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(54) Sposób ciągłego równoczesnego urabiania pokładu 
na całej długości czoła urabianego wyrobiska

(57) Sposób ciągłego równoczesnego urabiania pokładu na ca-
łej długości czoła urabianego wyrobiska, charakteryzuje się tym, 
że w czole wyrobiska, poprzecznie do powierzchni eksploatacyj-
nego frontu (4), wykonuje się w głąb pokładu (3) co najmniej jedno 
cięcie w postaci szczeliny, które prowadzi się w przybliżeniu równo-
legle do stropu lub spągu wyrobiska, po czym dokonuje się zmiany 
kierunku i zwrotu wykonywania szczeliny/szczelin w górę lub w dół. 
Następnie, po kolejnej zmianie kierunku, prowadzi się je w stronę 
czoła wyrobiska aż do ponownego styku z powierzchnią jego fron-
tu (4). Powstałe w wyniku wycięcia z pokładu (3) blok/bloki (8) pod 
wpływem nacisku górotworu i własnego ciężaru ulegają rozkrusze-
niu i opadają na znajdujące się w wyrobisku urządzenie transporto-
we do odstawy urobku.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 393070 (22) 2010 11 29

(51) E21D 20/00 (2006.01)
 E21B 7/02 (2006.01)

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

(72) REŚ JANUSZ; OSTĘPÓW LESŁAW; 
KAŹMIERCZAK WIESŁAW; KUCFIR WOJTEK

(54) Zespół wstrzeliwania ładunków klejowych 
w stropowe otwory kotwowe

(57) Zespół posiada strzelca (4), prowadzonego przesuwnie 
w obejmie (3) dwupozycyjnego mechanizmu (M), który zamocowa-
ny jest do korpusu (2) wieżyczki wiercąco-kotwiącej. Mechanizm (M) 
przemieszcza strzelca (4) z bocznej pozycji spoczynkowej (I) w po-
zycję roboczą (II), współosiową z wywierconym otworem kotwo-
wym (O). Do otworu kotwowego (O) strzelec (4) dosuwany jest 
poosiowo w górę przez zamocowany do obejmy (3) siłownik hy-
drauliczny (6). Mechanizm (M) zamocowany jest do wspornika (1), 

sztywno połączonego z korpusem (2) wieżyczki, oraz ma układ ki-
nematyczny prostowodu równoległobocznego (a, b, c, d) z prze-
gubami o równoległych osiach obrotu. Boki krótsze (a, b) mają 
oba przeguby ustalone odpowiednio na końcu wspornika (1) 
i na obejmie (3), a boki dłuższe (c, d) stanowią wahacze, z których 
jeden (c) wychylany jest siłownikiem hydraulicznym (5), zamoco-
wanym do wspornika (1), w skrajnym wysunięciu tłoczyska sytuuje 
strzelca (4) w położenie robocze (II).

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; 
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 393104 (22) 2010 12 01

(51) F02D 41/26 (2006.01)
 F02D 19/02 (2006.01)
 B60W 50/08 (2006.01)

(71) AC SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
(72) ŁOSIEWICZ MARIUSZ

(54) Inteligentny system autoadaptacji z modułem 
interaktywnej komunikacji z instalatorem dla 
sterowników zasilania gazem LPG/CNG silników 
spalinowych

(57) Inteligentny system autoadaptacji z modułem interaktyw-
nej komunikacji z instalatorem dla sterowników zasilania gazem 
LPG/CNG silników spalinowych charakteryzuje się tym, że podczas 
„zbierania” parametrów pracy silnika na benzynie komputer steru-
jący ECU LPG/CNG (lub komputer PC) komunikuje się za pomocą 
sygnałów dźwiękowych z instalatorem/kierowcą przekazując mu 
informację za pomocą w/w kanału informacyjnego (sygnały dźwię-
kowe) na jakich obrotach silnika ma jechać samochodem i w jakim 
zakresie obciążeń, aby zebrać parametry pracy silnika na benzynie. 
W kolejnym etapie zebrane informacje „mapa benzynowa” słu-
ży jako baza do selektywnej autoadaptacji tzn. automatycznego 
dostrojenia składu mieszanki paliwowo powietrznej (parametrów 
sterownika ECU LPG/CNG, odpowiadających za ten skład) do kon-
kretnego samochodu w określonych przez instalatora obszarach 
silnika i obciążeń (selektywna autoadaptacja).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393046 (22) 2010 11 25

(51) F03B 1/00 (2006.01)

(71) KOWALCZYK KAZIMIERZ, Warszawa
(72) KOWALCZYK KAZIMIERZ

(54) Elektrownia wodna pływająca dwu-stopniowa 
cztero-turbinowa

(57) Elektrownia wodna pływająca czteroturbinowa posiada 
osiem prądnic generatorów-prądotwóczych, cztery akumulato-
ry (23), cztery prostowniki (24) do ładowania akumulatorów (23), 
cztery przetwornice (24a) do przetwarzania prądu, z akumulatorów 
na prąd zmienny Elektrownia pływa na pontonach (1), połączonych 
belkami konstrukcyjnymi (2) do ram (3) umocowanych do pon-
tonów (1), do ram (3) umocowane są wahacze (5), na których za-
wieszone są turbiny (8) napędzające prądnice generatory-prądo-
twórcze (16) za pomocą przekładni łańcuchowych i planetarnych, 


