DE06/00488
(87) 2006 09 21 Wo06/097095 PCT Gazette nr 38/06

(71) TIEFENBACH CONTROL SYSTEMS GMBH, Essen, DE
(72) Kussel Willi

(54) Urządzenie do urabiania węgla

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do urabiania węgla 
w ścianie wydobywczej kopalni z umieszczonym na strugarce (2) 
czujnikiem (3) do rozpoznawania górotworu, przekazującym przez 
radio dane górotworu do każdego układu sterowania obudo-
wą (12) w nie więcej niż dwóch punktach pomiarowych przypa-
dających na zestaw obudowy (17). Sygnały pomiarowe sąsiednich 
punktów pomiarowych są analizowane z punktu widzenia wystę-
powania skały lub węgla. W zależności od tej analizy następuje 
wysterowanie wspólnego dla punktów pomiarowych mechani-
zmu przechylania (5) w kierunku unoszenia lub w kierunku zagłę-
biania strugarki (2). Do każdego z mechanizmów przechylania (5) 
jest przyporządkowany upadomierz, którego zmierzona wartość 
nachylenia rynny w jej kierunku poprzecznym jest doprowadzana 

do układu sterowania obudową (12) celem porównania z sygnałem 
przechylenia wytworzonym w wyniku analizy. Każdy upadomierz 
jest wyposażony w nadajnik (9) służący do radiowej transmisji 
sygnałów nachylenia do przynależnego tarczowego aparatu ste-
rowniczego (12). Każdy upadomierz jest wyposażony w baterię 
do zasilania elektrycznego, które jest włączane sygnałem radio-
wym nadajnika (9) umieszczonego na strugarce (2) i jest wyłączane 
po upływie pewnego czasu.
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(54) Oprawa noża obrotowego do organu maszyny 
urabiającej, zwłaszcza kombajnu górniczego

(57) Oprawa posiada korpus (1) trwale mocowany powierzchnią 
przylgową do głowicy organu wrębowego (12). W przelotowy 
otwór (10) wciśnięta jest kołnierzowa tuleja (4), łożyskująca walco-
wy trzonek noża obrotowego (8). Na powierzchni przylgowej kor-
pusu (1) wykonana jest wnęka zasilająca (2), której przestrzeń połą-
czona jest przez kanał dolotowy (3) z powierzchnią przelotowego 
otworu (10) oraz dalej przez rowek obwodowy (5) i co najmniej 
jeden, przewiercony przez ściankę tulei (4) otwór (6) do przecinają-
cego się z nim rowka rozprowadzającego (7), wykonanego wzdłuż 
osi na wewnętrznej powierzchni roboczej tulei (4). Rowek rozpro-
wadzający (7) jest otwarty od strony kołnierza tulei (4) a na drugim 
końcu zamknięty podtoczeniem tylnym (9).
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