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właściwego klucza i dźwigni, gdyż użycie zbyt dużego momentu 
obrotowego powoduje ślizganie się sprzęgła.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 427215 (22) 2018 09 27

(51) E05B 35/00 (2006.01) 
 E05B 63/00 (2006.01)

(71) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa
(72) SZCZYTKO JACEK; NIEŻURAWSKI PIOTR;  

MARKOWICZ BARTOSZ; PILCH MAREK;  
KOŚCIELSKI MACIEJ; STASIUK WOJCIECH;  
SANIEWSKI MATEUSZ; KĘDZIERSKI JACEK;  
SZUNIEWICZ JERZY

(54) Zestaw klucza i rdzenia zamka
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw klucza (1) i rdzenia 
zamka (4), w którym ruchome elementy znajdujące się w klu-
czu (1) oddziałują ze zróżnicowaną siłą na ruchome elementy 
znajdujące się w rdzeniu zamka. Odpowiednie ustawienie ru-
chomych elementów w rdzeniu i naciśnięcie dźwigni otwiera za-
mek. Przedmiot zgłoszenia znajduje swoje zastosowanie między 
innymi w systemach zabezpieczeń, w których istnieje potrzeba 
przyznania czasowego dostępu innej osobie przy jednoczesnym 
wyeliminowaniu prawdopodobieństwa dorobienia kolejnego 
klucza, gdyż dorobienie klucza wymaga olbrzymiej precyzji i jest 
niezwykle kosztowne ze względu na użycie nieliniowych ele-
mentów sprężystych w kluczu. Opisane rozwiązanie nie wymaga 
do pracy zasilania.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 427336 (22) 2018 10 04

(51) E05C 9/22 (2006.01)

(71) RAK ROMAN Z.U.P. ROZTOCZE, Tomaszów Lubelski
(72) DOŁBA MARCIN

(54) Prowadnica pręta
(57) Przedmiotem wynalazku jest prowadnica pręta, posiadają-
ca uchwyt pręta z otworem mocującym pręt (1b), oraz z otworem 
mocującym prowadnicę znajdującym się od spodu. Charakteryzu-
je się ona tym, że uchwyt pręta posiada część mocująca pręt (1a) 
z otworem mocującym pręt (1b), pod którą znajduje się część wal-
cowa (1c), z co najmniej dwoma kształtowymi rowkami prowadzą-
cymi. W każdym z rowków prowadzących znajduje się wypust (2a) 
znajdujący się na wewnętrznej ściance tulei dystansowej (2), przy 
czym na każdym końcu rowka prowadzącego znajduje się po-
wierzchnia do osadzenia wypustu (2a).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 427224 (22) 2018 09 27

(51) E06B 11/04 (2006.01) 
 E05D 15/06 (2006.01)

(71) GOŁOFIT KRYSTIAN, Kowala Pierwsza
(72) KICIŃSKI PATRYK EDWARD

(54) Mechanizm pozwalający na bezogonową 
konstrukcję bram przesuwnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm przedstawiony 
na rysunku pozwalający na bezogonową konstrukcję bram prze-
suwnych (przeciw waga stosowana w klasycznych bramach prze-
suwnych w celu zapewnienia jej samonośności przez wózki prze-
sunięte od światła bramy w kierunku otwierania się jej). Konstrukcja 
umożliwia zmniejszenie całkowitej długości bramy przesuwnej 
(zmniejszenie długości ogona do 6 razy). Składa się ona z podstawy 
(stalowej bądź aluminiowej) do której przymocowane są za pomo-
cą śrub wózki prowadzące szynę podporową. Podstawa przytwier-
dzana jest do fundamentu bramy. Szyna ta chodzi na wózkach jezd-
nych składających się z 5 łożysk tocznych. Do szyny podporowej 
przymocowano (metodą spawalniczą, nitową lub za pomocą śrub) 
wózki prowadzącej bramy przesuwnej. Szyna podporowa długo-
ściowo dobierana jest w zależności długości bramy oraz jej masy. 
Mechanizm pozwala na otwieranie bramy przez silnik elektryczny 
(sterowany przy pomocy pilota lub radiofonia) bądź siły ludzkiej. 
Na mechanizm działają siły ściskające, tnące oraz gnące. W tym celu 
stosowane są różnego rodzaju połączenia w zależności od długo-
ści bramy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 427305 (22) 2018 10 01

(51) E21B 43/28 (2006.01) 
 E21C 25/60 (2006.01) 
 E21C 45/04 (2006.01)

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

(72) KORZENIOWSKI WALDEMAR; CHROMIK MARIUSZ

(54) Sposób otworowego ługowania kawern, zwłaszcza 
w złożu soli kamiennej

(57) Sposób otworowego ługowania kawern w złożu soli ka-
miennej, realizowany po odwierceniu otworu wiertniczego i naj-
korzystniej przed zapuszczeniem rur ługowniczych, a przed wła-
ściwym ługowaniem kawerny prowadzonym znaną technologią, 
charakteryzuje się tym, że do otworu wiertniczego (1) zapusz-
cza się zestaw do strumieniowego urabiania skał, wyposażony 
w głowicę obrotową (6) z co najmniej jedną dyszą umożliwiającą 
wytworzenie strumienia cieczy o wysokim ciśnieniu. Uruchamia się 
strumień urabiający i w co najmniej jednym zaprojektowanym 
położeniu dyszy, wycina się szczelinę (5a). Następnie wyciąga się 
zestaw do strumieniowego urabiania skał. Tak samo realizowany 
jest sposób otworowego ługowania kawern w złożu soli kamien-
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nej, po zlokalizowaniu anomalii w trakcie właściwego ługowania 
kawerny lub po wykonaniu takiej kawerny i po wciągnięciu lub czę-
ściowym podniesieniu rur ługowniczych. Korzystnie po wykonaniu 
szczeliny (5a) podnosi się zestaw do strumieniowego urabiania skał, 
w celu wykonania szczeliny w nowym położeniu i operacje te po-
wtarza się do momentu wykonania wszystkich zaprojektowanych 
szczelin. Szczelinę (5a) wykonuje się przy jak najmniejszej średnicy 
otworu wiertniczego (1), powyżej wrębu komory. Korzystnie wyci-
na się szczelinę (5a) w kształcie dysku w płaszczyźnie prostopadłej 
do osi otworu wiertniczego (1). Korzystnie szczelinę (5a), wycina się 
w kształcie pobocznicy stożka skierowanego wierzchołkiem w dół. 
Szczelinę korygującą wycina się pod kątem dostosowanym do po-
łożenia anomalii kawerny. Jako ciecz wycinającą stosuje się wodę 
lub solankę.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 427201 (22) 2018 09 27

(51) E21C 35/22 (2006.01) 
 E21C 35/23 (2006.01) 
 E21C 35/187 (2006.01) 
 E21F 5/02 (2006.01)

(71) KORCZYŃSKI MACIEJ USŁUGI INŻYNIERSKIE, Pszczyna
(72) KORCZYŃSKI MACIEJ

(54) Bateria dysz zraszających i sposób ustawiania osi 
strumienia zraszającego dyszy zraszającej baterii 
dysz zraszających kombajnu chodnikowego

(57) Bateria (1) dysz zraszających (2) zbudowana jest z odpowia-
dających sobie zarysem bazy i komory cieczowej (4) połączonych 
ze sobą rozłącznie, na sztywno króćcem cieczowym. Komora cie-
czowa (4) ma rozmieszczone w gniazdach uchwyty wyposażone 
w dysze zraszające (2). Uchwyty mają górny fragment ścięty wzdłuż 
płaszczyzny ukośnej, nachylonej pod kątem względem płaszczyzny 
podstawy, a w części dolnej mają postać bryły walcowej dla osadza-
nia w gniazdach. Kąt jest zmienny w zależności od umiejscowienia 
każdego uchwytu na czołowej powierzchni (4a) komory cieczo-
wej (4). Nad czołową powierzchnią (4a) zamocowane są nakładki (5) 
z przelotowymi otworami (5a) o osiach (O3) w przybliżeniu pokry-
wających się z osiami (O2) dysz zraszających (2). Między czołową po-
wierzchnią (4a) komory cieczowej (4), a nakładkami (5) znajduje się 
szczelina (8). Sposób polega na tym, że najpierw dobiera się uchwyt 
o kącie nachylenia powierzchni ukośnej, odpowiadającym usytu-
owaniu uchwytu na czołowej powierzchni (4a) komory cieczowej (4), 
osadza się go w odpowiednim gnieździe i obracając nim wokół osi 
ustala się ostateczną pozycję osi (O2) dyszy zraszającej (2), po czym 
uchwyt w tej pozycji spawa się do komory cieczowej (2).

(10 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2019 04 15

A1 (21) 427284 (22) 2018 09 30

(51) E21D 21/02 (2006.01) 
 G01B 21/32 (2006.01)

(71) KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin
(72) MADZIARZ MACIEJ; MIGA SEWERYN;  

KWAPULIŃSKI PIOTR; BUTRA JAN; DĘBKOWSKI RAFAŁ

(54) Czujnik wytężeń dla nieoprzyrządowanej kotwy, 
zwłaszcza kotwy rozprężnej, układ monitorowania 
wytężeń, zastosowanie układu monitorowania 
wytężeń oraz sposób ciągłego monitorowania 
zmian obciążenia nieoprzyrządowanej kotwy 
górniczej

(57) Wynalazek dotyczy czujnika wytężeń (1) dla nieoprzyrzą-
dowanej kotwy górniczej, zwłaszcza kotwy rozprężnej, przezna-
czonego do zamontowania w zespole przystropowym kotwy 
uprzednio osadzonej w górotworze. Czujnik (1) jest wyposażony 
w mostek tensometryczny (2) mający cztery tensometry oporowe 
w układzie Wheastone’a, połączony z przetwornikiem analogowo-
-cyfrowym (3) mającym wejście różnicowe i różnicowe wejście na-
pięciowe odniesienia, a ponadto czujnik (1) jest wyposażony w mi-
krokontroler (4) mający pamięć nieulotną, pamięć ulotną i interfejs 
do komunikacji z przetwornikiem analogowo-cyfrowym (3), oraz 
jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego, zewnętrzną pamięć 
nieulotną (5) do archiwizacji danych pomiarowych, oraz jest połą-
czony ze źródłem energii elektrycznej (6) o w przybliżeniu stałym 
napięciu. Czujnik wytężeń (1) korzystnie jest wyposażony w podze-
spół do komunikacji radiowej (9) mający indywidualny identyfikator 
sprzętowy do identyfikacji czujnika wytężeń (1) z wykorzystaniem 
komunikacji radiowej. Wynalazek dotyczy także układu ciągłego 
monitorowania zmian wytężeń obudowy kotwowej mającej licz-
ne nieoprzyrządowane kotwy górnicze osadzone w górotworze, 
obejmującego liczne czujniki wytężeń określone powyżej oraz 
przenośny moduł nadawczo-odbiorczy zawierający mikrokontroler 
jednoukładowy do sterowania blokiem radiowym, który to blok ra-
diowy dostosowany jest do komunikacji radiowej z podzespołem 
do komunikacji radiowej (9) czujnika wytężeń (1). Wynalazek do-
tyczy także zastosowania wymienionego układu do generowania 
dynamicznej mapy naprężenia górotworu oraz sposobu ciągłe-
go monitorowania zmian obciążenia nieoprzyrządowanej kotwy 
górniczej.

(29 zastrzeżeń)

A1 (21) 430633 (22) 2019 07 18

(51) E21F 13/00 (2006.01) 
 B65G 23/44 (2006.01)

(31) 16/039,992 (32) 2018 07 19 (33) US

(71) Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, US
(72) NEIL Jr. PAUL A. , US; GREGORY KEITH L., US;  

ASHLEY BRYAN K., US

(54) Układ oraz sposób napinania przenośnika 
w systemie wydobywczym

(57) Przedstawiono układ napinający do elementu przenośni-
kowego (100). Układ napinający zawiera blokadę. Podstawa może 


