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dużych mocy produkcyjnych w wyrobiskach górniczych szczegól-
nie ścianowych w których występują zagrożenia geologiczno-gór-
nicze i naturalne. Wykonywanie profilaktyki systemami głębokiej 
iniekcji może być realizowane w układzie rozmieszczenia otworów 
szeregowym, grupowym lub szeregowo-grupowym. Wymaga 
to jednoczesnego wtłaczania środka np: chemoutwardzalnego 
do co najmniej trzech otworów (10), których zasilanie musi być 
realizowane liniami przesyłowymi (6, 7) o wydajnościach znacznie 
wyższych od zużycia tego środka w określonym czasie. Linie prze-
syłowe są wyposażone w systemy zaworów centralnego sterowa-
nia zamontowane na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem lub w bli-
skim sąsiedztwie skrzyżowania natomiast w ścianie linie elastyczne 
są wyposażone w zawory zasilająco-odcinające dla podłączenia 
pistoletów doprowadzających medium chemiczne do otworów 
iniekcyjnych. Magistrale przesyłowe o dużych wydajnościach za-
pewniają realizację profilaktyki górniczej w krótkim czasie, a także 
równomierny rozkład ciśnienia w iniekowanej przestrzeni górotwo-
ru z występującymi zaburzeniami geologiczno-górniczymi.
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(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób regulacji obciążenia 
obudowy szybowej i obudowa szybowa na odcinkach przecho-
dzących przez skały podatne na ługowanie, stosowane w górnic-
twie podziemnym. Sposób polega na tym, że kontrolowany po-
kład skały (5) podatnej na ługowanie izoluje się od skał sąsiednich, 
a po wystąpieniu obciążeń obudowy (11) wyższych od założonych 
płaszcz (13) skały (5) poddaje się ługowaniu przez czas niezbęd-
ny dla obniżenia obciążeń działających na obudowę. Ługowanie 
można prowadzić warstwami (8a, 8b) w określonych cyklach cza-
sowych. Obudowa ma na odcinku skały (5) podatnej na ługowanie 
tubingi kontrolno-technologiczne (9) wyposażone w otwory kon-
trolne i przelotowe otwory służące do obserwacji stanu warstwy 
pośredniej (12), uzupełniania jej, a także wprowadzania do warstwy 
pośredniej (12) oraz odprowadzania płynu ługującego i doszczel-
niania ekranów (10).
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(57) Stojak charakteryzuje się tym, że stosunek zewnętrznej średni-
cy dc cylindra do grubości jego ścianki gc wynosi: 10,0 ≤ dc/gc ≤ 13,0,  
a stosunek zewnętrznej średnicy dr rdzennika właściwego (3) 
mieszczącego dwustopniową pompą wewnętrzną do grubości 
jego ścianki gr wynosi: 12,5 ≤ dr/gr ≤ 15,5, natomiast stosunek ze-
wnętrznej średnicy dz zbiornika olejowego (5) do grubości jego 
ścianki gz wynosi: 14,0 ≤ dz/gz ≤ 22,8. Stojak na drugim stopniu 
pompy wewnętrznej, w tłoku (4) rdzennika (3) posiada zawór prze-
lewowy (10), ograniczający ciśnienie wstępne w stojaku. Tłok (8) 
pierwszego stopnia pompy wewnętrznej wyposażony jest w za-
wory jednostronnego działania, które są zamontowane w przeciw-
ległych, kierunkach. Ponadto zbiornik olejowy (5) wyposażony jest 
w dwa zawory: zawór odpowietrzający (16) oraz zawór odpowie-
trzający (17).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2011 08 19

(51) E21F 1/04 (2006.01) 
 E21F 1/06 (2006.01) 
 E21F 1/00 (2006.01)

(71) GAWRON HENRYK, Studzionka;  
KRZYKOWSKI RYSZARD, Olsztyn

(72) GAWRON HENRYK; KRZYKOWSKI RYSZARD

(54)

(57) W sposobie przewietrzania strefy przodkowej drążonego, 
górniczego wyrobiska korytarzowego zwłaszcza w warunkach 
współwystępowania zagrożenia metanowego oraz pyłowego, 
synchronizuje się pracę urządzenia odpylającego z lutniociągiem 
zasadniczym poprzez lutnię wirową oraz synchronizatorem w ten 
sposób, że sumaryczna ilość powietrza wypływająca z dyfuzorów 
końcowych jest większa od wydajności urządzenia odpylające-
go co najmniej o 20%, lecz jednocześnie na tyle ograniczona, 
aby nie powodować wydmuchiwania pyłu ze strefy urabianego 
przodka poza urządzenie odpylające. Urządzenie do przewietrza-
nia strefy przodkowej ma lutniociąg (1) zasadniczy, który poprzez 


