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Wynalazek niniejszy dotyczy mecha¬
nizmu, mającego służyć do tego aby za¬
pobiegać rozszerzeniu się wybuchów
w kopalniach. Znane już urządzenia, ma¬
jące na celu to samo co niniejsze, są
tego rodzaju, iż uskuteczniają gaszenie
płomienia wybuchowego przy pomocy
wody, bądź to przez intensywne skra¬
planie danego chodnika, rozpoczynane

w chwili wybuchu, bądź też przez obro¬
towe wylewania większych zbiorników
wody.

Okazało się jednak, iż woda w tym
wypadku nie nadaje się do gaszenia,
gdyż nie osiąga się należnego rozpyle¬
nia jej w płomieniu. Natomiast w now¬
szych czasach ustalono, iż gaszenie mo¬
że być osiągnięte przez pył kamienny,

gdy ten pył wchłonięty jest w odpo¬
wiedniej chwili przez falę wybuchową,
tak iż jest dostatecznie rozpylony.

Wynalazek niniejszy daje możność
zastosowania tego sposobu. Polega on
na tern, że odpowiednia ilość pyłu ka¬

miennego wprowadzona jest do wnętrza
pomieszczenia, leżącego w górnej częś¬
ci danego chodnika w ten sposób, iż

fala wybuchowa otwiera pomieszczenie
z pyłem kamiennym, który zostaje oswo

bodzony i w czasie opadania zostaje
przez falę wybuchową pochwycony i roz¬
pylony.

Dalsze rozwinięcie wynalazku pole¬
ga na tern, aby wykonać odpowiednie
rozpylające przyrządy, które zapewniają
opadanie

pyłu w odpowiedniej

chwili.

Na rysunku przedstawione są nie¬
które z tych przyrządów — jako przy¬
kład — schematycznie:
Fig. 1 przedstawia przyrząd w wido¬
ku bocznym;

-

Fig. 2 przedstawia ten sam przyrząd
w widoku z przodu;

kach, tak samo jak w urządzeniu powy¬
żej omówionem, linja osłabienia k, idą¬

Fig. 3 przedstawia inne wykonanie
konstrukcyjne;

ca poprzez wywiercone otwory. Gdy
fala wybuchowa trafia w belki h, h1, ła¬
mią się one wzdłuż linji k, i przez to
samo usuwa się łączność pomiędzy oby¬

Fig. 4 przedstawia rozpylanie na od¬
ległość.

dwiema częściami pokładu d i d1 tak, iż
muszą runąć, i tern uwalnia się zawar¬

Na rysunku przestrzeń, na której wy¬
buch" ma być umiejscowiony oznaczona
pod literą #. U wierzchołka chodnika te¬

tość zbiornika.

go urządzone jesi pomieszczenie b któ¬

Możliwem jest, że czas w ciągu któ¬
rego ma miejsce wybuch gazów jest

re może być bezpośrednio napełnione
pyłem kamiennym, lub też w którem

krótszy niż czas niezbędny do runięcia
pyłu. Dlatego stosuje się mechanizm
uwidoczniony na rys. 4 uniemożliwiają¬
cy wypuszczanie pyłu zdaleka. Podsta¬
wą jest tu mechanizm przedstawiony na

znajduje się, jak to pokazuje przedsta¬
wiony przykład, zbiornik c. Pył kamien¬
ny utrzymywany jest w tym położeniu
na górze na pokładzie, złożonym z dwóch

oddzielnych części d, d1, który w chwili

fig. 1, jednak mamy tu dodatkowo szy¬
nę m, zawieszoną wahadłowo na wiąza¬
niu 1. Ta szyna ma na końcu, odwróco¬
nym od zbiornika c płytkę odbijającą n+
Gdy gazy wybuchowe lub też gnane

wybuchu ma stracić możność utrzyma¬
nia na sobie zawartości zbiornika. W tym

celu ścianki zbiornika przedłużone są
na dół w poprzek chodnika i zakończo¬
ne tak, iż nasadami

e, e1, przegradzają

przed nimi powietrze trafiają w po¬
wierzchnię odbijającą, wówczas szyna
przyciskana jest do ścianki e1, która przez
to wyłamuje się, zanim gazy dochodzą

drogę fali wybuchowej jakaby powstała
przy wybuchu na danym odcinku. W tych

ściankach znajdują się żelazne pręty f}
które podtrzymują obydwie składowe

do samego* zbiornika.

części pokładu af, d1. Nasady e i ^wswym
połączeniu ze ścianami zbiornika są osła¬

urządzeniach wskazanych na fig. 1 — 3.
Samo przez się rozumie się, iż możli¬
wem jest tutaj zastosowanie zamiast
sztywnej szyny jakiegoś przyrządu do
ciągnienia (lina druciana, łańcuch), któ¬

bione przez otwory gm Gdy teraz fala
wybuchowa natrafia na nasady e, e\ wte¬
dy one wyłamują się w kierunku otwo¬

rów g, a żelazne pręty / tracą przez to
swą podporę; z niemi obsuwają się
części pokładu d i dl i wraz z temi ostat-

ryby należało poddać działaniu specjal¬
nego steru lub innego urządzenia.

niemi również zawartość zbiornika chod¬

nika a. Jest celowem uzbrajanie nasad

Zastrzeżenia patentowe:

e, el w blachę żelazną.

1. Mechanizm do zapobiegania prze¬
noszenia się wybuchów w kopalniach za

Urządzenie według fig. 3 jest podob¬
ne do opisanego tylko, że nie posiada
przeciągniętych pod podłogą prętów że¬
laznych. Zamiast tego obie części pod¬
łogi d, d1 posiadają w miejscu ich styku
skierowane na dół belki h i h1. Obydwie
belki są ze sobą mocno połączone przy

pomocą rozpylania pj^łu kamiennego, tern
znamienny, iż pył kamienny umieszcza
się w pomieszczeniu znajdującem się we¬
wnątrz w górnej części danego obszaru,,
oddzielonej od chodnika, przy pomocy
pokładu, którego dno zostaje otwarte
przez ciśnienie wybuchu.

pomocy śrub /. Ponad tymi złączenio¬
we mi śrubami znajduje się na tych bel¬
—

Zachodzi więc

obsypanie się pyłu wcześniej niż przy

2

—

2. Mechanizm według zastrz. I-go,
tern znamienny, iż posiada wprowadzony
do wnętrza stropu zbiornik, którego

ścianki opuszczające się do chodnika, są
wykonane jako podpórki zamykające
w chodniku dno zbiornika tak, iż zasuw¬
ki otwierają się, gdy wystające części
ścianek zostają wyrwane przez ciśnie¬
nie wybuchu.
3. Mechanizm

według zastrz.

I-go,

tern znamienn}^, iż części pokładu (d, d1)
są podtrzymywane w stanie zamknięcia
przez ustawione pionowo, wystające na

powierzchni chodnika nasady (h, h1), moc¬

no połączone ze sobą poniżej linji ła¬
mania (k). >

4. Mechanizm według zastrz.

I-go,

2-go i 3-go, tern znamienny, iż zamyka¬

nie dna naczynia odbywa się pod dzia¬
łaniem części ruchomych (m)y daleko się¬

gających w chodniku, które posiadają na
końcu odwróconym od zbiornika po¬
wierzchnie odbijające (n) do odbijania

fali wybuchowej i, przez udzielony im
tym sposobem ruch, uwalniają dno zbior¬
nika.
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