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(54) Hamulec do moskitiery okiennej
(57) Ujawniono hamulec, który składa się z cylindra (1) wypełnio-

nego żelem, wewnątrz którego umieszczony jest wałek spiralny (2) 

połączony z mechanizmem zapadkowym (4).
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(54) System przepływu powietrza do maszyny górniczej
(57) Maszyna górnicza obejmuje wysięgnik, głowicę rębową, za-

wór i siłownik. Wysięgnik określa komorę wewnętrzną i obejmuje 

pierwszy koniec połączony z ramą, drugi koniec i otwór w komuni-

kacji płynu z komorą wewnętrzną. Głowica rębowa obejmuje wie-

le frezów rębowych i jest podparta na drugim końcu wysięgnika. 

Zawór jest połączony z wysięgnikiem i jest ruchomy między po-

łożeniem zamkniętym, w którym otwór jest zakryty, a położeniem 

otwartym, w którym otwór jest co najmniej częściowo odkryty. Si-

łownik jest połączony z zaworem dla selektywnego poruszania za-

worem między położeniem zamkniętym a położeniem otwartym.

(27 zastrzeżeń)
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(71) KOPEX-PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW 

SPÓŁKA AKCYJNA, Bytom

(72) OLSZEWSKI JANUSZ; WOWRA DANIEL; 

SANOCKI TOMASZ; PLUTA PIOTR; WÓJCIK PAWEŁ; 

CZAJA PIOTR; KAMIŃSKI PAWEŁ

(54) Sposób i manipulator do montażu paneli szybowej 
obudowy panelowej

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i manipulatora do montażu 

szybowej obudowy panelowej przydatnego w górniczych wyro-

biskach ścianowych. W sposobie panele (10) obudowy panelowej 

przemieszcza się do miejsca ich zabudowy z jednoczesnym prze-

mieszczaniem w przeciwnym kierunku, wzdłuż zgodnie ukierunko-

wanego toru, przeciwciężaru (7) równoważącego masę panelu (10). 

Istota manipulatora polega na tym, że wsparty na spągu, względ-

nie podwieszony na podnośniku korpus (2) wyposażony jest w za-

mocowane przesuwnie w dwóch kierunkach wzdłuż wspólnego 

poziomego toru przynajmniej dwie, równoległe względem siebie 

belki (5, 6), z których jedna belka (6) na zewnętrznym końcu wypo-

sażona jest w przegubowy chwyt (9) do mocowania panelu (10), 

a druga belka (5) na zewnętrznym końcu ma zamontowany prze-

ciwciężar (7) równoważący masę panelu (10). Korzystnie każda 

belka (5, 6) posiada listwę zębatą (12a, 12b) współpracującą z od-

powiadającą jej przekładnią ślimakową (16a, 16b) napędzaną przy 

pomocy kół korbowych (17a, 17b), natomiast chwyt (9) wyposażony 

jest w zespół pionowania paneli (10).

(11 zastrzeżeń)
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(54) Kotew górnicza podatna
(57) Zgłoszenie dotyczy kotwy górniczej podatnej, przeznaczo-

nej do stosowania w wyrobiskach górniczych do spinania warstw 

górotworu, zwłaszcza w rejonach zagrożonych sejsmicznie. Kotew 

górnicza podatna charakteryzuje się tym, że żerdź (1), w postaci 

pręta, ma na powierzchni szereg równomiernie rozmieszczonych 

występów (2) w postaci garbów, mających kształt wydłużonego 

ostrza zwężającego się ku krawędzi zewnętrznej oraz zaopatrzona 

jest w zespół mocujący, osadzony na wystającej z górotworu (6), 

nagwintowanej końcówce, obejmujący elastyczną podkładkę po-

datną (3), podkładkę sztywną (4) oraz nakrętkę (5). Inna odmiana 

zgłoszenia dotyczy kotwy ekspansywnej charakteryzującej się tym, 

że występy w postaci garbów w kształcie wydłużonego ostrza zwę-

żającego się ku jego zewnętrznej krawędzi, usytuowane są skośnie 

na głowicy kotwy, rozpieranej przy pomocy rozpieraka, usytuowa-

nego na wewnętrznym końcu żerdzi.

(5 zastrzeżeń)


