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DOBÓR KONSTRUKCJI STOJAKA 
W ASPEKCIE PRACY OBUDOWY  

ZMECHANIZOWANEJ 
 

W artykule przedstawiono konstrukcje stojaków hydraulicznych stosowanych w 
obudowach zmechanizowanych. Przedstawiono ich wady oraz zalety oraz wpływ 
niektórych cech konstrukcyjnych na użytkowanie sekcji zmechanizowanych i 
warunki utrzymania stropu wyrobiska ścianowego.  

У статті наведений аналіз конструкції гідравлічних стояків, що використову-
ються в механізованому кріпленні. Показані негативні та позитивні сторони їх 
застосування, а також вплив деяких конструктивних параметрів на застосу-
вання механізованих секцій і умов управління гірським тиском у лаві. 

В статье приведен анализ конструкции гидравлических стоек, используемых 
в механизированных крепях. Показаны негативные и позитивные стороны их 
применения, а также влияние некоторых конструктивных параметров на 
применение механизированных секций и условий управления горным давле-
нием в лаве. 

The analysis of hydraulic jets constructions which are used in the mechanized fas-
tening is presented in the article. The negative and positive sides of their applica-
tion, and also influence of some structural parameters on application of the mech-
anized sections and conditions of control by mining pressure in wallface are given. 
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