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(51) E04B 1/38 (2006.01) 
 E04B 1/58 (2006.01) 
 E04B 1/24 (2006.01) 
 E04B 1/348 (2006.01) 
 E04H 1/12 (2006.01)

(71) EM-BUD STUDIO 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze

(72) MUSIAŁ EMIL

(54) węzeł-zamek domu modułowego
(57) Przedmiotem zgłoszenia jest węzeł-zamek domu modułowe-
go służącego do szybkiego montażu elementów ramy domu modu-
łowego. Węzeł-zamek domu modułowego składający się z pionowe-
go słupa i poziomej belki charakteryzuje się tym, że pionowy słup (1) 
będący konstrukcyjnym profilem wydrążonym, korzystnie o profilu 
kwadratowym, w dolej części posiada umieszczony wewnątrz i połą-
czony z pionowym słupem (1) połączeniem nierozłącznym profil sta-
lowy pełny (4), w którym znajduje się gwintowany otwór (8) do po-
łączenia śrubą (7) ze stopą fundamentową (6) natomiast w górnej 
części pionowego słupa (1) znajduje się co najmniej jeden otwór (9), 
korzystnie dwa otwory (9), które za pomocą złącza śrubowego po-
łączą pionowy słup (1) ze znajdującym się wewnątrz sworzniem (3) 
będący konstrukcyjnym profilem wydrążonym, korzystnie o profilu 
kwadratowym, który razem ze słupem pionowym (1) stanowi ele-
ment teleskopowy służący do połączenia z belką nośną konstrukcji 
domu modułowego, przy czym w dolnej części sworznia (3) usytu-
łowane naprzeciw siebie znajdują się otwory (10), korzystnie po czte-
ry usytułowane na ściankach leżących naprzeciw siebie, natomiast 
na górnej ściance sworznia (3) znajduje się demontowalny trzpień 
regulacyjny (5), dodatkowo w górnej części pionowego słupa (1) 
znajduje się szczelina (11), w którą w czasie montażu prowadzony 
jest trzpień regulacyjny (5) sworznia (3), dodatkowo do słupa piono-
wego (1) połączeniem nierozłącznym, korzystnie połączeniem spa-
wanym, dołączona jest co najmniej jedna pozioma belka (2), która 
od strony nie będącej stroną połączenia z pionowym słupem (1) po-
siada co najmniej jeden otwór (9), korzystnie dwa otwory (9), które 
za pomocą złącza śrubowego połączą poziomą belkę (2) ze znajdu-
jącym się wewnątrz sworzniem (3) będący konstrukcyjnym profilem 
wydrążonym, korzystnie o profilu kwadratowym, który razem z po-
ziomą belką (2) stanowi element teleskopowy służący do połączenia 
z belką nośną konstrukcji domu modułowego, przy czym w dolnej 
części sworznia (3) usytułowane naprzeciw siebie znajdują się otwo-
ry (10), korzystnie po cztery usytułowane na ściankach leżących na-
przeciw siebie, natomiast na górnej ściance sworznia (3) znajduje się 
demontowalny trzpień regulacyjny (5), dodatkowo w górnej części 
poziomej belki (2) znajduje się szczelina (11), w którą w czasie monta-
żu prowadzony jest trzpień regulacyjny (5) sworznia (3).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 436375 (22) 2020 12 17

(51) E21B 7/06 (2006.01) 
 E21B 7/04 (2006.01) 
 E21B 7/08 (2006.01) 
 E21B 7/18 (2006.01) 
 E21F 7/00 (2006.01) 
 E21B 43/10 (2006.01)

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

(72) WIŚNIOWSKI RAFAŁ; TEPER WOJCIECH;  
ZWIERZYŃSKI ADAM JAN; ZŁOTKOWSKI ALBERT; 
TOCZEK PRZEMYSŁAW

(54) Sposób powierzchniowego odmetanowania 
formacji geologicznej zawierającej złoże węgla 
kamiennego

(57) Sposób polega na - odwierceniu normalnośrednicowe-
go i orurowanego otworu bazowego (1), o trajektorii złożonej 
z odcinka pionowego (1v) połączonego przez krzywoliniowy 
odcinek łukowy (1r) z odcinkiem horyzontalnym (1h), który pro-
wadzony jest poniżej warstw nadkładu (2) warstwy złoża węgla 
kamiennego (3) oraz następnie - na wykonaniu z odcinka hory-
zontalnego (1h) metodą hydrourabiania głowicą obrotową wielu 
równoległych do siebie odgałęzień w postaci małośrednicowych 
otworów penetrujących (5), nieorurowanych i odchylonych 
względem osi otworu horyzontalnego (1h) pod kątem mniej-
szym od 90°. Otwory penetrujące (5) wykonane są przy pomocy 
opuszczonego i kotwionego w otworze horyzontalnym zespołu 
deflektora. Istota wynalazku polega na tym, że otwory penetru-
jące (5) wyprowadza się z otworu horyzontalnego (1h) w kierun-
kach do góry i do dołu na długościach (I) penetrujących kontur 
złoża węglowego (3), oraz w warunkach zasilania głowicy obro-
towej strumieniem hydrourabiania o natężeniu objętościowym 
w zakresie od 1 do 3 [I/s], oraz z jednoczesnym doprowadzaniem 
płuczki do zespołu deflektora z wylotem dysz strumienia zwrot-
nego o przepływie nie mniejszym od 15 [I/s] skierowanym w prze-
strzeń pierścieniową otworu bazowego (1).

(3 zastrzeżenia)
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(51) E21D 11/22 (2006.01) 
 E21D 11/18 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice; 
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) SZWEDA STANISŁAW; MAZUREK KRZYSZTOF;  
SZYGUŁA MAREK; MIKUŁA JAROSŁAW;  
MIKUŁA STANISŁAW

(54) Odrzwia górniczej obudowy chodnikowej 
o zwiększonej nośności na złączach

(57) Odrzwia górniczej obudowy chodnikowej o zwiększonej no-
śności na złączach przeznaczona jest do zabezpieczenia podziem-
nych wyrobisk górniczych, zwłaszcza w kopalniach węgla kamienne-
go usytuowanych w rejonach charakteryzujących się zwiększonym 
ciśnieniem górotworu i zwiększonym zagrożeniem wstrząsami 
górniczymi i tąpaniami. Pomiędzy powierzchniami styku (4) profilu 


