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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest składany, metalowy bęben do transportu lin, kabli lub przewodów, 

zwłaszcza bęben o dużej średnicy rury nawojowej, rzędu 500 do 1500 mm. 

Transport i składowanie jednolitych, nierozbieralnych bębnów służących do nawijania ciągłych 

liniowo elementów odkształcalnych, przykładowo lin, kabli silnoprądowych, elastycznych przewodów 

rurowych, wymaga dużej przestrzeni ładunkowej i składowiskowej, co zwiększa koszty. Znane są roz-

wiązania bębnów o konstrukcji składanej, umożliwiającej zdjęcie z rury nawojowej tarcz, których duża 

średnica zewnętrzna części kołnierzowej wyznacza gabaryty bębna. Przykładowo, znane są rozwią-

zania przedstawione polskimi opisami wzorów użytkowych Ru 51415 i Ru 51416, w których cylin-

dryczna, metalowa rura nawojowa wykonana jest z cienkiej blachy stalowej przez jej zwinięcie na za-

kładkę lub na zgrzew stykowy, przebiegające wzdłuż osi i mające długość mniejszą od nominalnej 

długości rury nawojowej. W pobliżu obu końców rury nawojowej wykonane są - przykładowo przez 

wewnętrzne wykrępowanie - sztywne kołnierze, o które opierają się tarcze osadzone otworem części 

kołnierzowej na zewnętrznych gniazdach stanowiących zakończenia rury nawojowej. W  rozwiązaniu 

według Ru 51415 połączenie rozłączne tarcz z rurą nawojową ma postać odcinków zwoju śrubowego, 

typu „twist-off”, natomiast w Ru 51416 postać sprężystego zatrzasku, na stożkowych zawalcowaniach 

obydwu czół rury nawojowej. Rozwiązania cechują się małą sztywnością, podczas użytkowan ia ulega-

ją deformacji, wymagają częstych napraw. 

Znany jest również z polskiego opisu patentowego nr 178650 bęben składany, posiadający tar-

cze wciśnięte odsadzoną częścią środkową w gniazda wewnętrzne na końcach otworu rury nawojowej 

(fig.13 -16). W części środkowej tarcz wykonany jest osiowy otwór stanowiący tuleję prowadzącą dla 

osi obrotu bębna, montowanej na stojaku przy nawijaniu lub rozwijaniu materiału. Połączenie wcisko-

we jest kłopotliwe zarówno w montażu jak i przy demontażu bębna, po wielokrotnym użyciu ulega 

osłabieniu co - zwłaszcza przy dużych średnicach bębna - stanowi niebezpieczeństwo wysunięcia się 

tarczy podczas czynności transportowych. 

Bęben według niniejszego wynalazku podobnie jak w powyżej opisanych rozwiązaniach posia-

da cylindryczną rurę nawojową i dwie tarcze rozłącznie mocowane w zewnętrznych gniazdach na obu 

końcach rury nawojowej. Tarcze w części środkowej mają tuleje prowadzące oś obrotu bębna. Istota 

rozwiązania polega na tym, że każda z tarcz ma część środkową połączoną z częścią kołnierzową 

przez pierścień centrujący, którego średnica wewnętrzna jest równa średnicy gniazda rury nawojowej 

a ponad to do części środkowej pod pierścieniem centrującym zamocowana jest ścianka tulejowa. 

Połączenie rozłączne tarcz z rurą nawojową dokonane jest przez co najmniej trzy hakowe kliny, ukierun-

kowane promieniowo w symetrycznym rozstawieniu oraz wsunięte w otwory wykonane w pierścieniach 

centrujących, gniazdach i ściankach tulejowych. 

Tarcze mogą być wykonane jako spawane z blach stalowych lub technologią odlewniczą. Połą-

czenia klinowe dociskają tarcze częścią środkową do powierzchni czołowych rury nawojowej. Rozwią-

zanie cechuje prosty montaż i demontaż bębna, w stanie rozłożonym umożliwia układanie tarcz 

w stosach z dużą oszczędnością zajmowanej przestrzeni. 

Korzystnym jest, gdy połączenie części kołnierzowej z pierścieniem centrującym tarczy wzmocnione 

jest zebrami, do których przez elastyczne cięgna zaczepione są kliny - co wiąże klin z określonymi otwo-

rami w tarczy i eliminuje możliwość zgubienia podczas transportu. 

Również korzystnym jest by rura nawojowa i przyporządkowane do niej tarcze miały wyraźnie 

widoczne oznaczenia identyfikujące oraz pozycjonujące tarcze względem rury nawojowej w danym 

zestawie bębna, zwłaszcza przez oznaczenie tym samym kolorem. 

Bęben według wynalazku pokazany jest na rysunku w przykładowym wykonaniu z tarczami wy-

konanymi technologią spawania z blach. Figura 1 rysunku przedstawia przekrój osiowy bębna a fig. 2 

widok z boku. 

Bęben posiada cylindryczną rurę nawojową 1 i dwie tarcze 3 spawane z blach stalowych. Na 

obu końcach rury nawojowej 1 wykonane są podtoczenia stanowiące gniazda 2, na których osadzone 

są tarcze 3. Każda z tarcz 3 ma część środkową 4 połączoną z częścią kołnierzową 6 przez pierścień 

centrujący 7, którego średnica wewnętrzna jest równa średnicy „d” gniazda 2. W osi części środkowej 4 

zamocowana jest tuleja prowadząca 5, przez którą wsuwana jest oś obrotu przed zakładaniem bębna 

na stojak, przy na- lub rozwijaniu nawoju, nie uwidoczniona na rysunku. Do części środkowej 4 pod 

pierścieniem centrującym 7 sztywno zamocowana jest ścianka tulejowa 8, dodatkowo usztywniona od 

czoła pierścieniem łączącym z tuleją prowadzącą 5. Tarcze 3 połączone są z rurą nawojową 1 przez 
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co najmniej trzy hakowe kliny 9, ukierunkowane promieniowo w symetrycznym rozstawieniu oraz wsu-

nięte w otwory wykonane w pierścieniach centrujących 7, gniazdach 2 i ściankach tulejowych 8. Po-

chylona samohamowna powierzchnia wbitego klina 9 oddziaływuje na tarcze 3 siłą składową dociskają-

cą je do czołowej powierzchni rury nawojowej 1. Węzeł połączenia części kołnierzowej 6 z pierścieniem 

centrującym 7 tarczy 3 wzmocniony jest zebrami 10, do których przez elastyczne cięgna 11 zaczepione 

są kliny 9. Rura nawojowa 1 i przyporządkowane do niej tarcze 3 mają wyraźnie widoczne oznaczenia 

identyfikujące kolorem dany zestaw bębna i kątowe położenia tarcz 3 względem rury nawojowej 1, co 

zapewnia geometryczną skuteczność połączeń klinowych. W płycie części środkowej 4, na średnicy 

między ścianką tulejową 8, a pierścieniem centrującym 7 wykonane są otwory 12, przez które możliwe 

jest przy demontażu wspomagające wypychanie prętowym popychaczem przeciwległej tarczy 3. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Składany, metalowy bęben do transportu lin, kabli lub przewodów, posiadający cylindryczną 

rurę nawojową (1) i dwie tarcze (3), rozłącznie mocowane w gniazdach (2) na obu końcach rury nawo-

jowej (1) oraz wyposażone w części środkowej (4) w tuleje prowadzące (5) oś obrotu bębna, zna-

mienny tym, że każda z tarcz (3) ma część środkową (4) połączoną z częścią kołnierzową (6) przez 

pierścień centrujący (7), którego średnica wewnętrzna jest równa średnicy (d) gniazda (2), ponad to 

do części środkowej (4) pod pierścieniem centrującym (7) ma zamocowaną ściankę tulejową (8), 

a połączenie tarcz (3) z rurą nawojową (1) dokonane jest przez co najmniej trzy hakowe kliny (9), ukie-

runkowane promieniowo w symetrycznym rozstawieniu oraz wsunięte w otwory wykonane w pierście-

niach centrujących (7), gniazdach (2) i ściankach tulejowych (8). 

2. Bęben według zastrz. 1, znamienny tym, że połączenie części kołnierzowej (6) z pierście-

niem centrującym (7) tarczy (3) wzmocnione jest zebrami (10), do których przez elastyczne cięgna (11) 

zaczepione są kliny (9). 

3. Bęben według zastrz. 1, znamienny tym, że rura nawojowa (1) i przyporządkowane do niej 

tarcze (3) mają wyraźnie widoczne oznaczenia identyfikujące dany zestaw bębna, zwłaszcza tym sa-

mym kolorem. 
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Rysunki 
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