
A1 (21) 352672 (22) 2002 03 07 7(51) B23Q 17/09

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Kraków

(72) Oleksiak Zbigniew, Zachara Boles³aw

(54) Tarcza przeciwpróbkowa dla urz¹dzenia
badawczego œlizgowych skojarzeñ
materia³ów konstrukcyjnych

(57) Do tarczy noœnej (1) zamocowana jest roz³¹cznie co naj-
mniej jedna wk³adka (4), której powierzchnia czo³owa pokrywa
siê z p³aszczyzn¹ powierzchni roboczej (P) oraz obejmuje strefê
œladu wspó³pracy (5) z próbk¹ (6). Krawêdzie boczne wk³adki (4)
przylegaj¹ bezszczelinowo do powierzchni roboczej (P). Wk³adka
(4) po³¹czona jest z tarcz¹ noœn¹ (1) za poœrednictwem uchwytu
(2), w którym ustalona jest w gnieŸdzie o osi pochylonej pod
k¹tem wzglêdem powierzchni roboczej (P), zw³aszcza pod k¹tem
45°, i zamocowana jest do uchwytu (2) œrub¹, usytuowan¹ w osi
gniazda.

(4 zastrze¿enia)

A1 (21) 358941 (22) 2003 02 28 7(51) B24B 39/00

(31) 02 10209301 (32) 2002 03 02 (33) DE

(71) Hegenscheidt-MFD GmbH & Co.KG, Erkelenz,
DE

(72) Bagusche Siegfried

(54) Urz¹dzenie do regulacji rolek dogniataj¹cych

(57) Przedmiotem wynalazku jest urz¹dzenie (1) do regulacji
rolek dogniataj¹cych (2) w g³owicy (3) narzêdzia zespo³u do do-
gniatania uskoków lub promieni, które ograniczaj¹ miejsca u³o¿y-
skowania wa³ów korbowych w kierunku osiowym.

W g³owicy (3) obracana jest swobodnie wokó³ osi obro-

tu (5) rolka prowadz¹ca (4) dla rolek dogniataj¹cych (2). Do

podpierania i prowadzenia rolek dogniataj¹cych (2) z boku

s³u¿¹ koszyczki (7), które s¹ za pomoc¹ wsporników (12)

w kszta³cie litery L, mocowane na obudowie (22) g³owicy (3).

Urz¹dzenie (1) zawiera gniazdo (13) dla g³owicy (3) odpowied-

nio do gniazda w zespole dogniataj¹cym.

Pierwszy klocek (14), przyk³adany do obwodu (15) rol-

ki prowadz¹cej (4) oraz drugi podwójny klocek (16), przyk³ada-

ny od zewn¹trz do wolnego obwodu rolek dogniataj¹cych (2),

wspó³pracuj¹ z miernikiem, za pomoc¹ którego mo¿na regulo-

waæ i kontrolowaæ ustawienie rolek dogniataj¹cych (2) wewn¹trz

g³owicy (3).

(10 zastrze¿eñ)

A1 (21) 352710 (22) 2000 05 17 7(51) B24D 3/00

(31) 99 363581 (32) 1999 07 29 (33) US

(86) 2000 05 17 PCT/US00/13627

(87) 2001 02 08 WO01/08848 PCT Gazette nr 06/01

(71) SAINT-GOBAIN ABRASIVES INC.,
Worcester, US

(72) Manwiller Kenneth E., Hardy Anne B.

(54) Sposób wytwarzania narzêdzi œciernych

(57) Narzêdzie mikroœcierne wytwarza siê z zawiesiny
zawieraj¹cej ciecz, ziarno œcierne, materia³ wi¹¿¹cy i polimer,
na przyk³ad gumê gellan.

Zawiesinê odlewa siê w formie, a polimer sieciuje siê

jonowo.

Sieciowanie polimeru utrwala strukturê materia³u

wi¹¿¹cego i ziarna œciernego, w której ziarno œcierne jest zdy-

spergowane w zasadzie jednorodnie w materiale wi¹¿¹cym.

Jonowo usieciowan¹ strukturê materia³u wi¹¿¹cego i ziarna

œciernego mo¿na nastêpnie wypalaæ z utworzeniem narzêdzia

mikroœciernego.

(43 zastrze¿enia)

A1 (21) 352706 (22) 2000 06 27 7(51) B29C 45/04
B29C 45/68

(31) 99 60143107 (32) 1999 07 09 (33) US

(86) 2000 06 27 PCT/US00/17659

(87) 2001 01 18 WO01/03904 PCT Gazette nr 03/01

(71) LIBBEY-OWENS-FORD CO., Toledo, US;
ROLL-TECH, INC., Reading, US

(72) Ash Charles E., Gillen John H., Clark John M.

(54) Sposób i urz¹dzenie do formowania
wtryskowego z od³¹czalnym zespo³em
zaciskania z poziomymi formami
ksi¹¿kowymi

(57) Urz¹dzenie do formowania ma zespó³ uplastycz-
niaj¹cy lub wtryskowy (17) w po³¹czeniu z poziom¹ pras¹
ksi¹¿kow¹ (18), posiadaj¹c¹ pierwsz¹ lub ruchom¹ p³ytê (22)
formy, nios¹c¹ pierwsz¹ czêœæ (24) formy lub form oraz drug¹
lub nieruchom¹ p³ytê drzwiow¹ (26), nios¹c¹ drug¹ czêœæ (25)
formy lub form.

P³yta drzwiowa (26) jest przychylnie otwierana i zamy-

kana na zawiasie (29) i jest unieruchamiana w swym po³o¿eniu

zamkniêtym. Kiedy ruchoma p³yta (22) formy jest w swym

po³o¿eniu zamkniêtym przy unieruchomionym po³o¿eniu p³yty

drzwiowej (26), wnêka formy jest tworzona przez pierwsz¹

i drug¹ czêœæ formy lub form, w któr¹ to wnêkê jest wtryskiwany

materia³.

(52 zastrze¿enia)
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