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A1 (21) 386053 (22) 2008 09 09

(51) E21D 23/08 (2006.01)

(71) KOPEX Technology Sp. z o.o., Zabrze; Farbyka Maszyn 
i Urządzeń TAGOR S.A., Tarnowskie Góry

(72) Kocybik Sebastian, Korbel Kazimierz, Nowaczyk Stefan

(54) Układ podnoszenia spągnic sekcji obudowy 
górniczej

(57) Wynalazek dotyczy układu podnoszenia spągnic sekcji 
obudowy górniczej, znajdującego zastosowanie w górnictwie 
podziemnym przy wybieraniu pokładów węgla o miękkim spągu. 
Układ posiada siłownik hydrauliczny, mający cylinder (1) zamoco-
wany ślizgowo w płaszczyźnie góra - dół za pomocą końcówek (3) 
obejmy (2), wchodzących w wycięcia (14) między tężnikami (6) spą-
gnic, i oddziaływuje na belkę (5) układu przesuwnego wkładką za-
okrąglonym kształcie. W górnej części tłoczyska siłownika hydrau-
licznego wykonane jest przewężenie, którym tłoczysko wchodzi 
do wycięcia w uchwycie klamrowym, zamocowanym na sztywno 
do blachy oporowej (9), i jest zabezpieczone rozłącznym bezpiecz-
nikiem (12). Górna powierzchnia tłoczyska ma powierzchnię, stano-
wiącą wycinek powierzchni kulistej.

(5 zastrzeżeń)
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(51) E21F 13/04 (2006.01)
 B61D 11/00 (2006.01)

(75) Barczyk Grzegorz, Mysłowice

(54) Wóz, zwłaszcza do transportu baterii 
akumulatorowych kopalnianych lokomotyw 
dołowych

(57) Wóz, zwłaszcza do transportu baterii akumulatorowych ko-
palnianych lokomotyw dołowych, charakteryzuje się tym, że po-
siada podwozie (1) przystosowane do poruszania się po szynach, 
w którym zabudowane są co najmniej dwa podnośniki (2) w taki 
sposób, że za pomocą napędu (3) można sterować poziomem, 
na jakim znajduje się transportowany ładunek.

(1 zastrzeżenie)
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(51) E21F 15/00 (2006.01)
 B09B 3/00 (2006.01)
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(71) Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych 
G. Janik & R. Kuś Spółka Jawna, Sławków

(72) Kuś Roman, Janik Grażyna, Izak Piotr, Wójcik Łukasz, 
Słowikowski Daniel

(54) Hydrauliczna mieszanina do lokowania 
niebezpiecznych dla środowiska odpadów 
w składowiskach gruntowych

(57) Mieszaninę tworzą: wodna zawiesina ultradrobnego le-
piszcza mineralnego o zawartości cząstek o średnicy mniejszej 
od 20 µm powyżej 90%, zwłaszcza gliny, która przy gęstości p=1,20 
do 1,30 T/m3 stanowi 35-55% wag. mieszaniny oraz cement w ilości 
10-15% wag., szkło wodne w ilości 0,2-0,5% wag. i odpady niebez-
pieczne w ilości 30-35%. Mieszanina przeznaczona jest do lokowa-
nia odpadów niebezpiecznych, pochodzących z procesów prze-
mysłowych i oczyszczania gruntów, w podziemnych wyrobiskach 
kopalnianych lub warstwowych formacjach skał osadowych.

(1 zastrzeżenie)


