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do owijania w zależności od konstrukcji i uniwersalności, o długo-
ści klamki czyli około 15 - 25 cm.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 435536 (22) 2020 09 30

(51) E05D 7/04 (2006.01)

(71) ALIPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin

(72) FLASIŃSKI RYSZARD; KRÓL KRZYSZTOF

(54) Regulowany zawias do drzwi lub okien
(57) Zawias zawiera człony połączone przegubowo walcowym 
sworzniem (3), gdzie w członie wsporczym osadzona jest, obroto-
wo ale nieprzesuwnie, tuleja mimośrodowa, a w niej wsunięta jest 
tuleja łożyskowa wsparta na wkręcie dociskowym. W wybraniu (5) 
w członie wahadłowym (2) umieszczony jest śrubowy mechanizm, 
którego śruba (11) wkręcona jest w poprzeczny otwór w walcowym 
sworzniu (3) a czoła tej śruby (11) stykają się z powierzchniami (12) 
zagłębień na bocznych ścianach wybrania (5). Na przeciwległych 
ścianach wybrania (5) są zębatki (15) a na walcowym sworzniu (3) 
nałożone są dwa segmenty zębate (20) mające postać kątowego 
fragmentu cylindrycznej tulei z ząbkami (21), przy czym, w stanie 
zmontowanym, ząbki (21) zazębiają się z zębatkami (15). Jedne z po-
wierzchni czołowych segmentów zębatych (20) stykają się z po-
wierzchnią podkładki (17) osadzonej w kanałku. Śruba (11) mecha-
nizmu śrubowego posiada obwodowy rowek o średnicy m a w nim 
osadzona jest równoległoboczna, sprężysta płytka blokująca (24) 
z klinowym wycięciem zakończonym okręgiem o średnicy m’ mniej-
szej od średnicy m obwodowego rowka a szerokość w tej płytki (24) 
między jej równoległymi bokami jest większa od odległości w’ 
między dnami pierwszych rowków (26) zębatek (15) na przeciwle-
głych ścianach wybrania (5). Tuleja mimośrodowa, w gwintowanym 
otworze na części poniżej wkrętu dociskowego, posiada ukształto-
wane w sześciokąt gniazdo a na czołowej krawędzi posiada kątowe 
znaczniki natomiast w ścianie członu wsporczego jest nagwinto-
wany otwór z wkrętem blokującym. Między członami wsporczym 
i wahadłowym (2) jest elastomerowa tulejka osłonowa.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 435502 (22) 2020 09 28

(51) E21B 43/08 (2006.01) 
 E03B 3/18 (2006.01) 
 B01D 29/00 (2006.01)

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

(72) CIAPAŁA BARTŁOMIEJ

(54) Filtr otworu wiertniczego i sposób wykonania filtru 
otworu wiertniczego

(57) Filtr ściany kolumny rury filtracyjnej ma wykonane wyłącz-
nie jako warstwa (4) strukturyzowana. Utworzony jest ze ścianek 
tworzących puste, połączone ze sobą przestrzenie otwarte do we-
wnątrz i na zewnątrz. Wielkość otworów po stronie zewnętrznej 
dostosowana jest do specyfiki górotworu w miejscu montażu, 
a prześwit pustych przestrzeni i otworów po stronie wewnętrznej 
jest co najmniej wielkości otworów warstwy po stronie zewnętrz-
nej. Struktura przestrzenna ściany filtru dostosowana jest do moż-
liwości drukowania 3D. Filtr może być wykonany z materiału ela-

stycznego. Może mieć formę pozbawioną połączeń rozłącznych. 
Ponadto układ ścianek tworzących strukturę jest modularny, z ele-
mentów (1), powtarzanych cyklicznie wzdłuż lub na obwodzie rury 
filtru. Także na długości rury może mieć strukturę zmienną. Otwory 
i puste przestrzenie mają kształty geometryczne, utworzone, mię-
dzy, innymi przez gyroid. Przykładem są też przesunięte względem 
siebie profile o czterech ścianach lub przesunięte względem siebie 
pierścienie z rurek. Innym rozwiązaniem jest strukturyzowana rura, 
której ścianka zewnętrzna i wewnętrzna są gładkie z przelotowymi 
otworami w postaci poziomych rurek, a pomiędzy tymi ściankami 
utworzona jest kratownica. Sposób wykonania filtru otworu wiert-
niczego, charakteryzuje się tym, że za pomocą urządzeń drukują-
cych 3D nakłada się w sposób ciągły kolejne warstwy materiału 
w odpowiednich miejscach strukturyzowanej ściany filtru. Filtry 
wykonuje się za pomocą urządzeń drukujących 3D w systemie 
kroczącym, a także za pomocą urządzeń drukujących 3D zainstalo-
wanych na ramionach robotów przemysłowych. Filtry wykonuje się 
za pomocą laserowych drukarek 3D wykorzystujących materiały 
proszkowane, a także materiały elastyczne utwardzane nad otwo-
rem wiertniczym.

(18 zastrzeżeń)

A1 (21) 435493 (22) 2020 09 29

(51) E21F 17/18 (2006.01) 
 E21D 23/26 (2006.01) 
 E21D 15/46 (2006.01)

(71) CENTRUM HYDRAULIKI DOH SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom

(72) BAZAN ŁUKASZ; GAJDA WOJCIECH; ROSÓŁ MATEUSZ; 
SZULC TOMASZ; ZYCH KRZYSZTOF

(54) Układ kontroli stabilności sekcji obudowy górniczej
(57) Zgłoszenie dotyczy układu kontroli stabilności rozparcia 
sekcji obudowy górniczej, przydatnego w szczególności w sek-
cjach wielostojakowych obudowy górniczej. Każdy ze stojaków 
hydraulicznych (2a, 2b) sekcji (1) obudowy górniczej ma czujnik 
ciśnienia (4a, 4b) połączony z przetwornikiem ciśnienia (5a, 5b), 
który połączony jest z lokalnym wskaźnikiem ciśnienia (8a, 8b) 
za pośrednictwem komparatora ciśnienia (7a, 7b), oraz z modułem 
komunikacyjnym (6a, 6b). Komparatory ciśnienia (7a, 7b) stojaków 
hydraulicznych (2a, 2b) połączone są ze sobą szeregowo torem 
transmisyjnym (9a). Sekcja (1) ma jednostkę sygnalizacyjną (10) 
z modułem komunikacyjnym (11), współpracującym z modułami 
komunikacyjnymi (6a, 6b) stojaków hydraulicznych (2a, 2b), oraz 


