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je do kowadła, a powierzchnia robocza sonotrody (1), stykająca się 
z materiałem zgrzewanym (2, 3), przemieszcza się ruchem drga-
jącym w kierunku (E) równoległym do osi obrotu sonotrody (1). 
Sonotroda obrotowa do ciągłego zgrzewania ultradźwiękowego 
cienkich folii termoplastycznych stanowi bryłę obrotową ze stopu 
lekkiego a długość sonotrody (1), mierzona wzdłuż jej osi obrotu, 
jest mniejsza o co najmniej 20% od wartości λ/2, czoło sonotro-
dy (1) jest płaskie, a powierzchnia robocza sonotrody (1) w przekro-
ju osiowym tworzy na powierzchni roboczej sonotrody (1) co naj-
mniej jedno uwypuklenie pierścieniowe i wgłębienia.
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(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY, Radom;  
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) ZBROWSKI ANDRZEJ; SAMBORSKI TOMASZ MAREK; 
KAMISIŃSKI TADEUSZ; FLACH ARTUR; FELIS JÓZEF

(54) Manipulator portalowy do pozycjonowania 
mikrofonu w komorze bezechowej

(57) Manipulator portalowy do pozycjonowania mikrofonu (12) 
w komorze bezechowej zawiera co najmniej dwa pionowe napędy 
śrubowo-toczne (1, 2) napędzane serwosilnikami (3, 4), przy czym 
nakrętki napędów pionowych (1, 2) zakończone są wysięgnikami, 
pomiędzy którymi zamocowana jest belka portalowa (5). Z belką 
portalową (5) połączony jest poziomy napęd śrubowo-toczny (8), 
napędzany serwosilnikiem (9), z nakrętką którego połączony jest 
manipulator kątowy, zawierający przekładnię śrubową (10), napę-
dzaną serwosilnikiem (11). Koło zębate przekładni śrubowej (10) po-
łączone jest z mikrofonem (12).
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(71) LAMMI-PERUSTUS OY, Lammi, FI
(72) KUOKKANEN JUSSI, FI; SYRJALA PETRI, FI;  

KNAAPI SANNI, FI; NIEMINEN ISMO, FI

(54) element formy fundamentowej i sposób 
wytwarzania elementów formy fundamentowej

(57) Wynalazek dotyczy elementu formy fundamentowej zawie-
rającego dwa odcinki elementów (10A, 10B), które są odcinkami 

elementów wygiętymi z zasadniczo arkuszowej struktury siat-
kowej prętów zbrojeniowych, połączonych ze sobą w punktach 
przecięcia, w kształt litery L, posiadające ścianę pionową (13A, 13B) 
i ścianę poziomą (14A, 14B), w którym ściana pionowa jest wypo-
sażona w arkusze z tworzywa sztucznego (15A, 15B) laminowane 
po przeciwnych stronach prętów zbrojeniowych (13A, 13B). Od-
cinki elementu (10A, 10B) są umieszczone naprzeciw siebie łącząc 
ze sobą ściany poziome (14A, 14B), wraz z ich końcami stykającymi 
się ze sobą lub przynajmniej częściowo zachodzącymi na siebie 
tak, aby ściany pionowe (13A, 13B) odcinków elementu (10A, 10B) 
były odsunięte od siebie, tworząc ściany zewnętrzne wydłużone-
go elementu formy fundamentowej w kształcie rynny. Wynalazek 
dotyczy również sposobu wytwarzania elementu formy funda-
mentowej.
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UNIWERSYTET 
IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań

(72) OLEKSY MARIUSZ; GALINA HENRYK;  
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(54) hybrydowy kompozyt żywic polimerowych,  
sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie

(57) Hybrydowy kompozyt z żywic polimerowych, zwłaszcza poli-
uretanowych, poliestrowych lub epoksydowych jest przeznaczony 
zwłaszcza do odlewania prototypowych wyrobów, w szczególności 
kół zębatych w technologii Rapid Technologies (RP) i zawiera dwa 
różne mieszane napełniacze hybrydowe w postaci nanonapełniaczy 
zbudowanych ze strukturalnych elementów nieorganicznych i or-
ganicznych. Napełniaczami hybrydowego kompozytu są: bentonit 
modyfikowany pierwszym modyfikatorem - pochodną klatkowego 
silseskwioksanu o strukturze oktakis-(tetrametyloamoniowy)okta-
silseskwioksanu o wzorze 1 oraz krzemionka modyfikowana dru-
gim modyfikatorem - 20 częściami wagowymi mono[3-(2-amino- 
etyloamino)propylo]hepta(izobutylo)oktasilseskwioksanu o wzo- 
rze 2, przy czym udziały obu napełniaczy są równe i wynoszą 
po od 0,1 do 15% wagowych. Przedmiotem wynalazku jest również 
sposób wytwarzania hybrydowego kompozytu z żywic polimero-
wych oraz jego zastosowanie.

(9 zastrzeżeń)


