Nr 1 (784) 2004
A1 (21) 354818 (22) 2002 07 01

BIULETYN URZÊDU PATENTOWEGO
7(51) E21B 21/00

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanis³awa
Staszica, Kraków
(72) Bielewicz Danuta, Bortel Edgar, Witek Ewa,
Knez Dariusz, Pawlikowska-Kostur Jolanta,
Kraj £ucja, Janota Magdalena
(54) Œrodek do p³uczek wiertniczych
(57) Œrodek do p³uczek wiertniczych stanowi kopolimer,

poli
(KAMPS-co- NVA) zawieraj¹cy w ³añcuchu polimerowym obok
merów soli kwasu 2-akryloamido-2-metylo-1-propanosulfonowego mery winyloaminowe w iloœci 1 - 99% mol., powsta³y przez
hydrolizê KAMPS/N-winyloformamidu (NVF).

35

(54) £¹cznik k¹towy
(57) £¹cznik k¹towy z³o¿ony

z jarzma i z³¹cznych elementów œrubowych ma jarzmo (1) w kszta³cie zbli¿onym do rozszerzaj¹cej siê litery „u” o zmiennej wysokoœci (h) wzd³u¿
szerokoœci (s), korzystnie na odcinku 60-80% szerokoœci.
Wzd³u¿ górnych krawêdzi jarzmo posiada korzystnie wyprofilowane boczne ³apy mocuj¹ce, przy czym obie œcianki jarzma
maj¹ odwrotnie skierowane pochylenia krawêdzi i ³ap, a osie
otworów monta¿owych w ³apach s¹ w osi jarzma lub przesuniête wzglêdem siebie o wielkoœæ wynosz¹c¹ 0 ÷ 1 œrednicy (d)
œruby (6).

(3 zastrze¿enia)

(1 zastrze¿enie)
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(71) Kopalnia Wêgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz
Sp. z o.o., Sosnowiec
(72) Lamot Tadeusz, Rak Zbigniew, Stopyra Micha³,
Urbaœ Marek
(54) Sposób wybierania grubych i silnie
nachylonych pok³adów, zw³aszcza wêgla
(57) Sposób wybierania grubych i silnie nachylonych
pok³adów, zw³aszcza wêgla w szczególnoœci przy eksploatacji
resztek pok³adu, polega na tym, ¿e wykonuje siê w pok³adzie
(1) pochylniê (4) diagonalnymi zakosami wzd³u¿ linii ³amanej
z okreœlonym nachyleniem (α) ka¿dego z jej odcinków (4a, 4b,
4c, 4d) do poziomu, a nastêpnie prowadzi siê z niej w okreœlonej kolejnoœci wyrobiska (5) w¹skoprzodkowe, œlepe o za³o¿onej d³ugoœci (l) po rozci¹g³oœci pok³adu (1), po czym równie¿
w wybranej kolejnoœci ka¿de z tych wyrobisk (5) likwiduje siê
w kierunku przeciwnym do wykonywania. W trakcie likwidacji
sukcesywnie ³amie siê, kruszy i odzyskuje ³awê pok³adu (1) zalegaj¹c¹ powy¿ej stropu likwidowanego wyrobiska (5) w¹skoprzodkowego œlepego.

(9 zastrze¿eñ)
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(71) DOZUT-KOMAG Sp. z o.o., Zabrze
(72) Bednarczyk Romuald, Ciesielski Tadeusz,
Jod³owski Zdzis³aw, Torbus Andrzej,
Wencel Henryk
(54) Modu³owa os³ona zewnêtrznych powierzchni
roboczych cylindrów hydraulicznych,
zw³aszcza stojaków górniczych
(57) Modu³owa os³ona zewnêtrznych powierzchni roboczych cylindrów hydraulicznych charakteryzuje siê tym, ¿e jest
z³o¿ona z kilku lub kilkunastu modu³ów os³on cz¹stkowych (3),
które stanowi¹ gruboœcienne pierœcienie o przerwanej ci¹g³oœci
obwodowej, maj¹ce alternatywnie zewnêtrzne (6) lub wewnêtrzne (7) odsadzenia dla luŸnego spasowania wzglêdem siebie zak³adki na pe³nej szerokoœci odsadzenia zewnêtrznego (6)
z s¹siednim odsadzeniem wewnêtrznym (7). W po³owie szerokoœci skrajnych modu³ów i przynajmniej jednego poœredniego
modu³u os³on cz¹stkowych (3) znajduj¹ siê rowki kszta³towe (9)
z pierœcieniami sprê¿ystymi (10).

(2 zastrze¿enia)
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(71) Zawadzki Eugeniusz, Bielsko-Bia³a;
Fik W³adys³aw, Spytkowice
(72) Zawadzki Eugeniusz, Fik W³adys³aw, Sztandera
Zdzis³aw, Grochol Andrzej

