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nie mniejszej niż szerokość d taśmy klejącej stałe płyty oporo-
we (8, 8’) usytuowane pod blachami, odpowiednio pod płytami 
dociskowymi oraz zespół klejący złożony z umieszczonych ponad 
i pod wstęgą blach (5, 5’) rolek: magazynowej, napinającej i doci-
skowej, zamocowanych odpowiednio na wspólnych uchylnych 
ramionach, przy czym rolki dociskowe umieszczone są symetrycz-
nie względem siebie, a cały zespół usytuowany jest na prowadni-
cach: górnej (13) i dolnej (14) przesuwnie prostopadle w stosunku 
do kierunku przesuwu wstęgi blachy. Zespół klejący napędzany jest 
łańcuchem (15) przekładni łańcuchowej (16), połączonej z silnikiem 
elektrycznym (17) oraz w umieszczony odpowiednio naprzeciw ze-
społu klejącego w położeniu wyjściowym stały nóż (18) taśmy kleją-
cej a dodatkowo posiada usytuowane przesuwnie w osi przesuwu 
blachy z obydwu stron wstęgi blachy, przy jej krawędziach dwie 
pary noży krążkowych.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21)  (22) 2014 03 13

(51) B22D 27/04 (2006.01) 
 B22D 11/117 (2006.01)

(71) SECO/WARWICK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świebodzin

(72) WIECHCZYŃSKI ARTUR; LISIEWICZ MARCIN; 
KWAŚNICKA JULIA, UA; KOSTRICA WALENTYN, UA

(54)

(57) Wynalazek dotyczy sposobu ukierunkowanej krystalizacji 
odlewów łopatek turbin gazowych. Wynalazek dotyczy również 
w szczególności obróbki stopionej masy w formie odlewniczej 

poprzez jej chłodzenie z wykorzystaniem co najmniej jednego po-
naddźwiękowego strumienia gazu obojętnego, który jest skiero-
wywany na formę w obszar krystalizacji odlewu. Sposób jest szcze-
gólnie przydatny w produkcji odlewów ze stopów żaroodpornych 
do produkcji roboczych i kierowniczych łopatek turbin gazowych. 
Urządzenia do wytwarzania odlewów łopatek turbiny gazowej 
o ukierunkowanej i monokrystalicznej strukturze, zawierającego 
umieszczoną w obudowie próżniowej komorę, podzieloną pozio-
mym ekranem termoizolacyjnym (9), który jest usytuowany na pier-
ścieniu oporowym (14), umocowanym w ściance cylindrycznej (15), 
pomiędzy komorą ogrzewania i komorą chłodzenia, w odległości 
od podstawy ścianki wynoszącej korzystnie 0,30-0,55 jej wysoko-
ści, przy czym obudowa komory chłodzenia (16) składa się z dwóch 
części, pomiędzy którymi jest umieszczony doprowadzający stru-
mienie gazu chłodzącego pierścieniowy kolektor gazowy (17), wy-
posażony w dwukierunkowe eżektory gazowe (18), które są usytu-
owane w odległości korzystnie 45-75 mm od dolnej powierzchni 
ekranu termoizolacyjnego (9).

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 410413 (22) 2014 12 08

(51) B23K 35/363 (2006.01) 
 B23K 1/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) MIRSKI ZBIGNIEW; GRANAT KAZIMIERZ;  

MAJEWSKI DAWID; DULEBA ADRIAN

(54)  

 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób lutowania twardego 
tytanu ze stalą nierdzewną w atmosferze powietrza pod osłoną 
topnika, który polega na tym, że na uprzednio oczyszczoną i od-
tłuszczoną powierzchnię elementu tytanowego nanosi się poprzez 
nagrzewanie warstwę lutu srebrnego grubości do 0,2 mm pod 
osłoną topnika składającego się z fluorku potasu, chlorku litu i chlor-
ku cynku. Następnie w analogiczny sposób na powierzchnię stali 
nierdzewnej nanosi się poprzez. nagrzewanie warstwę lutu srebr-
nego grubości do 0,2 mm pod osłoną topnika na bazie chlorków 
i fluorków metali alkalicznych, po czym po usunięciu resztek żużla 
potopnikowego składa się element tytanowy ze stalą nierdzewną, 
z warstwami lutu na wprost siebie a następnie zestaw obydwu ele-
mentów lutuje się pod osłoną nowej porcji topnika na bazie chlor-
ków i fluorków metali alkalicznych z zastosowaniem nagrzewania 
płomieniowego i docisku od strony stali nierdzewnej.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 407463 (22) 2014 03 10

(51) B23K 101/28 (2006.01) 
 E04G 21/12 (2006.01) 
 E04C 3/10 (2006.01)

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

(72) BLUM ARTUR; KOWAL JANUSZ;  
NIEZGODZIŃSKI TADEUSZ; MACHNIEWICZ TOMASZ; 
BILIŃSKI KRZYSZTOF; MICHA GRZEGORZ;  
KRUK ADAM; ŁATA TOMASZ

(54)

(57) Sposób polega na kolejnym wykonaniu zabiegów: - przed 
spawaniem pasa dolnego (3) do średnika (2), uprzednio połączone-
go z pasem górnym (1), w przekroju środkowym blachownicy na-
kleja się co najmniej trzy czujniki tensometryczne (t), z których dwa 
na pasie górnym (1), a pozostałe na środniku (2), poniżej poziomej 
osi obojętnej (x - x) przekroju, następnie - pas dolny (3) rozciąga się 
siłą wywołującą naprężenie rozciągające o wartości 60-90% oblicze-
niowego naprężenia rozciągającego Qmax przy maksymalnym ob-
ciążeniu blachownicy i utrzymując to obciążenie spawa się pas dol-
ny (3) do środnika (2), - po ostygnięciu blachownicy, w warunkach  
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obciążenia ciężarem własnym Qw belki, na podstawie wskazań 
czujników tensometrycznych (t) ustala się metodą transformacji 
Aistowa wartości sił wewnętrznych i określa naprężenia ściskające 
σc w pasie dolnym (3) oraz odpowiednio różnicę ∆σc między obli-
czeniowym naprężeniem rozciągającym Qmax i naprężeniem ściska-
jącym σc, po czym - dla różnicy naprężeń ∆σc określa się usytuowa-
nie i wymiary sprężających nakładek (4) oraz łączących je z pasem 
dolnym (3) spoin pachwinowych i dokonuje spawania tych nakła-
dek (4) na pas dolny (3) symetrycznie w pionowej osi symetrii (y-y) 
blachownicy.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21)  (22) 2014 03 10

(51) B24D 11/02 (2006.01) 
 B24D 3/20 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin
(72) KACALAK WOJCIECH; TANDECKA KATARZYNA

(54)

(57) Folia ścierna ma nieciągłość w postaci perforacji, zawierającej 
przecięcia (2) albo wycięcia (11). Są one rozmieszczone cyklicznie 
i mają powtarzalny kształt i wielkość. Rzut przecięć (2) na kierunek 
równoległy do krawędzi taśmy (1) jest większy od rzutu na kierunek 
do niego prostopadły. Suma rzutów przecięć (2) na kierunek pro-
stopadły do krawędzi taśmy (1) nie jest większa niż 30% szerokości 
folii. Stosunek sumy pól powierzchni wycięć (11) do powierzchni 
taśmy (1) ściernej nie jest większy od 20%.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21)  (22) 2014 03 13

(51) B29C 41/36 (2006.01) 
 B29C 35/04 (2006.01) 
 B29C 67/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) ŻRODOWSKI ŁUKASZ

(54)

(57) W sposobie, w którym obiekt jest wytwarzany warstwowo 
z roztopionego polimeru w technologii FDM, każdą warstwę chło-
dzi się płynem chłodzącym, wypełniającym komorę roboczą (3) 
do wysokości wytwarzanej warstwy, przy czym poziom płynu chło-
dzącego podnosi się po wytworzeniu kolejnej warstwy o wielkość 
skoku głowicy drukującej (1). Drukarka 3D jest wyposażona w układ 
mechaniczny (2), poruszający głowicą drukującą (1) w komorze ro-
boczej (3) o temperaturze kontrolowanej przez termostat (4). Ko-
mora robocza (3) stanowi zbiornik na płyn chłodzący, wyposażony 
w pompę (6) do regulacji poziomu płynu chłodzącego.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 407483 (22) 2014 03 11

(51) B29D 30/56 (2006.01) 
 B29D 30/60 (2006.01)

(71) OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU 
OPONIARSKIEGO STOMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) HERMACH MAREK; KNAST PAWEŁ

(54)

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że przygotowuje się kom-
puterową bazę (2) nowych opon, znajdujących się na rynku, przez 
zwymiarowanie ich na stanowisku pomiarowym (1) od wewnątrz 
i od zewnątrz w stanie napompowanym i pozbawionych powie-
trza zgodnie z ich asortymentem. W celu przeprowadzenia procesu 
bieżnikowania zużytej opony (3) o określonym asortymencie zwy-
miarowuje się ją indywidualnie na stanowisku pomiarowym i zapi-
suje jej parametry kształtu i gabarytowe w bazie (2), zaś po porów-
naniu komputerowym kształtu i gabarytów bieżnikowanej opony 
z nową oponą tego samego asortymentu, generuje się program (4) 
do ścięcia bieżnika ze starej opony. Po zdarciu bieżnika ponownie 
przeprowadza się odwzorowanie kształtu opony na stanowisku 
pomiarowym (1), po czym po usunięciu uszkodzeń i przygotowa-
niu powierzchni opony, nakłada się na nią surowy bieżnik w po-
staci pasków mieszanki, nawijanych z wytłaczarki (5) do momentu 
uzyskania założonego kształtu i gabarytów opony, wykorzystując 
sterowanie komputerowe z bazy (2). Oponę z nałożonym bieżni-
kiem umieszcza się w formie wulkanizacyjnej, gdzie poddaje się 
ją procesowi wulkanizacji (6).

(1 zastrzeżenie)


