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Висновок
про видачу деклараційного патенту на винахід
за результатами експертизи на локальну новизну
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(22) Дата подання заявки 18.12.2002
(71) Заявник(и)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(72) Винахідник(и)
Бобир Микола Іванович, Легеза Віктор Петрович, Мартиненко Михайло Антонович
(73) Власник(и) патенту
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (UA)
(74) Представник у справах інтелектуальної власності
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(54) Назва винаходу
ГАСИТЕЛЬ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ КОЛИВАНЬ ВИСОТНИХ СПОРУД
За результатами експертизи на локальну новизну, проведеної відділом 9/10 Укрпатенту
відповідно до ч. 10 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі Закон), встановлено, що заявка відповідає локальній новизні.
Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, що додається на 1 арк.
Державна реєстрація деклараційного патенту України на винахід відповідно до ч.2 ст.22
Закону буде здійснена за умови сплати державного мита за його видачу.
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1. Гаситель низькочастотних коливань висотних споруд, що складається
із робочого тіла гасителя та пружно-демпфірувальної системи кріплення
його до споруди, який відрізняється тим, що робоче тіло гасителя
виконане у вигляді верхньої рухомої опорної плити змінної маси з
робочими сферичними виїмками на нижній її поверхні опуклістю вверх у
кількості не менше трьох, а система кріплення являє собою нижню
нерухому опорну плиту, своєю нижньою опорною поверхнею опертої та
жорстко закріпленої на перекритті у верхній частині споруди та на
верхній поверхні якої встановлені сферичні шарніри із кульовими тілами
у кількості, що дорівнює числу сферичних виїмок на верхній опорній
плиті, причому кожне кульове тіло сферичного шарніра взаємодіє із
відповідною сферичною виїмкою на верхній рухомій опорній плиті.
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