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nacięcia (2) oraz głębszego nacięcia (3) jest jak najmniejsza, a głębo-
kości nacięć odpowiadają, co najmniej modułowi zęba (4), korzyst-
nie wysokości głowy zęba (4).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 393013 (22) 2010 11 22

(51) B23F 17/00 (2006.01)
 F16H 55/17 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) KOWAL ALEKSANDER

(54) Koło zębate, zwłaszcza do przekładni 
kątowo-walcowej

(57) Koła zębate, zwłaszcza do przekładni kątowo-walcowej o du-
żej szerokości, z wyrównywaniem obciążenia na długości zęba cha-
rakteryzuje się tym, że w kole walcowym (1) z zębami (2) wykonane 
są pogłębione dna wrębów (3, 4), przynajmniej z jednej strony czoła 
zębów (2). Podobnie w kole stożkowym wykonane są pogłębione 
dna wrębów, przynajmniej z jednej strony czoła zębów (2).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 393014 (22) 2010 11 22

(51) B23F 17/00 (2006.01)
 F16H 55/17 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice
(72) KOWAL ALEKSANDER

(54) Koło zębate walcowe, zwłaszcza dla układów 
napędowych maszyn

(57) Koło zębate walcowe, zwłaszcza dla układów napędowych 
maszyn, charakteryzuje się tym, że na całym obwodzie koła (1) 
wykonane jest co najmniej jedno nacięcie (2), usytuowane korzyst-
nie blisko krawędzi koła, przy czym szerokość nacięcia (2) jest jak 
najmniejsza, a głębokość odpowiada co najmniej wysokości głowy 
zęba (3).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 393131 (22) 2010 12 03

(51) B23P 17/00 (2006.01)
 C21D 6/00 (2006.01)

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

(72) WANTUCH EDWARD

(54) Sposób utwardzenia warstwy wierzchniej 
przedmiotu stalowego

(57) Sposób utwardzenia warstwy wierzchniej przedmiotu sta-
lowego charakteryzuje się tym, że przedmiot ze stali podeutekto-
idalnej lub nadeutektoidalnej umieszcza się w polu magnetycznym 
tak, by uzyskać w przedmiocie natężenie pola magnetycznego 
co najmniej 0,5 MA/m. W tym stanie szlifuje się i/lub poleruje się 
utwardzaną powierzchnię.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 393071 (22) 2010 11 29

(51) B24B 29/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin
(72) ŚCIEGIENKA RYSZARD; LEWKOWICZ RYSZARD; 

KACALAK WOJCIECH

(54) Głowica do mikrowygładzania otworów foliowymi 
taśmami ściernymi

(57) Przedmiotem wynalazku jest głowica do mikrowygładza-
nia otworów foliowymi taśmami ściernymi, gdzie układ przesu-
wu foliowej taśmy ściernej (9) ma związany z korpusem (1) wysię-
gnik (2), umieszczany w otworze obrabianym równolegle do jego 
osi. Na końcu wysięgnika (2) znajduje się podatna końcówka robo-
cza (3), po której przewija się taśma ścierna (9), ponadto wysięgnik 
ma elementy (46, 47), prowadzące taśmę ścierną (9), natomiast rol-
ka (5) taśmy nowej i rolka (6) taśmy zużytej umocowane są do kor-
pusu (1), po strome przeciwnej do wysięgnika (2). Napęd na rolkę (6) 
taśmy ściernej (9) zużytej przekazywany jest od zespołu (7) napędu 
przesuwu taśmy ściernej (9), znajdującego się pod korpusem (1), 
poprzez reduktor (R1), przekładnię ślimakową (R2), wałek, wkładkę 
redukcyjną, kołki na tulejkę rolki (6) taśmy zużytej. Podatna końców-
ka robocza (3) ma postać rolki dociskowej albo ślizgacza docisko-
wego o krzywiźnie zarysu 1/Rp, równej lub większej od krzywizny 
zarysu otworu przedmiotu obrabianego (10).

(4 zastrzeżenia)


