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do poziomu i przemieszcza się do wtórnego scalania za pomocą 
żurawia hydraulicznego (40) klasy 160 ton, które następnie łączy 
się ze sobą, przeprowadzając spawanie obwodowe na styku ele-
mentów scalonych (20), aż do otrzymania zblokowanego elementu 
kanału spalin o długości nie większej niż 60,0 m, który po dostar-
czeniu na plac budowy przemieszcza się na zawiesi, zawierającej 
co najmniej dwie trawersy poprzeczne i jedną trawersę wzdłużną 
o długości równej w przybliżeniu połowie długości zblokowanego 
elementu kanału spalin.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 389240 (22) 2009 10 09

(51) E21C 35/10 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) KRAUZE KRZYSZTOF; WYDRO TOMASZ; 
BOŁOZ ŁUKASZ

(54) Frezujący organ ślimakowy, zwłaszcza 
do kombajnów ścianowych

(57) Frezujący organ ślimakowy, zwłaszcza do kombajnów ścia-
nowych charakteryzuje się tym, że końce ślimakowych płatów (2) 
są połączone ze sobą pierścieniami (3 i 4), pomiędzy którymi, prze-
ciwnie do płatów (2), przymocowane są profi lowane poprzecz-
ki (5). Uchwyty (6) wraz z nożami skrawającymi (7) umocowane 
są na co najmniej jednym z pierścieni (3) oraz poprzeczkach (5). 
Frezujący organ ślimakowy charakteryzuje się tym, że uchwyty (6) 
wraz z nożami (7) korzystnie rozmieszczone są także na ślimako-
wych płatach (2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 389153 (22) 2009 09 29

(51) E21C 41/18 (2006.01)
 E21B 43/295 (2006.01)

(71) KURZYDŁO HENRYK, Lubin; KIENIG EDWARD, Wrocław
(72) KURZYDŁO HENRYK; KIENIG EDWARD

(54) Kopalnia podziemnego zgazowania węgla, 
zwłaszcza węgla brunatnego

(57) Kopalnia podziemnego zgazowania, zwłaszcza węgla bru-
natnego charakteryzuje się tym, że w ociosowych ściankach obu-
dowy (7) podścianowego i nadścianowego chodników (5, 6), około 
wyznaczonej osi każdego podziemnego generatora (8), ma odpo-
wiednio sterująco-pomiarowe panele (11, 15). W nadścianowym 
chodniku (6) kopalnia ma awaryjny rurociąg (14) gazu, połączony 
z awaryjnym szybowym rurociągiem gazu, a wzdłuż podściano-
wego chodnika (5) posiada rurociąg (10) do odprowadzania wody 
z podziemnych generatorów (8). W miejscu połączenia podścia-
nowego chodnika (5) z pochylnią bądź z upadową, wyposażoną 
w rurociąg (13) gazu ma wentylacyjny most, w którego górnej prze-
strzeni umieszczony jest wymiennik ciepła.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392270 (22) 2010 08 30

(51) E21D 23/06 (2006.01)
 E21D 11/36 (2006.01)

(71) FABRYKA ZMECHANIZOWANYCH OBUDÓW 
ŚCIANOWYCH FAZOS SPÓŁKA AKCYJNA, 
Tarnowskie Góry

(72) SOKOLIK SEBASTIAN; KOLCZOK MICHAŁ; WIECZOREK 
ROBERT; WOJTACHA MICHAŁ; DUDA ANDRZEJ

(54) Zmechanizowana obudowa górnicza ze stropnicą 
dostosowaną do różnego kształtu wyrobiska

(57) Przedmiotem wynalazku jest zmechanizowana obudowa 
górnicza ze stropnicą dostosowaną do różnego kształtu wyrobi-
ska, wykorzystywana przy wydobyciu kopalin, zarówno w wyrobi-
skach ścianowych jak i chodnikowych. Zmechanizowana obudowa 
górnicza ma sekcję obudowy, która wraz z nadstawką (4) pod-
piera strop wyrobiska punktowo, wzdłuż linii równoległej do osi 
sekcji. Ustawienie sekcji jak i umocowanej na jej stropnicy (2, 3) 
nadstawki (4) jest zmienne, regulowane w zależności od potrzeb 
eksploatacyjnych. Nadstawka (4) jest zbudowana z co najmniej 
dwóch segmentów (5, 6) i ma jako łącznik stopkę zabezpieczają-
cą (7), która ma profi l naprowadzający (9). Zarówno nadstawka (4), 
jak i stopka (7) są od góry zakończone elementem zaokrąglonym 


