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dolny pierścień (4), osadzony w oprawie (5), która połączona jest 
rozłącznie z dolnym elementem pośrednim (6), przy czym obrys 
górnego pierścienia (1) i dolnego pierścienia (4) stanowi fi gura fo-
remna złożona z łuków, pomiędzy którymi są proste odcinki.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 416411 (22) 2016 03 07

(51) E21C 35/12 (2006.01)
 B65G 19/28 (2006.01)
 E21D 23/08 (2006.01)

(71) LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Bogdanka

(72) NOWACZEWSKI DARIUSZ; CIEŚLIK ŁUKASZ; 
ROMAŃCZUK ANTONI; KAWALEC JACEK

(54) Urządzenie do korekcji położenia ostrogorynien
(57) Urządzenie zawiera zespół aktywny (4a), który zamocowany 
jest do trasy przenośnika ścianowego (3) w miejscu styku dwóch 
sąsiednich rynien odjazdowych (3x) tak, że część długiej podsta-
wy (6) wraz z zespołem ogniw znajduje się pod blachą denną (21) 
rynny odjazdowej (3x) od strony prowadnicy strugowej (22), na-
tomiast druga część długiej podstawy (6) wraz z siłownikiem (7) 
znajduje się obok do trasy przenośnika ścianowego (3) i pomiędzy 
spągnicami sekcji obudowy zmechanizowanej. W razie potrzeby 
korekty położenia rynny odjazdowej (3x) uruchamia się siłownik (7), 
który podnosi zespół ogniw wraz z opartą na nim rynną odjaz-
dową (3x), zamocowaną w uchwycie (12), obracającym się wokół 
trzpienia (17), zamocowanego do długiej podstawy (6).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 416307 (22) 2016 02 29

(51) E21D 15/48 (2006.01)

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

(72) SKRZYPKOWSKI KRZYSZTOF

(54) Kaszt górniczy
(57) Kaszt górniczy, zbudowany jest z podłużnych okrągłych be-
lek, ułożonych na sobie poziomymi warstwami, przy czym belki 

sąsiednich warstw krzyżują się i opierają na sobie we wklęsłych 
wrębach, tworząc konstrukcję w kształcie graniastosłupa prostego 
lub zespołu graniastosłupów prostych, zaś każda warstwa zawie-
ra przynajmniej dwie belki, charakteryzujący się tym, że wręby (3) 
znajdują się tylko w górnych częściach belek (1 i 2) każdej warstwy, 
poza belkami przystropowymi, które nie posiadają wrębów (3).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 416333 (22) 2016 02 29

(51) E21D 15/60 (2006.01)
 E21D 15/28 (2006.01)
 E04G 25/08 (2006.01)

(71) KONIK SŁAWOMIR, Włoszczowa
(72) KONIK SŁAWOMIR

(54) Sposób i urządzenie do uwalniania podpór od siły 
nacisku, zwłaszcza budowlanych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i urządzenie do uwal-
niania podpór od siły nacisku, zwłaszcza budowlanych przy ich de-
montażu. W podstawie (1) są wykonane prowadzące kanały (2), 
w których suwliwie są umieszczone współpracujące ze sobą: klin 
roboczy (3), klin rozpierający (4), kliny boczne (5) oraz kliny pio-
nowe (6) mocowane w ruchomej pokrywie, przy czym klin robo-
czy (3) na styku z klinem rozpierającym (4) posiada odcinek prostej 
krawędzi (8), a pomiędzy górną częścią podstawy (1) i odsłoniętą 
częścią klinów pionowych (6) jest umieszczona masa o właściwo-
ściach elastycznych i uszczelniających korzystnie silikon.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 416342 (22) 2016 02 29

(51) E21D 20/00 (2006.01)
 E21B 19/086 (2006.01)

(71) GLIMARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom

(72) PRZYWARA GRZEGORZ BOGUSŁAW; 
MAZUR MARIUSZ

(54) Kotwiarka pneumatyczna z podporą z dolnym 
sterowaniem

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest kotwiarka górnicza o napędzie 
pneumatycznym, składająca się z trójstopniowej podpory telesko-
powej (1, 3, 4, 5, 6, 7) silnika (2), układu sterowania (8, 9, 10, 11) cha-
rakteryzuje się tym że układ sterowania (8, 9, 10, 11) jest oddzie-
lony i zamocowany do korpusu (3) przegubowo na sworzniu (9) 
położony jest nieruchomo, nie przesuwa się wraz z silnikiem (2) 


