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A1 (21) 426237 (22) 2018 07 06

(51) F16B 13/08 (2006.01) 
 F16B 21/09 (2006.01)

(71) SZCZERBA LESZEK LESZEK SZCZERBA - GRANMAL 
ZAKŁAD OBRÓBKI KAMIENIA NATURALNEGO, Lisów

(72) SZCZERBA LESZEK; SZCZERBA MICHAŁ;  
SZCZERBA AGNIESZKA

(54) Sposób montażu zwłaszcza elementów  
mineralno-kompozytowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób montażu zwłaszcza 
elementów mineralno-kompozytowych mający zastosowanie przy 
łączeniu materiałów mineralnych w szczególności kamiennych. 
Sposób mocowania zwłaszcza elementów mineralno-kompo-
zytowych charakteryzuje się tym, że w elemencie (6) na długości 
L1 wykonuje się cylindryczny otwór (4) o promieniu R1, następnie 
na długości L1 + L2 wykonuje się szczelinę (1), której wysokość 
wynosi podwojoną wartość promienia R2 i głębokość G1, jedno-
cześnie wykonując na odcinku pomiędzy głębokościami G2 a G1 
gniazdo (3) o wysokości podwojonego promienia R1, śrubę częścią 
z występami umieszcza się w otworze (4) i pozycjonuje w szczeli-
nie (1) na odcinku L2.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 426204 (22) 2018 07 04

(51) F16F 13/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) ZALEWSKI ROBERT; BARTKOWSKI PIOTR

(54) Liniowy tłumik drgań wykonany z pakowanych 
próżniowo granulatów

(57) Urządzenie składa się z sześciu pojedynczych tłumików o nie-
symetrycznej charakterystyce odpowiedzi, wykonanych z granula-
tu otoczonego szczelną cylindryczną elastomerową powłoką (0.7), 
zamocowanych pomiędzy równoległymi płytami przenoszącymi 
obciążenie, ruchomą i nieruchomą. Urządzenie ma dwie nierucho-
me płyty zewnętrzne (7, 11), pierwszą i drugą, połączone sztywno 
prętami (15), oraz ruchomą płytę środkową (10) z drążkiem (14) 
przenoszącym obciążenie, osadzonym przesuwnie w drugiej pły-
cie zewnętrznej (11). Tłumiki są zamocowane na przemian po prze-
ciwnych stronach płyty środkowej (10), trzy do pierwszej płyty ze-
wnętrznej (7) i trzy do drugiej płyty zewnętrznej (11).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 426310 (22) 2018 07 11

(51) F16J 15/53 (2006.01) 
 F16J 15/18 (2006.01)

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

(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ; KOT MARCIN; 
WĘDRYCHOWICZ DARIUSZ

(54) Uszczelnienie hybrydowe dla wielkogabarytowych 
elementów o ruchu obrotowym lub posuwisto- 
-zwrotnym

(57) Uszczelnienie hybrydowe dla wielkogabarytowych elemen-
tów o ruchu obrotowym lub posuwisto-zwrotnym, charakteryzu-
je się tym, że w komorze dławnicowej obudowy (2), zamkniętej 
obustronnie dławikami (10) znajdują się dwa wielokrawędziowe na-
biegunniki (3) w postaci tulei kołnierzowych z występami uszczel-
niającymi (3c) wykonanymi na wewnętrznych powierzchniach 
cylindrycznych ich kołnierzy (3a), przedzielone pierścieniowym 
magnesem trwałym (4). W wytoczeniach (3b) wielokrawędziowych 
nabiegunników (3), usytuowanych po stronie powierzchni wału lub 
tłoczyska (1), umieszczone są miękkie pierścienie uszczelniające (6) 
oraz podzespoły złożone z pierścieni dociskowych (9), sprężyn śru-
bowych (8) i pierścieni oporowych (7), dociśnięte od zewnątrz dła-
wikami (10), w których osadzone są porowate tulejki ślizgowe (11). 
W komorze powstałej pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami 
czołowymi kołnierzy (3a) wielokrawędziowych nabiegunników (3), 
magnesem trwałym (4) i wałem lub tłoczyskiem (1) umieszczony 
jest dodatkowo pojedynczy miękki pierścień uszczelniający (6). 
Ciecz magnetyczna (5) znajduje się w pierścieniowych szczeli-
nach (δ), utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi (3c) 
wielokrawędziowych nabiegunników (3), a powierzchnią wału lub 
tłoczyska (1).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 426234 (22) 2018 07 06

(51) F16L 41/02 (2006.01) 
 B23K 101/06 (2006.01)

(71) PROTASIEWICZ MIROSŁAW PROTASIEWICZ, Suwałki
(72) PANKIEWICZ WACŁAW; BARMUTA PIOTR; 

PROTASIEWICZ MIROSŁAW

(54) Sposób otrzymywania i konstrukcja prefabrykatów 
rurowych zwłaszcza do instalacji gaśniczych p-poż.

(57) Przykładem zgłoszenia jest sposób otrzymywania i konstrukcja 
prefabrykatów rurowych zwłaszcza do instalacji gaśniczych p-poż, 
przedstawiona na rysunku. Podczas procesu dospawywania króć-
ców lub innych części do rury jest wykonywana napoina lub bezpo-
średnio przed lub po procesie dospawywania - w celu kompensacji 
naprężeń i likwidacji odkształceń. Napoina kompensująca odkształ-
cenia znajduje się po przeciwnej stronie elementu dospawywanego 
na średnicy rury. Napoina może mieć kształt elipsy lub prostokąta 
o zaokrąglonych rogach lub różnych kombinacji odcinków prostych 
i linii krzywych.

(4 zastrzeżenia)


