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(54)

(57) Hydrauliczna wiertarka udarowa charakteryzuje się tym, 
że napęd z wału (3) silnika hydraulicznego (2) przenoszony jest po-
przez zabudowaną obrotowo w korpusie (1) ułożyskowaną piastę 
sprzęgłową (4) na zabudowany obrotowo w tym samym korpu-
sie (1) wałek napędowy (5). Uzębienie (6) wałka (5) współpracuje 
z uzębieniem, także zabudowanej w korpusie (1), nieruchomej tar-
czy udarowej (7). Przeniesienie obrotów na umieszczony wewnątrz 
wałka napędowego (5) grot (8) zapewnia umocowana na tym 
wałku nakrętka zabierakowa (9), współpracująca z częścią grota (8) 
o przekroju korzystnie sześciokątnym. Blokadę obrotów grota (8) 
zapewnia stosowana zamiennie z nakrętką zabierakową (9), zamo-
cowana na korpusie (1) nakrętka blokująca, również współpracująca 
z częścią grota (8) o przekroju korzystnie sześciokątnym.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 394513 (22) 2011 04 11

(51) B23D 65/00 (2006.01)
B28D 1/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) BOROWIECKA-JAMROZEK JOANNA; 

KONSTANTY JANUSZ

(54)

(57) Piła charakteryzuje się tym, że na jednorodnych rdzeniach (4) 
segmentów (2) ma powłoki (5) z węglika wolframu WC z kobaltem 
o zawartości 8-17% Co, naniesione korzystnie za pomocą natryski-
wania detonacyjnego. Sposób polega na tym, że ze stalową tar-
czą (1) zespala się rdzenie (4) segmentów, stanowiące jednorodny 
spiek, po czym na te rdzenie nanosi się metodą natryskiwania deto-
nacyjnego powłoki (5) z węglika wolframu WC z kobaltem o zawar-
tości 8-17% Co.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 391179 (22) 2010 05 28

(51) B23F 5/20 (2006.01)
B23F 9/08 (2006.01)

(71) Klingelnberg AG, Zurych, CH
(72) ZARĘBSKI IGOR

(54)

(57) Metoda obwiedniowa obróbki uzębień nieprostych na ma-
szynach wieloosiowych za pomocą narzędzi tarczowych polega 
na tym, że narzędzie tarczowe (1) przesuwa się wzdłuż wrębu ob-
rabianego uzębienia (2) tak, że jego ruch wzdłużny jest zsynchro-
nizowany z ruchem odtaczania w taki sposób, że linia przyporu (3) 
znajduje się na powierzchni obróbczej (4) narzędzia (1), narzędzie 
to obrabia swoim obwodem (5) dno wrębu (6) obrabianego uzę-
bienia (2), przy czym obróbka boku zęba rozpoczyna się od usta-
wienia narzędzia tarczowego (1) względem obrabianego uzębie-
nia (2) w taki sposób, że linia przyporu (3) znajduje się przy krawędzi 
obrabianego boku zęba (2), a następujące zmiany wzajemnego 
położenia narzędzia tarczowego (1) i obrabianego uzębienia (2) 
powodują odsuwanie linii przyporu (3) od krawędzi obrabianego 
boku zęba (2), zaś obróbka boku zęba (2) kończy się wtedy, gdy 
linia przyporu (3) osiągnie przeciwną krawędź obrabianego boku 
zęba (2), ponadto obrabiane uzębienie (2) i narzędzie tarczowe (1) 
znajdują się w takiej pozycji, że linia przyporu (3) znajduje się na każ-
dym etapie obróbki boku zęba (2) na powierzchni obróbczej (4) 
narzędzia tarczowego (1).

(4 zastrzeżenia)
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(71) SCHEITHAUER KRZYSZTOF, Chorzów; 
MACIOŁA TADEUSZ, Zabrze; 
SCHEITHAUER MICHAŁ, Chorzów

(72) SCHEITHAUER KRZYSZTOF; MACIOŁA TADEUSZ; 
SCHEITHAUER MICHAŁ


