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(54) Układ antypoślizgowy kół napędowych ciągnika 
spalinowego górniczej kolejki podwieszanej

(57) Układ antypoślizgowy kół napędowych ciągnika spalinowe-
go górniczej kolejki podwieszanej charakteryzuje się tym, że po-
między przewodem (1) magistrali zasilającej, a pierwszym silnikiem 
hydraulicznym (2) umieszczony jest dzielnik równego rozdziału 
strumienia (3) i zabudowane z nim w układzie równoległym zawo-
ry zwrotne (4) i (4’). Pomiędzy przewodem (5) magistrali zasilającej 
z odwrotnym kierunkiem przepływu, a drugim silnikiem hydrau-
licznym (6) umieszczony jest także dzielnik równego rozdziału stru-
mienia (7) i zabudowane z nim w układzie równoległym zawory 
zwrotne (8) i (8’). Jeden dzielnik równego rozdziału strumienia (3) 
na wylocie połączony jest przewodem (9) z pierwszym silnikiem 
hydraulicznym (2) oraz innym przewodem (10) z drugim silnikiem 
hydraulicznym (6). Kolejny dzielnik równego rozdziału strumie-
nia (7) na wylocie połączony jest przewodem (11) z drugim silni-
kiem hydraulicznym (6) oraz innym przewodem (12) z pierwszym 
silnikiem hydraulicznym (2).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 401569 (22) 2012 11 12

(51) B66C 1/48 (2006.01)
 B21C 47/24 (2006.01)

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

(72) DUDEK RAFAŁ; WŁADZIELCZYK KRZYSZTOF; 
KOSAKOWSKI KAMIL

(54) Manipulacyjne zawiesie dźwignicy do transportu 
wydrążonych elementów cylindrycznych, zwłaszcza 
kręgów blach

(57) Zawiesie dźwignicy zawieszane jest na haku zblocza dźwi-
gnicy uchem mechanizmu obrotu (B), który połączony jest cię-
gnem łańcuchowym (26) z dwuszczękowym chwytakiem (A). 
Chwytak (A) ma belkę oporową (1) z ramieniem stałym (2) oraz pro-
wadzone wzdłuż belki oporowej (1) ramię ruchome (4), napędzane 
elektrycznym silnikiem przez przekładnię kształtową i przekładnię 
śrubową, które zamocowane są współosiowo w belce oporowej (1). 
Ramię ruchome (4) ma rolki górne (20) i dolne (21), które obejmują 
od góry i od dołu belkę oporową (1) tak, że w rzucie prostopadłym 
na oś wzdłużną belki oporowej (1) rolki górne (20) usytuowane 
są po stronie ramienia stałego (2), przed nakrętką przekładni śru-
bowej, a rolki dolne (21) za nakrętką. Jeden koniec cięgna łańcu-
chowego (26) połączony jest z belką oporową (1) na końcu, za ra-
mieniem stałym (2), a drugi z ramieniem ruchomym (4), na osi (22) 
jego szczęki wahliwej (5). Bezpośrednio pod belką oporową (1), 
na ramieniu ruchomym (4) zamocowany jest ślizg odchylający (25) 
cięgna łańcuchowego (26), powierzchnią ślizgową styczny do linii 
prostopadłej do belki oporowej (1), która to linia prowadzona jest 
przez oś (22) szczęki wahliwej (5) ramienia ruchomego (4).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 401608 (22) 2012 11 14

(51) B66C 23/36 (2006.01)
 B66C 23/00 (2006.01)

(71) SOSNA EDWARD, Bielsko-Biała; SOSNA BARTŁOMIEJ, 
Bielsko-Biała

(72) SOSNA EDWARD; SOSNA BARTŁOMIEJ

(54) Żurawik

(57) Żurawik przeznaczony do zamontowania na podwoziu koło-
wym zwłaszcza samochodowym za kabiną kierowcy dla ułatwienia 
za i wyładunku skrzyni ładunkowej. Żurawik posiada belkę (6) pod-
porową z podporami (7) na obu jej końcach, która połączona jest 
sztywno z nieobrotowym słupem (8) na którym osadzony jest wo-
dzik (9) z obrotowym w płaszczyźnie poziomej wysięgnikiem (10) 
wyposażonym w wózek (11) z hakiem (12) podnoszenia. Wodzik (9) 
przemieszczany jest wzdłuż słupa (8) siłownikiem (13) hydraulicz-
nym. W położeniu transportowym wodzik (9) zajmuje dolne po-
łożenie na słupie (8) z wysięgnikiem (10) usytuowanym wzdłuż 
bocznej burty (14) skrzyni (4) ładunkowej, a koniec wysięgnika (10) 
związany jest z burtą (14) poprzez zaczep (15). W położeniu robo-
czym boczna burta (14) skrzyni (4) ładunkowej jest opuszczona, 
a obrót wysięgnika (10) jest wspomagany cięgnem (16), związanym 
z końcem wysięgnika (10).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 397156 (22) 2011 11 28

(51) B68G 7/00 (2006.01)
 B32B 5/08 (2006.01)
 B32B 5/18 (2006.01)
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 B32B 25/00 (2006.01)
 D04H 5/00 (2012.01)

(71) BUCZKIEWICZ JAN BUMAPOL, Wieruszów
(72) BUCZKIEWICZ JACEK; BUCZKIEWICZ JAN

(54) Sposób wytwarzania pasów tapicerskich 
technologią dziewiarską i pas tapicerski

(57) Sposób wytwarzania pasów tapicerskich na maszynie dzie-
wiarskiej. Do maszyny dziewiarskiej podaje się nici gumowe (11) oraz 
wysoko puszyste przędze (12) z recyklingu, jako przędze osnowowe, 
przędze wypełnienia poziomego i przędze osnowowe-zaplatające, 
w taki sposób, że pomiędzy igły suwakowe (185) podaje się igłami 
grzebienia iglicowego nici gumowe, a na igły suwakowe podaje się 


