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A1 (21) 381768 (22) 2007 02 15

(51) E06B 3/54 (2006.01)

(71) CLASSEN-POL S.A., Zwonowice
(72) Sajdak Paweł

(54) Profilowana rama do otworu skrzydła drzwiowego 
i sposób montażu ramy w otworze skrzydła 
drzwiowego

(57) Profilowana rama do otworu skrzydła drzwiowego charakte-
ryzuje się tym, że krawędzie tylne ramy (1) otworu skrzydła drzwio-
wego (2) ukształtowane są w górnej części w postaci wypustu (3), 
który poprzez wpust (4) przechodzi w skośną krawędź (5) o na-
chyleniu od 2° do 15°, korzystnie nie mniejszym niż 2°, przy czym 
wpust (4) posiada szerokość nie mniejszą niż grubość płyty okła-
dzinowej skrzydeł drzwi, a głębokość wpustu (4) wynosi korzyst-
nie od 1-4 mm, natomiast wymiar montażowy ramy (1) do otwo-
ru skrzydła drzwiowego (2) jest większy od otworu w skrzydle 
drzwiowym (2), korzystnie od 1 mm do 3 mm. Sposób montażu 
ramy w otworze skrzydła drzwiowego, polegający na zamontowa-
niu jej w otworze, polega na tym, że po wprowadzeniu ramy (1) 
w otwór skrzydła drzwiowego (2), poprzez jej wtłoczenie do tego 
otworu, i po uzyskaniu na całym obwodzie otworu skrzydła drzwio-
wego (2) oporu, wynikającego z większego wymiaru montażowego 
ramy (1) w stosunku do otworu skrzydła drzwiowego (2), w którym 
jest montowana, poprzez dociśnięcie doprowadza się do trwałego 
zablokowania ramy (1) w otworze skrzydła drzwiowego (2) za po-
średnictwem wpustu (4) tylnej krawędzi ramy (1).

(5 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2008 06 11

A1 (21) 384545 (22) 2008 02 25

(51) E21B 21/06 (2006.01)

(75) Bal Wiesław, Gorlice; Bochenek Walter, Park Ridge, US

(54) Urządzenie filtrujące urobek wiertniczy z płuczki

(57) Urządzenie filtracyjne usprawnia filtrację urobku z zawiesi-
ny oraz wymiany filtrującego kruszywa, a także usuwanie urobku 
z osadnika. Urządzenie filtrujące ma za wlotem (4) osadnik urob-
ku (5) z przegrodą stałą (6) umożliwiającą przepływ zawiesiny nad 
tą przegrodą do komór (8 i 9) wypełnionych granulatem. Komora 
wstępna (8) i komora końcowa (9) posiadają przegrodę (7) ze szcze-
liną w dolnej części zbiornika 

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 381762 (22) 2007 02 14

(51) E21C 41/00 (2006.01)

(71) Politechnika Śląska, Gliwice
(72) Jaszczuk Marek, Kania Jan

(54) Sposób koncentracji eksploatacji pola ścianowego, 
zwłaszcza ściany zawałowej i zestaw urządzeń 
do realizacji tego sposobu

(57) Sposób koncentracji eksploatacji pola ścianowego polega 
na tym, że urabianie ociosu węglowego prowadzi się w sposób 
ciągły oraz załadunek urobku na przenośnik ścianowy za pomocą 
kombajnu ścianowego o wydłużonych płatach organu urabiające-
go w stronę przenośnika ścianowego i przesuniętym ramieniem 
w stronę przenośnika ścianowego przy prowadzeniu obudowy 
ścianowej za przemieszczającym się kombajnem i przenośnikiem 
ścianowym w kierunku ociosu węglowego w czasie proporcjo-
nalnym do prędkości posuwu przemieszczającego się kombajnu 
ścianowego oraz przesuwającej się sekcji obudowy oraz przesuwa-
jącym się przenośnikiem ścianowym do ociosu, w którym stosu-
nek prędkości zabudowy stropu do prędkości przemieszczającego 
się kombajnu węglowego wynosi okresowo 2,8 - 0,8, korzystnie 
1 do 2 oraz wykonuje się w czasie nadążnym wloty do ściany i wyloty 
ze ściany za postępem dobowym prowadzenia ściany co najmniej 
pokrywającym się z postępem urządzeń ścianowych. Dla ścian za-
wałowych przy stropie o dużym zagrożeniu zawałem utrzymuje się 
stosunek prędkości przemieszczania wyposażenia ściany w grani-
cach górnych przynajmniej 2,0, a dla stropu o dużej wytrzymało-
ści utrzymuje się stosunek prędkości w dolnych granicach do 1,0. 
Zestaw urządzeń do realizacji sposobu ma na trasie przenośnika 
zgrzebłowego ścianowego osadzony kombajn węglowy prze-
mieszczający się pod obudową zmechanizowaną dogodnie lem-
niskatową, którego ramiona (18) są połączone z przegubami (40) 
kadłuba (17) kombajnu poprzez uchwyty mocujące (41), przesunię-
te w kierunku przenośnika zgrzebłowego i jest usytuowany licząc 
od początku przenośnika zgrzebłowego ścianowego wspornikiem 
ślizgowym (37), prowadzonym na klinie ładującym (38), przy czym 
organ urabiający (19) ma wydłużone płaty (36) w kierunku przeno-
śnika zgrzebłowego ścianowego, co daje przybliżenie organu ura-
biającego (19) do klinów ładujących (38) przenośnika zgrzebłowe-
go na odległość docelowo wynoszącą korzystnie 145 mm.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 381685 (22) 2007 02 05

(51) E21D 5/00 (2006.01)
 G01C 15/10 (2006.01)
 G01C 15/12 (2006.01)

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

(72) Jaśkowski Wojciech, Jóźwik Mieczysław
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(54) Inklinometr szybowy

(57) Inklinometr szybowy, składa się z zespołu wahadła (1), za-
mocowanego w zawiesiu (2), przy czym w dolnej części wahadła 
umieszczona jest dioda świetlna (3) zasilana baterią (8), zespół wa-
hadła zamontowany jest w obudowie rurowej (4), na której zabu-
dowano układy rolek tocznych (5) oraz układ pomiaru długości dro-
gi przejazdu i sygnalizacji wybranych punktów drogi (6) natomiast 
wewnątrz obudowy, w jej dolnej części, zamontowany jest układ 
detekcji (7) położenia środka promienia diody świetlnej wahadła.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 381674 (22) 2007 02 05

(51) E21D 11/26 (2006.01)

(71) KALMET Sp. z o.o., Gliwice
(72) Ciałkowski Bogusław

(54) Strzemię do górniczej obudowy chodnikowej

(57) Strzemię do górniczej obudowy chodnikowej, zawierające 
jarzmo dolne z dwoma kołnierzami, w których są otwory dla śrub, 
charakteryzuje się tym, że ma kołnierze (1a) jarzma dolnego, któ-
re mają rowki (1b) o kształcie zbliżonym do kształtu krawędzi koł-
nierzy (6) łączonego kształtownika obudowy oraz wsporniki (1c), 
obejmujące boki kołnierzy (6), natomiast w drugim rozwiązaniu 
strzemienia, kołnierze (1a) jarzma dolnego połączone są czterema 
żebrami (1d) z centralnie umieszczonym łącznikiem (1e), przy czym 
żebra (1d) leżą w płaszczyznach prostopadłych do tych kołnierzy.

(2 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2007 10 10

A1 (21) 381681 (22) 2007 02 05

(51) E21D 23/16 (2006.01)
 F15B 13/043 (2006.01)

(71) PONAR-WADOWICE S.A., Wadowice
(72) Topolski Adam, Musiał Zbigniew, Szypuła Marek

(54) Rozdzielacz sterowany elektrycznie

(57) Przedmiotem wynalazku jest rozdzielacz sterowany elek-
trycznie przeznaczony do sterowania kierunkiem przepływu 
medium roboczego w układach hydrauliki siłowej. Rozdzielacz 
jest przeznaczony zwłaszcza do stosowania w podziemnych wyro-
biskach kopalń, gdzie wymagane są obwody iskrobezpieczne. Roz-
dzielacz jest złożony z elektromagnesu umieszczonego wewnątrz 
korpusu z komorą przyłączową, w którym jest umieszczona cewka 
nawinięta na karkasie osadzonym na tulei wykonanej z materiału 
diamagnetycznego z ruchomą kotwicą i rdzeniem zamykającym 
obwód magnetyczny. Elektromagnes (8) ma przesuwny obwód 
magnetyczny składający się z tulei (1), zwory (2), popychacza (3) 
oraz pokrywy tylnej (4), przy czym na jednym końcu popycha-
cza (3) jest osadzona sprężyna, a drugi z jego końców jest oparty 
o koniec mechanicznego popychacza (6) sterującego wykonaw-
czym popychaczem (10).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 381683 (22) 2007 02 05

(51) E21F 5/00 (2006.01)
 E21F 17/103 (2006.01)

(71) Kompania Węglowa S.A., Katowice
(72) Szendra Czesław, Hołomek Janusz, Polak Henryk

(54) Sposób ograniczenia zapylenia w rejonie tam 
wentylacyjnych oraz urządzenie z taśmą bierną

(57) Sposób polega na ograniczeniu zapylenia w rejonie tam wen-
tylacyjnych przy wykorzystaniu układu z taśmą bierną, wprawianą 
w ruch przez przenośnik taśmowy (1), transportujący urobek (2). 
Urządzenie z taśmą bierną składa się ze wsporników konstrukcji 
nośnej (3) taśmy biernej, wsporników skrajnych z krążnikami (4), 
taśmy biernej (5) oraz płaskownika wzmacniającego (6). Wsporniki 
konstrukcji nośnej (3) wykonane są na bazie standardowych wspor-
ników konstrukcji nośnej przenośnika taśmowego. Ich adaptacja 
do zastosowania w urządzeniu z taśmą bierną polega na odwrot-
nym przyspawaniu uchwytów krążników (7) oraz przyspawaniu 
uchwytów z otworami do przykręcenia wzmocnienia wykonane-
go z płaskownika (6). Ruch taśmowy przenośnika taśmowego (1) 
poprzez sprzężenie cierne wywołuje ruch taśmowy urządzenia 


