
- 1 -

Sposób zmiany powierzchni budowlanych konstrukcji kubaturowych,
konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów

za pomocą ramy rozszerzalnej w trzech kierunkach 

Przedmiotem  wynalazku  jest  sposób  zmiany  powierzchni budowlanych
konstrukcji kubaturowych, konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów za pomocą
ramy  rozszerzalnej  w trzech  kierunkach,  polegający  na  konfigurowaniu
przyrostowym każdej powierzchni płaskiej stanowiącej elementy składowe ścian,
podłóg  i  sufitów  kontenerów,  budynków  modułowych  i  innych  konstrukcji
przestrzennych, w których niezbędne jest zwiększenie powierzchni ładunkowej
czy użytkowej. Znane są powszechnie sposoby budowy, konstrukcje i rozmiary
kontenerów do przewozu towarów oraz ich innego wykorzystania w formie lokali
użytkowych.  Znane  są  też  powszechnie  sposoby  budowy  konstrukcji
modułowych budynków do stałej lokalizacji mieszkalnej, użytkowej, przemysłowej
czy też magazynowej. Znane są też powszechnie konstrukcje mobilne w postaci
kampera  z  funkcją  i  możliwością  zwiększenia  powierzchni  użytkowej  przez
rozszerzenia szufladowe w układzie poziomym na boki pojazdów wyposażanych
w ten  rodzaj  nadwozi.  Żadne  z  wymienionych  nie  posiadają  jednak  żadnych
możliwości  zwiększania  powierzchni  w  sposób  przyrostowy  i  jednocześnie  w
kierunkach  wektorowych  poziomych  oraz  pionowych,  pozwalających  na
zwiększenie i to zarówno tak metrażu jak kubatury wewnętrznej czy to kontenera,
modułu  budynku  czy  innej.  Celem  wynalazku  jest  dokonanie  przełomu  w
dotychczasowych sposobach budowy tego typu obiektów i wszelkich konstrukcji
przestrzennych oraz samych opakowań w oparciu o szkielet i konstrukcję ramy
rozszerzalnej  w  trzech  kierunkach  jako  modułu  podstawowego  i  nośnego  do
budowy  wszelkiego  rodzaju  ścian,  podłóg,  sufitów  i  przepierzeń  zarówno
kontenerów jak i  modułów budynków, których tak powierzchnię jak i  kubaturę
ostatecznie  będzie  można  zwiększyć  min.  o  100  procent  w  stosunku  do
stosowanych  obecnie  rozwiązań.  Nadto,  ze  względów  logistycznych,  rama
rozszerzalna  w  trzech  kierunkach  pozwoli  na  transport  większych  ilości
komponentów do budowy modułu domów w oparciu o szkielet konfigurowalny,
ustalony zadanym wymiarem ramy nośnej. Sposób zmiany powierzchni płaskiej
za pomocą ramy rozszerzalnej, prowadzi też do powstania nowych sposobów
montażu oraz nowych pokryć i wykończeń. 

Rama rozszerzalna w trzech kierunkach  w kształcie  trójkąta  prostokątnego
składająca się z trzech dwu-połówkowych ramion lewego i prawego, zawiera w
każdym z trzech ramion i  w jej  wnętrzu belkę nośną zakończoną z obu stron
siłownikiem pneumatycznym, z których każdy wypycha liniowo w przeciwnych
kierunkach po belce nośnej jako prowadnicy,  lewą i  prawą stronę każdego z
ramion tak połączonego i złożonego trójkąta prostokątnego w sposób sztywny
zaś  w  kątach  ostrych  łączonego  za  pomocą  jarzma  o  funkcji  wahacza,  co
pozwala  na  pracę  jednoczesną  wszystkich  siłowników  w  stopniu  równym
rozsuwaniu ramion i  całej  ramy lub rozdzielnie  dwóch wybranych dla  ruchu i
rozszerzeń ramy bądź to w poziomie bądź to w pionie w zależności od potrzeb
dla tej figury i konfigurowanego pola.
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Istota  sposobu zmiany  powierzchni  budowlanych  konstrukcji  kubaturowych,
konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów za pomocą ramy rozszerzalnej w trzech
kierunkach,  polega  na  tym,  że  przy  zmianie  powierzchni  stosuje  się  ramę
rozszerzalną w trzech kierunkach, która posiada trzy dwu-połówkowe ramiona
zawierające  w  swym  wnętrzu  belki  nośne,  zakończone  siłownikami
pneumatycznymi,  które  po  włączeniu  jednoczesnym  i  w  tym  samym  czasie
wypychają liniowo w przeciwnych kierunkach po trzech belkach nośnych jako
prowadnicach, lewe strony ramienia oraz prawe strony ramienia tak połączonego
i złożonego trójkąta prostokątnego z łączem sztywnym pod kątem 90 stopni oraz
jarzma o funkcji wahacza dla kątów ostrych, co powoduje przyrost powierzchni w
metrach  kwadratowych  ustalonej obrysem  ramy  rozszerzalnej  w  trzech
kierunkach, skonfigurowanej w nowym i większym kształcie trójkąta powstałego
w wyniku wyżej  wymienionego zastosowania i  działania  wspomnianych wyżej
wszystkich siłowników pneumatycznych.

Innymi  słowy,  zmiana  powierzchni  za  pomocą  ramy  rozszerzalnej  w  trzech
kierunkach polega na tym, że po włączeniu jednoczesnym i w tym samym czasie
wszystkich siłowników pneumatycznych umieszczonych na końcach belki nośnej,
zawartej wewnątrz każdego z trzech złożonych ramion, z których dwa połączone
są  w  sposób  sztywny  pod  kątem prostym zaś  trzecie  w  sposób  wahliwy  za
pomocą  jarzma  o  funkcji  wahacza  dla  kątów  różnych,  lewa  i  prawa  strona
każdego z ramion zaczyna się przesuwać po belce nośnej jak po prowadnicy w
kierunkach  przeciwnych,  co  powoduje  przyrost  powierzchni  w  metrach
kwadratowych  ustalonej  obrysem  ramy  rozszerzalnej  w  trzech  kierunkach
skonfigurowanej w nowym i większym kształcie trójkąta powstałego w wyniku jej
zastosowania i działania. 

Korzystnie  dla  wynalazku  jest,  że  po  wyłączeniu  dwóch  siłowników
pneumatycznych poziomych  przyrost powierzchni ramy rozszerzalnej  w trzech
kierunkach następuje wektorowo tylko w kierunku pionowym. 

Korzystnie  dla  wynalazku  jest,  że  po  wyłączeniu  dwóch  siłowników
pneumatycznych pionowych    przyrost powierzchni ramy rozszerzalnej w trzech
kierunkach następuje wektorowo tylko w kierunku poziomym. 
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Przedmiot  wynalazku  został  uwidoczniony  w  rysunku  na  którym  Fig.  1,
przedstawia  ramę  rozszerzalną  w  trzech  kierunkach  w  stanie  złożonym  o
najmniejszej  powierzchni,  zaś  Fig.  2,  wektorowe działanie siłowników  oraz  sił
powodujących  przyrost  powierzchni,  natomiast  Fig.  3,  ramę  rozszerzalną  w
trzech kierunkach w stanie rozłożonym o zwiększonej powierzchni oraz obrysie.

Przykład wykonania wynalazku

Sposób zmiany powierzchni budowlanych konstrukcji kubaturowych, konstrukcji
maszyn, urządzeń i pojazdów następuje za pomocą ramy rozszerzalnej w trzech
kierunkach (1) składającej się z trzech dwu-połówkowych ramion (2 a, 2 b, 2 c)
zawierających w swym wnętrzu belki  nośne (3  a,  3  b,  3  c).  Dwa-połówkowe
ramiona (2 a, 2 b, 2 c) posiadające siłowniki pneumatyczne (4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h,
4  i)  które  wypychają  liniowo  w  przeciwnych  kierunkach  po  trzech  belkach
nośnych (3 a, 3 b, 3 c) jako prowadnicy, lewe strony ramienia (5) oraz prawe
strony ramienia (6) tak połączonego i złożonego trójkąta prostokątnego z łączem
sztywnym (7) pod kątem 90 stopni oraz jarzma o funkcji wahacza (8) dla kątów
ostrych co powoduje przyrost powierzchni ustalonej obrysem ramy rozszerzalnej
w trzech kierunkach (1) skonfigurowanej w nowym i większym kształcie trójkąta
powstałego  w  wyniku  wyżej  wymienionego  zastosowania  i  działania
wspomnianych wyżej siłowników pneumatycznych (4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h, 4 i) i
belek nośnych (3 a, 3 b, 3 c) jako prowadnic.

Korzystne  skutki  z  dokonanego  wynalazku,  sprowadzają  się  do  możliwości
budowy szkieletów i  konstrukcji  ram rozszerzalnych w trzech kierunkach jako
modułu podstawowego i nośnego kontenerów, modułów domów i innych, których
powierzchnia kwadratowa może zostać zwiększona o co najmniej 100 procent w
stosunku do ramy złożonej a tym samym zwiększenia kubatury tak kontenera,
domu i  innych  powstałych  na  bazie  wynalazku,  technologii  budowy  i  zmiany
powierzchni zarówno w pionie jak i w poziomie jej przyrostu o wektor.
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w budownictwie, różnych konstrukcjach
zespolonych,  transporcie  i  w  podstawowych potrzebach  człowieka  jako  nowy
trend prowadzący  do  dalszego rozwoju  tego  typu  rozwiązań  oraz  znacznych
oszczędności  materiałowych i  opakowaniowych a także innych niejawnych na
tym etapie samego zgłoszenia i dalszych prac B+R w tym obszarze. 

Zieliński Krzysztof
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Zastrzeżenia patentowe

1.  Sposób  zmiany  powierzchni budowlanych  konstrukcji  kubaturowych,
konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów za pomocą ramy rozszerzalnej w trzech
kierunkach,  znamienny  tym,  że  przy  zmianie  powierzchni  stosuje  się  ramę
rozszerzalną  w  trzech  kierunkach  (1),  która  posiada  trzy  dwu-połówkowe
ramiona (2 a, 2 b, 2 c) zawierające w swym wnętrzu belki nośne (3 a, 3 b, 3 c),
zakończone siłownikami pneumatycznymi (4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h, 4 i), które po
włączeniu  jednoczesnym  i  w  tym  samym  czasie  wypychają  liniowo  w
przeciwnych  kierunkach  po  trzech belkach  nośnych  (3  a,  3  b,  3  c)  jako
prowadnicy,  lewe  strony  ramienia  (5)  oraz  prawe  strony  ramienia  (6) tak
połączonego  i  złożonego  trójkąta  prostokątnego z  łączem  sztywnym (7)  pod
kątem  90  stopni  oraz  jarzma  o  funkcji  wahacza  (8)  dla  kątów  ostrych,  co
powoduje  przyrost  powierzchni  w  metrach  kwadratowych  ustalonej obrysem
ramy  rozszerzalnej  w  trzech  kierunkach  (1)  skonfigurowanej  w  nowym  i
większym  kształcie  trójkąta  powstałego  w  wyniku  wyżej  wymienionego
zastosowania  i  działania  wspomnianych  wyżej  wszystkich  siłowników
pneumatycznych (4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h, 4 i).

2.  Sposób  zmiany  powierzchni budowlanych  konstrukcji  kubaturowych,
konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów, według zastrz. 1, znamienny tym, że
po wyłączeniu siłowników pneumatycznych (4 d, 4 e) przyrost powierzchni ramy
rozszerzalnej  w  trzech  kierunkach  (1)  następuje  wektorowo  tylko  w  kierunku
pionowym.

3.  Sposób  zmiany  powierzchni  budowlanych  konstrukcji  kubaturowych,
konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów, według zastrz. 1, znamienny tym, że
po wyłączeniu siłowników pneumatycznych (4 f, 4 g) przyrost powierzchni ramy
rozszerzalnej  w  trzech  kierunkach (1)  następuje  wektorowo  tylko  w  kierunku
poziomym.

Zieliński Krzysztof
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Skrót opisu 

Przedmiotem  wynalazku  jest  sposób  zmiany  powierzchni budowlanych
konstrukcji kubaturowych, konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów za pomocą
ramy rozszerzalnej w trzech kierunkach (1), polegający na trwałym zwiększeniu
powierzchni, ramy rozszerzalnej w trzech kierunkach (1) za pomocą siłowników
pneumatycznych (4 d, 4 e, 4 f,  4 g, 4 h, 4 i)  umieszczonych na końcówkach
trzech belek nośnych (3 a, 3 b, 3 c) zamocowanych wewnątrz ramion (2 a, 2 b, 2
c) stanowiących w sumie boki trójkąta, złożonego z łącza sztywnego (7) o kącie
prostym oraz dwóch jarzem o funkcji wahacza (8) dla kątów ostrych, zmiennych
w wyniku działania łącznego wszystkich lub części siłowników pneumatycznych
(4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h, 4 i). 

Zieliński Krzysztof
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Wykaz oznaczeń

1. Rama rozszerzalna w trzech kierunkach

2a. Dwu-połówkowe ramię (poziome przyprostokątne) ramy rozszerzalnej w 
trzech kierunkach 1

2b. Dwu-połówkowe ramię (pionowe przyprostokątne) ramy rozszerzalnej w 
trzech kierunkach 1

2c. Dwu-połówkowe ramię (przeciwprostokątne) ramy rozszerzalnej w trzech 
kierunkach 1

3a. Belka nośna (pozioma przyprostokątna)
3b. Belka nośna (pionowa przyprostokątna)
3c. Belka nośna (przeciwprostokątna)
4d. Siłownik pneumatyczny na końcu belki nośnej 3a
4e. Siłownik pneumatyczny na końcu belki nośnej 3a
4f. Siłownik pneumatyczny na końcu belki nośnej 3b
4g. Siłownik pneumatyczny na końcu belki nośnej 3b
4h. Siłownik pneumatyczny na końcu belki nośnej 3c

4i. Siłownik pneumatyczny na końcu belki nośnej 3c

5. Lewa strona ramienia (ramy rozszerzalnej w trzech kierunkach 1)

6. Prawa strona ramienia (ramy rozszerzalnej w trzech kierunkach 1)

7. Łącze sztywne pod kątem prostym (ramy rozszerzalnej w trzech kierunkach 1)

8. Jarzmo o funkcji wahacza (dla kątów ostrych ramy rozszerzalnej w trzech 
kierunkach 1)

Zieliński Krzysztof
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