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(54) Drzwi wejściowe

(57) Drzwi wejściowe składają się z ramowej ościeżnicy (1) i skrzy-
dła (2), w których ościeżnica (1) utworzona jest z wielokomorowe-
go profi lu (10) z PCV z wsuniętym metalowym kształtownikiem (11) 
a skrzydło (2) zawiera ramę nośną (12), korzystnie z kompozytu 
polimerowego, obłożoną obustronnie płytami poliestrowymi (13) 
z przestrzenią między nimi wypełnioną bezfreonową pianą (14), 
przy czym zarówno w ościeżnicy (1), jak i skrzydle (2) jest co naj-
mniej jeden rowek (15, 16), w którym osadzona jest uszczelka (7, 8). 
Ościeżnica (1) posiada w przekroju poprzecznym kształt zbliżony 
do prostokąta z jednym narożem (20) zaokrąglonym i skośnie ścię-
tym i drugim narożem (21) posiadającym prostokątne wybranie (22) 
z osadzoną w nim wkładką maskującą (23) a w ścianie czołowej (24) 
wybrania (22) posiada rowek (15), w którym jest wciśnięta uszczel-
ka (7) stykająca się z jedną z powierzchni czołowych (26) skrzy-
dła (2). Skrzydło (2) jest wykonane jako przylgowe z przylgą (27) 
występującą na krawędziach bocznych, górnej i dolnej, lub bez 
przylgi na krawędzi dolnej, przy czym przylga (27) jest wykonana 
w obrębie ramy nośnej (12). Na przedłużeniu wewnętrznej po-
wierzchni (28) przylgi (27) jest przyprzylgowy rowek (16), w którym 
jest wciśnięta druga uszczelka (8) stykająca się z boczną powierzch-
nią (29) ościeżnicy (1) a u dołu, z boczną powierzchnią progu. 
Na dolnej powierzchni skrzydła, równolegle do przyprzylgowe-
go rowka (16) jest drugi rowek, w którym jest wciśnięta uszczelka 
szczotkowa stykająca się z górną powierzchnią progu. W dolnej po-
wierzchni bezprzylgowego skrzydła (2), jest tylko rowek, w którym 
jest wciśnięta uszczelka szczotkowa. W prostokątnym wybraniu (22) 
w ościeżnicy (1) w miejscu wkładki maskującej (23) jest osadzona 
wkładka dystansowa (32) z wczepami (33) posiadająca rowek (15) 
z występami (25), w którym jest wciśnięta uszczelka (7) stykająca się 
z jedną z powierzchni czołowych (26) skrzydła (2).
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(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(72) KASIŃSKI BOGUSŁAW

(54) Schody składane, zwłaszcza czterosegmentowe

(57) Schody posiadają mechanizm zabezpieczający (3) przed 
niekontrolowanym oddaleniem się co najmniej dwóch ostatnich 
segmentów schodów od segmentu pierwszego (11) przez obrót 
w zawiasach (21), który to mechanizm usytuowany jest w pobliżu 
górnego końca segmentów, korzystnie nakładkowe na zawiasie 
wysięgnikowym (23), łączącym segmenty: drugi (12) i trzeci (13). 
Mechanizm zabezpieczający (3) odblokuje się poprzez uniesienie, 
przez użytkownika schodów dolnej części segmentów: trzecie-
go (13) i czwartego (14). Schody mają też blokadę dolną (6) na za-
wiasie (22) łączącym segmenty: trzeci (13) i czwarty (14).
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA 
STASZICA, Kraków

(72) KRAUZE KRZYSZTOF; BOŁOZ ŁUKASZ

(54) Głowica ładująca kombajnu ścianowego

(57) Głowica ładująca kombajnu ścianowego składa się z ładowar-
ki osłonowej (1) oraz napędzanego elementu ładującego (2), zamo-
cowanego do kadłuba kombajnu ścianowego (3) między organem 
urabiającym (4) i ładowarką osłonową (1). Element ładujący (2) ma 
postać obrotowej gwiazdy i wyposażony jest w mechanizm, umoż-
liwiający jego chowanie w kadłubie kombajnu ścianowego (3).
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(54) Sposób ciągłego kierowania deformacją 
powierzchni szczególnie w zasięgu wpływów 
spowodowanych głębinową eksploatacją górniczą

(57) W trakcie eksploatacji pokładów kopaliny użytecznej w tym 
systemem z zawałem skał stropowych powstają szkody górnicze 
które w szeregu przypadkach uniemożliwiają eksploatację bez-
pośrednio pod obiektami bądź też w zasięgu jej negatywnego 
wpływu na powierzchnię terenu w postaci różnego rodzaju defor-
macji nieciągłych. Przedmiotowy wynalazek rozwiązuje w sposób 
innowacyjny problem deformacji powierzchni wywołany głównie 
eksploatacją zawałową. Umożliwia w znacznym stopniu na ciągłe 
sterowanie deformacją powierzchni jak i jej zasięgiem co wpływa 


