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(71) RYBNICKA FABRYKA MASZYN RYFAMA 
SPÓŁKA AKCYJNA, Rybnik

(72) STANEK EUGENIUSZ

(54)

(57) Człon dołączny górniczego przenośnika zgrzebłowego, 
zbudowany z dwóch bocznych burt (1 i 2) połączonych ślizgową 
płytą (3) i spągową płytą (4), ma od strony zawału wspornik (5), 
w którym zamocowany jest rozłącznie stojak (7) z osadzoną w nim 
kruszarką (9). Do wspornika (5) zamocowana jest rozłącznie od-
kładnia (6), usytuowana przed stojakiem (7) z osadzoną w nim 
kruszarką (9). Kruszarka (9) ma pionowy lemiesz (14), zachodzący 
za odkładnię (6) i mieszczący się w otworze jaki ma wspornik (5) 
w swej poziomej płycie. Lemiesz (14) usytuowany jest na zewnątrz 
odkładni (6) względem strugi urobku. Lemiesz (14) dochodzi swą 
dolną krawędzią aż do spągowej płyty (4) członu. Siłownik, steru-
jący ramieniem kruszarki (9) osadzony jest pod wspornikiem (5) 
i osłonięty pionową płytą.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 390444 (22) 2010 02 15

(51) B65G 37/00 (2006.01)

(71) HAJDUK GROUP 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Barak

(72) LEŚ ANDRZEJ; KWIATKOWSKI KRZYSZTOF; 
FELDMAN DARIUSZ; SZYSZKA ARTUR

(54)

(57) Zespół przegubowy (1) zamocowany jest pomiędzy przeno-
śnikiem dostawczym (2), a przenośnikiem odstawczym (3). Zespół 
przegubowy (1) składa się z obrotnicy (4), do której uchylnie zamo-
cowana jest trzecia płyta (5), przy czym do obrotnicy (4) zamoco-
wane jest tłoczysko siłownika (6) do wymuszania jej obrotu wraz 
z przenośnikiem odstawczym (3) lub/i utrzymywaniu ich w zada-
nym położeniu. Oś obrotu (8) obrotnicy (4) leży poza tworzącymi 
ją elementami oraz przed czołem (9) przenośnika dostawczego (2) 
tak, że urobek (10) z przenośnika dostawczego (2) trafia na prze-
nośnik odstawczy (3) niezależenie od kąta jego odchylenia od osi 
wzdłużnej przenośnika dostawczego (2).

(26 zastrzeżeń)

A1 (21) 390378 (22) 2010 02 08

(51) B65H 19/30 (2006.01)

(71) JAŚKOWIAK SŁAWOMIR, Poznań; 
JAŚKOWIAK ELŻBIETA, Poznań

(72) JAŚKOWIAK SŁAWOMIR; JAŚKOWIAK ELŻBIETA

(54)

(57) Przewijarko-rozwijarka posiada ekran (8), zamocowany od-
chylnie i podparty sprężyną gazową (9), a nóż krojczy (10) wraz 
z dociskiem (11) znajduje się pod przewijaną tkaniną (2). Zespół 
czujników optycznych (13) zamocowany jest przesuwnie i połą-
czony z ruchomym wózkiem (14), na którym umieszczone są walce 
napędowe (6), podpierające tubę (7) z nawijaną na nią tkaniną (2). 
Przewijarko-rozwijarka służy do przeglądania, przewijania i pomia-
ru długości przewijanej tkaniny.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 390355 (22) 2010 02 04

(51) B65H 75/22 (2006.01)

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

(72) MAZIARZ MICHAŁ

(54)

(57) Bęben ma rurę nawojową (1) i dwie tarcze (3), rozłącznie 
mocowane w gniazdach (2) na obu końcach rury nawojowej (1). 
Tarcze (3) wyposażone są w części środkowej (4) w tuleje prowa-
dzące (5) oś obrotu bębna. Część środkową (4) każdej tarczy (3) po-
łączona jest z częścią kołnierzową (6) przez pierścień centrujący (7), 
którego średnica wewnętrzna jest równa średnicy (d) gniazda (2). 
Do części środkowej (4) pod pierścieniem centrującym (7) zamo-
cowana jest ścianka tulejowa (8), a połączenie tarcz (3) z rurą na-
wojową (1) dokonane jest przez co najmniej trzy hakowe kliny (9), 
ukierunkowane promieniowo w symetrycznym rozstawieniu oraz 
wsunięte w otwory wykonane w pierścieniach centrujących (7), 
gniazdach (2) i ściankach tulejowych (8).

(3 zastrzeżenia)


