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ВСТУП 
 

Задачею дисципліни «Методологія проектування» є освоєння 

студентами навичок при визначенні перспектив розвитку хімічної і 

будівельної галузей промисловості, окремих типів машин і продукції, 

методів аналізу якості технічних рішень та вміння втілювати в практику 

результати НДР при проектуванні і модернізації технічного обладнання. 

При цьому метою дисципліни є більш повне прогнозування 

параметрів об’єктів що проектуються, та урахуванням вимог експлуатації і 

виготовлення, при ознайомленні з основними світовими досягненнями при 

виконанні робіт аналогічного профілю. Також метою дисципліни є 

освоєння студентами основних теоретичних положень, надаються 

приклади комплексного рішення задач проектування нового устаткування і 

його модернізації, мотиви вибору рішень, перспективи розвитку і 

застосування. Вивчаються методи рішення задач проектування конкретних 

машин з використанням креслень та документації цих машин. Навчальний 

посібник з дисципліни «Методологія проектування» розділ «Пошук 

перспективних проектних рішень в мережі INTERNET» використовується 

при виконанні студентами спеціальності «Обладнання хімічних 

виробництв і підприємств будівельних матеріалів» курсових та дипломних 

проектів. 

Процес проектування механічного обладнання починається з аналізу 

завдання і, як основний елемент, включає пошук принципових проектних 

рішень. При цьому повинні використовуватись відповідні бази даних, 

експертні системи та інші методи для виявлення і аналізу проектних 

рішень аналогічних конструкцій. 

На цьому етапі повинна активно використовуватись електронна 

обчислювальна техніка яка в організаційному проектуванні дає можливість 
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суттєвого прискорення обробки великого об'єму інформації і підготовки 

різних варіантів проектних рішень. Використання режиму активного 

діалогу проектувальника з ЕОМ дозволяє йому вибирати і опрацьовувати 

велику кількість принципово важливих рішень по напряму пошуку. 

В даному посібнику розглядається інформаційне забезпечення яке 

дозволяє, використовуючи відповідні системи, виконувати пошук даних 

необхідних для проектування нового обладнання та організації його 

виробництва. До таких даних відносяться документи, що містять опис 

нормативних і директивних постанов, державних і галузевих стандартів, 

типових та новітніх проектних рішень, для конструкцій, елементів, 

деталей, стандартних проектних процедур та інші. 

Використання систем пошуку дає змогу суттєво підвищити 

технічний рівень запроектованого обладнання, та поліпшити якість 

проектів за рахунок більш точного врахування різноманітних факторів і 

взаємному погодженні частин проекту, скороченні помилок в 

конструкторській документації. Використання даних пошукових систем 

дозволяє конструктору визначити економічні проектні рішення та 

підвищити якість машин та обладнання яке проектується.  

В даному посібнику наводиться опис механізму пошуку з 

використанням типових пошукових систем та спеціалізованих – FIPS, 

base.ukrpatent, для пошуку принципових проектних рішень в мережі 

INTERNET. Також приведені завдання для самостійної роботи студентів. 
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1. МЕРЕЖА INTERNET  

Структура INTERNET та організація веб-сторінки. 

Глобальна мережа поєднує комп'ютери незалежно від їхнього типу, 

місця розташування й відомчої приналежності. Вона не орієнтована на 

рішення заздалегідь передбачених завдань і зростає в міру необхідності. 

INTERNET – не єдина й не перша мережа. Є BBS, FIDO, CompuServ 

і т.п. 

INTERNET з'явився більше тридцяти років тому в результаті спроб 

об'єднати мережі Міністерства оборони США ARPAnet з радіо- і 

супутниковими мережами. ARPAnet була експериментальною мережею, 

призначеної для забезпечення військових досліджень по створенню мереж, 

стійких до часткових відмов (наприклад, мереж, які змогли б 

продовжувати роботу при нанесенні бомбових ударів).  

Для пересилання повідомлення по мережі комп'ютер повинен був 

просто поміщати дані в конверт, називаний "пакетом міжмережевого 

протоколу" (IP, Internet Protocol), і правильно адресувати такі пакети 

Основний принцип полягав у тому, що кожен комп'ютер у мережі міг 

спілкуватися як вузол з будь-яким іншим комп'ютером незалежно від 

адміністрації мережі. Така модель, заснована, зокрема, на припущенні про 

ненадійність мережі, може здатися дивною, однак історія довела, що, в 

основному, вона виявилася обґрунтованою й вірною. 

INTERNET завоювала світ завдяки надійності, універсальності, 

простоті розвитку, комерційної й некомерційної зацікавленості учасників. 

Склад глобальної мережі 

Сервери. На них зберігається інформація, працюють програми по 

пошуку інформації і її обробки. Користувачам надаються послуги зі 
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зберігання інформації, рішенню завдань, організації діалогів, пересиланню 

пошти й т.п. Зараз в INTERNET більше 5 млн. серверів. 

Канали зв'язку. Провідні, оптичні, радіо, супутникові. Переважно, 

орендуються канали зв'язку загального призначення (телефонні, 

телевізійні, радіо). 

Термінали. Будь-які персональні комп'ютери або термінальні станції 

мейнфреймів. Спеціалізовані пристрої: IP-телефони (internet protocol), 

MP3-плеєры (Motion Picture), домашня автоматика, пристрої керування 

встаткуванням. 

Види послуг в INTERNET 

Архіви. Це WWW – сайти й FTP-сервери, на яких розташовуються 

громадські й особисті бібліотеки, довідкові системи, електронні журнали, 

просто інформаційні сторінки організацій, фірм і приватних осіб. 

Новини. Це сайти інформаційних служб і розсилання новин по 

підписці. 

Спілкування. Це чати, електронна пошта й телеконференції. 

Комерція. Це INTERNET-магазини, розсилання реклами, системи 

електронних платежів. 

Навчання. Це навчальні й тестуючі сайти, системи дистанційного 

навчання. 

Керування. Системи збору інформації й керування транспортом, 

устаткуванням, людьми. Системи підтримки документообігу. Віртуальні 

офіси. 

Поняття "веб-сайт". 

Це один або кілька файлів, написаних мовою HTML () і 

розташованих на Веб-сервері. Вони виводяться на екран за допомогою 

програм, які називаються Веб-браузерами (Internet Explorer, Netscape-

навігатор, Opera і т.п.). Як правило, сайт містить інформацію на одну тему 
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(тематичні сайти) або про одну організацію, навчальний заклад, приватних 

осіб (візитні картки).  

Кожен сайт має унікальне ім'я, що задає його адреса в т.зв. "доменній 

системі імен" всесвітньої мережі (DNS (Distributed Numerical Control)). 

Імена складаються зі слів, розділених крапками. Вони будуються по 

ієрархічному принципу: кожне слово відноситься до свого рівня (домену). 

Перше ім'я ліворуч є доменом реального комп'ютера. Друге слово – ім'я 

групи, у яку входить даний комп'ютер, і т.д. Найпершим є домен вищого 

рівня. При цьому розрізняють: 

 сом – комерційні організації; 

 edu – навчальні заклади;  

 gov – урядові заклади; 

 mil – військові установи; 

 org – інші організації; 

 net – мережні ресурси;  

 ua – Україна; 

 ru – Росія. 

Пізніше з'явилися ще більш високі, регіональні, домени. 

Перед ім'ям може стояти слово WWW (Word Wide Web). Наприклад, 

WWW.RADA.GOV.UA. – сайт Верховної Ради України. Для явної вказівки 

імені веб-сайту використають префікс http (HyperText Transfer Protocol)://. 

Наприклад http://preodolenie.ioso.ru . 

Щоб отримати інформацію із сайту, потрібно ввести його ім'я в 

рядок адреси Веб-браузера й натиснути уведення. При його успішному 

завершенні на екрані відобразиться головна сторінка сайту. При 

неуспішному – буде виведене повідомлення про помилку. 

Інший спосіб входу на сайт, це перехід на нього по гіперпосиланню 
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зі сторінки вже відкритого сайту або зі списку. Існують спеціальні сайти 

"Портали" для виходу на інші сайти. Вони являють собою каталоги 

гіперпосилань, упорядковані по темах і регіонах, з коментарями й 

анотаціями сайтів. Важливим показником є рейтинг сайтів, що включає 

портали відповідно до частоти відвідуваності. Рекомендується починати 

перегляд з найбільш відвідуваних сайтів. 

Третій спосіб пов'язаний з можливістю розташовувати імена сайтів 

прямо в тексті документів, набраних в MS Word. Коли курсор 

установлений на такому імені, то натискання клавіші Уведення запускає 

браузер і відкриває цей сайт. 

WWW-сторінка це відображення на екрані браузера інформації з 

файлу. На відміну від інших інформаційних ресурсів INTERNET, за 

допомогою веб-сторінок автор може показувати на екрані і текст, і таблиці, 

і малюнки, і мультфільми, а також створювати звуковий супровід. Сама 

сторінка кодується мовою HTML або на іншій мові програмування для 

INTERNET, як звичайний текстовий файл. Ці коди можна подивитися в 

чистому вигляді за допомогою будь-якого текстового редактора. 

Файл веб-сторінки може бути прочитаний браузером з диска 

власного комп'ютера, завантажений з локальної мережі або з вилученого 

веб-сервера. Для цього потрібно в поле адреси ввести повний шлях до 

файлу або http-адреса й натиснути Enter.  

Браузер інтерпретує код веб-сторінки, тобто зображує на екрані 

закодовані фрагменти тексту, таблиці й т.п. Звідси виходить, що та сама 

веб-сторінка може виглядати по-різному, залежно від того, за допомогою 

якого браузера її розглядають. 

Не всі об'єкти, які ми бачимо на сторінці, явно закодовані у файлі 

цієї сторінки. Багато які з них завантажуються браузером з інших файлів у 

міру необхідності. Тому можна істотно заощадити час, відключивши 
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демонстрацію малюнків, анімацію, обробку JAWA-скриптів і т.п. 

Кожна сторінка має заголовок. Він висвічується в заголовку вікна 

браузера й може супроводжуватися додатковою інформацією, наприклад, 

назвою самого браузера. Як правило, заголовок сторінки не збігається з 

ім'ям файлу, з якого вона завантажена.  

Тіло сторінки, це сукупність об'єктів (фрагментів тексту, таблиць 

малюнків, посилань, елементів керування, і багато чого іншого). Все це 

може бути розташоване в довільному порядку, і навіть перекривати один 

одного. Це розраховано на зорове сприйняття й керування за допомогою 

миші. У багатьох випадках сторінка має фоновий малюнок, що також 

містить істотну інформацію. 

Текст на сторінці представляється у вигляді фрагментів. Кожен 

фрагмент має своє оформлення й розташування: вид і розмір шрифту, 

відступ від краю сторінки й від попереднього фрагмента. Текст звичайно 

складається з абзаців. 

У тексті можуть розташовуватися посилання. Це одне або кілька 

слів, за якими приховується адреса інших веб-сторінок. Щоб перейти до 

неї, досить натиснути мишкою в будь-якому місці посилання або виділити 

її маркером і натиснути Enter. Коли курсор попадає на неї, він міняє свій 

вид на зображення руки із вказівним пальцем. Можна використати клавішу 

табуляції, щоб переміщати маркер по посиланнях. При переході по 

посиланню на нову сторінку браузер запам'ятовує, з якої ми вийшли. Тому 

завжди можна повернутися назад, нажавши комбінацію клавіш 

Alt+СТРІЛКА ВЛІВО. 

Фрагменти тексту на сторінці можуть бути озаглавлені. На відміну 

від основного тексту, заголовки підрозділяються по старшинству (рівню). 

Самим старшим є перший рівень. 

Список – це послідовність абзаців, які пронумеровані або відзначені 
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маркерами. Звичайно в списки виносять перелік рубрик на сайті, перелік 

назв рекламованих товарів і послуг і т.п.  

Таблиці можуть використатися за прямим призначенням й у чисто 

декоративних цілях. У першому випадку в них відображаються лінії 

границь між осередками, є заголовки рядків і стовпців. Наприклад, у 

таблиці зводяться назви й ціни товарів, адреси й телефони, параметри 

встаткування. Працювати з такими таблицями легко, тому що всі осередки 

заповнені даними, зміст яких треба з назви рядків і стовпців. 

Рамки (Frime) використаються для того, щоб окремі фрагменти 

тексту могли відображатися незалежно друг від друга. Наприклад, на 

сторінці з текстом книги може бути присутнім фрейм із її змістом. 

Основний текст прокручується на сторінці в міру прочитання, а фрейм 

змістом залишається нерухомим. 

Проблема полягає в тому щоб зрозуміти, як фрейм співвідноситься з 

основним текстом сторінки й з іншими фреймами. 

Багато об'єктів мають підписи й заголовки. 

Елементи управління застосовуються для вибору відповідей на 

питання, введення текстів, листування сторінок й інших дій. 

Найпоширенішими є кнопки, з полями для уведення тексту й списки, що 

розкриваються. Щоб активізувати елемент управління, на нього варто 

встановити курсор миші або маркер. Наприклад, за допомогою клавіші "F" 

можна перейти на поле уведення.  

Головна відмінність між звичайним текстом у тім, що текст веб-

сторінки не призначений для редагування. Тому на ньому немає 

системного курсору, який можна рухати за допомогою клавіш. Доводиться 

використати курсор миші й так званий "віртуальний курсор", що 

з'являється при включенні скринридера. 

Використаються три основних варіанти збереження:  
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 веб – сторінка повністю,  

 веб – сторінка (тільки html),  

 веб – сторінка як текстовий документ. 

У першому випадку зберігається вся інформація, розташована на 

сторінці. Створюється файл із розширенням HTM і папка з тим же ім'ям, у 

яку окремо записуються файли малюнків, кліпів, звукового супроводу, і 

інша допоміжна інформація. 

У другому випадку створюється тільки файл із розширенням HTM, 

без додаткової інформації, але зі збереженням структури сторінки, її 

форматування, таблиць й адрес посилань. Такий режим застосовується, 

якщо передбачається не тільки прочитати дану сторінку пізніше, але й 

використати розташовані на ній посилання для подальшої роботи в 

INTERNET. 

У третьому випадку створюється звичайний текстовий файл із 

розширенням TXT. Така сторінка може бути прочитана будь-якою 

програмою читання файлів, навіть в MS DOS. Природно, що для посилань 

зберігаються не адреси, а тільки назви, тому таке збереження не дає 

можливості рухатися по посиланнях на інші сторінки. 

Ви знайшли на сторінці корисну інформацію й бажаєте її зберегти. 

Для цього необхідно виділити мишкою потрібний текст, скопіювати його в 

буфер обміну й у текстовий файл. 

Для використати буфер обміну потрібно виконати наступні дії: 

 Виділити фрагмент веб-сторінки, що цікавить, можна 

натиснувши клавішу Shift й, не відпускаючи, натискати на СТРІЛКА 

ВНИЗ. При кожнім натисканні на СТРІЛКА ВНИЗ JAWS буде читати 

черговий абзац (починаючи з поточного) і повідомляти, що вони виділені. 

Коли всі потрібні абзаци виділені, відпустіть клавішу Shift. При натиснутій 
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клавіші Shift виділяється все, що попадає під курсор при його переміщенні 

по тексту. Якщо після цього рухати курсор назад, то розмір виділеної 

області зменшується, поки курсор не дійде до її початку, а потім знову 

росте, але вже у зворотному напрямку. 

 Скопіювати виділений фрагмент у буфер обміну (Control+C).  

 Відкрити текстовий документ і виконати вставку з буфера 

(Control+V).  

 Особливості використання буфера обміну. 

На відміну від звичайного режиму роботи, при включеному JAWS 

форматування й малюнки не зберігаються, а таблиці й посилання будуть 

перетворені в текстовий формат.  

Для збереження можна використати й текстові документи, відкриті в 

Блокноті (Note Pad) 
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2. ПОШУКОВІ СИСТЕМИ 

Основне завдання INTERNET – надання необхідної інформації. Щоб 

знайти потрібну інформацію необхідно знати адресу Web-сторінки, на якій 

ця інформація знаходиться. Найкраще шукати необхідну інформацію за 

допомогою пошукових систем. Пошукова система являє собою 

спеціалізований Web-вузол. Пошукові системи класифікують по методах 

пошуків. 

Пошукові каталоги призначені для пошуку по темах. Звичайно вони 

побудовані по ієрархічних принципах, тобто кожен крок пошуку це вибір 

підрозділу з більше конкретною тематикою шуканої інформації. На 

нижньому рівні пошуку користувач отримує невеликий список посилань 

на шукану інформацію. 

Пошуковий індекс забезпечує пошук по заданих ключових словах. 

Звичайно ключові слова вводяться при заповненні спеціальної форми 

пошуку, після чого натискається кнопка «Пошук». У результаті пошуку 

формується набір гіперпосилань на Web-сторінки, що містить зазначені 

терміни. Звичайно пошукові індекси видають велику кількість шуканих 

сторінок. 

У цьому списку представлені посилання на різні Web-сторінки, 

причому посилання розташовуються по ступені убування знайдених на 

даних сторінках слів, що збігаються із ключовими словами. При перегляді 

списку  необхідно  вибрати ті сторінки, які потрібно переглянути. Деякі 

системи складають список посилань по ступені свіжості сторінок, інші ж – 

по ступені ймовірності того, що дані сторінки виявляться шуканими. 

Обчислення ймовірності ґрунтується на даних про те, як часто на сторінці 

зустрічається шукане слово. Першими в такому списку йдуть посилання на 

ті сторінки, у яких ключові слова зустрічаються вже в назві. 
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Пошукові каталоги надають доступ до меншої кількості сторінок, 

чим пошукові індекси, але вони точніше вказують на основні ресурси 

Мережі. Тому при первинному пошуку інформації доцільно використати 

пошукові каталоги. А кваліфікованим користувачам Internet більше 

корисні пошукові індекси. Вони дозволяють розшукати маловідомі й 

вузько спеціалізовані ресурси. Багато сучасних пошукових систем 

сполучають у собі обидва зазначених методу. 

Програма INTERNET EXPLORER має спеціальні засоби організації 

пошуку без явного звертання до пошукових систем. Можна отримати 

доступ до однієї з відомих пошукових систем, просто клацнувши на кнопці 

«Пошук», ліворуч з'явиться вікно пошуку. Далі можна набрати ключові 

слова для пошуку й вибрати пошукову систему. Результати пошуку будуть 

відображені в правій частині вікна користувача. Якщо вибрати потрібне 

посилання, то в правому вікні з'явиться вміст обраної сторінки. Щоб 

сховати вікно пошуку, необхідно клацнути на кнопці «Пошук» ще раз. 

При роботі з INTERNET ЕХРLORER можна проводити пошук прямо 

в полі «Адреса». Для цього в адресний рядок уводитися слово або фраза 

для пошуку. Під адресним рядком відкриється вікно зі словом «Пошук» і 

шуканою фразою. INTERNET EXPLORER почне пошук з використанням 

заздалегідь визначеної системи пошуку; при цьому кнопка «Пошук» на 

панелі інструментів накиснеться  сама. 

Можна здійснити пошук натиснувши кнопку «Пошук» і вибравши 

опцію меню «Знайти». Вікно INTERNET EXPLORER відкриється саме із 

уже натиснутою кнопкою «Пошук». 

Якщо вдалося знайти те, що шукали, але все-таки не зовсім те, то в 

цьому випадку придасться механізм пов'язаних посилань. Для будь-якої 

Web-сторінки можна переглянути список посилань, що мають до неї 

відношення, можливо, серед них виявиться саме те, що потрібно. Щоб 
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переглянути пов'язані посилання, потрібно зробити наступне. Вибрати в 

меню «Сервіс» команду «Показати пов'язані посилання». 

Після цього на панелі інструментів натиснути кнопку «Пошук», і в 

лівій частині екрана повниться вікно, що містить список посилань, 

пов'язаних з даною сторінкою. Потрібно натиснути на одне з посилань, і 

переглянути в правому вікні відповідну Web-сторінку. 

2.1. Механізми пошуку. 

Пошукові системи звичайно складаються із трьох компонентів:  

 агент (павук або кроулер), що переміщається по Мережі 

й збирає інформацію;  

 база даних, що містить всю інформацію, що збирається 

павуками;  

 пошуковий механізм, що використовується як інтерфейс 

для взаємодії з базою даних.  

Засоби пошуку й структурування, іноді називані пошуковими 

механізмами, використаються для того, щоб допомогти знайти потрібну 

інформацію.  

Засоби пошуку типу агентів, павуків, кроулерів і роботів 

використовуються для збору інформації про документи, що перебувають у 

Мережі Інтернет. Це спеціальні програми, які займаються пошуком 

сторінок у Мережі, виявляють гіпертекстові посилання на цих сторінках й 

автоматично індексують інформацію, яку знаходять, для побудови бази 

даних.  

Кожен пошуковий механізм має власний набір правил, що 

визначають, як збирати документи. Деякі ідуть за кожним посиланням на 

кожній знайденій сторінці й потім, у свою чергу, досліджують кожне 

посилання на кожній з нових сторінок, і так далі. Деякі ігнорують 
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посилання, які ведуть до графічних і звукових файлів, файлам 

мультиплікації; інші ігнорують посилання до ресурсів типу баз даних 

WAIS; інші насамперед переглядають найбільш популярні сторінки. 

Агенти – самі «інтелектуальні» з пошукових засобів. Вони можуть 

робити більше, ніж просто шукати: вони можуть виконувати навіть 

транзакції від Вашого імені. Уже зараз вони можуть шукати сайти 

специфічної тематики й повертати списки сайтів, відсортованих по їхній 

відвідуваності. Агенти можуть обробляти зміст документів, знаходити й 

індексувати інші види ресурсів, не тільки сторінки. Вони можуть також 

бути запрограмовані для знаходження інформації із уже існуючих баз 

даних. Незалежно від інформації, що агенти індексують, вони передають її 

назад базі даних пошукового механізму. 

Агенти виявляють й індексують різні види інформації. Деякі, 

наприклад, індексують кожне окреме слово в документі, що зустрічається, 

у те час як інші індексують тільки 100 найбільш важливих  слів у кожному, 

індексують розмір документа й число слів у ньому, назви, заголовки й 

підзаголовки й так далі. Вид побудованого індексу визначає, який пошук 

може бути зроблений пошуковим механізмом й яка отримана інформація 

буде інтерпретована.  

Агенти можуть також переміщатися по INTERNET і знаходити 

інформацію, після чого поміщати її в базу даних пошукового механізму. 

Адміністратори пошукових систем можуть визначити, які сайти або типи 

сайтів агенти повинні відвідати й проіндексувати. Проіндексована 

інформація відсилається базі даних пошукового механізму так як було 

описано. 

Загальний пошук інформації в Мережі здійснюють програми, відомі 

як павуки. Павуки повідомляють про зміст знайденого документа, 

індексують його й виявляють підсумкову інформацію. Також вони 
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переглядають заголовки, деякі посилання й посилають проіндексовану 

інформацію базі даних пошукового механізму. 

Кроулери переглядають заголовки й повертають тільки перше 

посилання. 

Роботи можуть бути запрограмовані так, щоб переходити по різним 

посиланням різної глибини вкладеності, виконувати індексацію й навіть 

перевіряти посилання в документі. Через їхню природу вони можуть 

застрявати в циклах, тому, проходячи по посиланнях, їм потрібні значні 

ресурси Мережі. Однак, є методи, призначені для того, щоб заборонити 

роботам пошук по сайтах, власники яких не бажають, щоб вони були 

проіндексовані. 

Користувачі можуть поміщати інформацію прямо в індекс, 

заповнюючи особливу форму для того розділу, у який вони хотіли б 

помістити свою інформацію. Ці дані передаються базі даних.  

Коли потрібно знайти інформацію, доступну в INTERNET, потрібно 

відвідати сторінку пошукової системи й заповнює форму, що деталізує 

інформацію, яка необхідна. Тут можуть використатися ключові слова та 

давати інші критерії. Критерії у формі пошуку повинні відповідати 

критеріям, які використовуються агентами при індексації інформації, яку 

вони знайшли при переміщенні по Мережі.  

База даних відшукує предмет запиту, заснований на інформації, 

зазначеній в формі, і виводить відповідні документи, підготовлені базою 

даних.  

Щоб визначити порядок, у якому буде показаний список документів, 

база даних застосовує алгоритм ранжирування. В ідеальному випадку, 

документи, найбільш відповідні запиту будуть поміщені першими в 

списку. Різні пошукові системи використають різні алгоритми 

ранжирування, однак, основні принципи визначення важливості наступні: 
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1. Кількість слів запиту в текстовому вмісті документа. 

2. Теги, у яких ці слова розташовуються. 

3. Місце розташування шуканих слів у документі. 

4. Питома вага слів, щодо яких визначається важливість, у загальній 

кількості слів документа. 

База даних виводить ранжируваний подібним чином список 

документів з HTML і повертає його користувачеві, що зробив запит. 

Різні пошукові механізми також вибирають різні способи показу 

отриманого списку – деякі показують тільки посилання; інші виводять 

посилання з першими декількома пропозиціями, що містяться в документі 

або заголовок документа разом з посиланням.  

2.2. Пошукові системи 

У мережі існують різні способи пошуку інформації. Звичайно ж, 

якщо є довідник, у якому можна знайти місцезнаходження джерела 

конкретної інформації, що цікавить вас, то, треба цим скористатися. 

Однак, на жаль, такі довідники далеко не завжди доступні. Крім того, 

мережа  постійно обновлюється, і тому знаходитися в курсі всього нового, 

з допомоги періодики, а тим більше за допомогою літератури, не завжди 

представляється можливим. Для пошукових цілей в INTERNET існують 

спеціальні пошукові машини, що розташовують значними базами даних і 

мають зв'язок із собі подібними.  

Істотно корисними можливостями в них є наявність системи пошуку, 

що будується за принципом: від загального – до конкретного. Задаючи 

загальне поняття (у вигляді ключового слова, декількох слів або фрази – 

залежно від сервісних послуг конкретної машини), а потім, з кожним 

новим пошуком усе більше й більше конкретизуючи його, можна отримати 

результат, що цікавить.  
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За даними компанії Net Applications у грудні 2007 року використання 

пошукових систем на Заході розподілялося в такий спосіб: 

Google — 77,04 %  

Yahoo — 12,46 %  

MSN — 3,33 %  

Microsoft Live Search — 2,57 %  

AOL — 2,12 %  

Ask — 1,38 %  

AltaVista — 0,13 %  

Excite — 0,07 %  

Lycos — 0,02 %  

All the Web — 0,02 %  

 Багатомовні:  

o Google (34,4 % Російськомовного сегмента)  

o Bing (0,9 % Російськомовного сегмента)  

o Yahoo! (0,2 % Рунета) і приналежної до цієї компанії пошукові 

машини: 

 Inktomi  

 AltaVista  

 Alltheweb  

 Англомовні і міжнародні:  

o AskJeeves (механізм Teoma)  

 Російськомовні — більшість «російськомовних» пошукових систем 

індексують і шукають тексти на багатьох мовах — українській, 

білоруській, англійській і ін. Відрізняються ж вони від 

«багатомовних» систем тим, що індексують всі документи підряд та 

в основному індексують ресурси, розташовані в доменах зонах, де 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Net_Applications&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(Ð¿Ð¾Ð¸Ñ�ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ�_Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�ÐµÐ¼Ð°)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo
http://ru.wikipedia.org/wiki/MSN
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Live_Search
http://ru.wikipedia.org/wiki/AOL
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ask
http://ru.wikipedia.org/wiki/AltaVista
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Excite&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lycos
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=All_the_Web&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_(Ð¿Ð¾Ð¸Ñ�ÐºÐ¾Ð²Ð°Ñ�_Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�ÐµÐ¼Ð°)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bing
http://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð Ñ�Ð½ÐµÑ�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Inktomi&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/AltaVista
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Alltheweb&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð½Ð³Ð
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=AskJeeves&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoma&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð Ñ�Ñ�Ñ�ÐºÐ¸Ð¹_Ñ�Ð·Ñ�Ðº
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð£ÐºÑ�Ð°Ð¸Ð½Ñ�ÐºÐ¸Ð¹_Ñ�Ð·Ñ�Ðº
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÐ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð½Ð³Ð
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ð¼ÐµÐ½
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домінує російська мова або інші способи обмежують своїх роботів 

російськомовними сайтами.  

У цей час у зоні російськомовного Інтернет діють більше трьох 

десятків пошукових систем. Причому близько 90% аудиторії Інтернет 

доводиться всього на 3 самі популярні пошукові системи: Яndex, Google, 

Rambler. 

 Поисковая система Сервер Доля аудитории 

Яndex http://www.yandex.ru до 67% 

Google http://www.google.com до 33% 

Rambler http://search.rambler.ru до 20% 

Поиск@Mail.ru http://go.mail.ru до 15% 

АПОРТ http://www.aport.ru до 10% 

MSN http://search.msn.com до 3% 

Nigma http://nigma.ru/ до 3% 

Yahoo! http://search.yahoo.com менее 1% 

Altavista http://www.altavista.com менее 1% 

WebAlta http://webalta.ru/ менее 1% 

Ukr.net  (Яndex) http://search.ukr.net/ менее 0,1% 

Bigmir.net (Яndex.XML) http://search.bigmir.net/ менее 0,1% 

AOL (Google) http://search.aol.com/ менее 0,1% 

Netscape http://search.netscape.com/ менее 0,1% 

AllTheWeb http://www.alltheweb.com/ менее 0,1% 

Quintra http://quintura.ru/ менее 0,1% 

Metabot.ru http://www.metabot.ru/ менее 0,1% 

Stocona Search http://search.stocona.ru/http://stocona.ru/ менее 0,1% 

Поиск.Ru (Яndex.XML)  http://poisk.ru/ менее 0,1% 

VIZZY.ru (контент Google) http://vizzy.ru/ менее 0,1% 

Нейрон (Яndex) http://neiron.ru/ менее 0,1% 

Лупа.ру http://lupa.ru/ менее 0,1% 

Find.ru (Яndex.XML) http://find.ru/ менее 0,1% 

 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://search.rambler.ru/
http://go.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://search.msn.com/
http://nigma.ru/
http://search.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://webalta.ru/
http://search.ukr.net/
http://search.bigmir.net/
http://search.aol.com/
http://search.netscape.com/
http://www.alltheweb.com/
http://quintura.ru/
http://www.metabot.ru/
http://search.stocona.ru/
http://search.stocona.ru/
http://poisk.ru/
http://vizzy.ru/
http://neiron.ru/
http://lupa.ru/
http://find.ru/
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3. ПОШУК ПАТЕНТІВ 

3.1. Пошук патентів на сайті FIPS 

Пошук патентів для вибору принципових проектних рішень на сайті 

FIPS виконується в наступній послідовності: 

1. Знаходяться патенти які можуть зацікавити 

проектувальника. Вибір проводиться по реферату патенту. 

2.  Отримання повної документації на вказані патенти. 

Виконується пошук патентів по його номеру, або по коду 

міжнародної патентної класифікації (МПК), дивись Додаток 1. 

3.1.1. Пошук патентів на сайті FIPS по реферату. 

Спочатку здійснюється виклик сайту http://www1.fips.ru. 

Автоматично виконується перехід на сайт 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru, після чого з’являється 

вікно (Рис. 1): 

 
Рис. 1. Сайт FIPS  

http://www1.fips.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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В цьому вікні потрібно вибрати поле «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ», яке на  

Рис. 2 виділене червоним фоном. 

 
 

Рис. 2. Вибір поля в сайті FIPS  

З’являється наступне вікно в якому вибирається пункт 

«Информационно-поисковая система», на Рис. 3. воно відмічене 

червоним кольором. 
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Рис. 3. Сайт FIPS, «Информационные ресурсы»  

З’являється наступне вікно Рис. 4 в якому вводиться: 

Имя пользователя         guest 

Пароль       guest          (відображається як ●●●●●) 

Натиснути кнопку «Войти» 

 

Рис. 4. Сайт «Информационно-поисковая система»  
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Після цього з’являється вікно Рис. 5, в цьому вікні потрібно вибрати 

«Патентные документы РФ (рус.)». 

 

Рис. 5. Сайт «Выбор библиотеки для поиска»  

Панель розкивається і відмічаються всі пункти що знаходяться  під 

нею, як показано на Рис. 6. Після цього потрібно натиснути «Поиск». 

 

Рис. 6. Сайт «Выбор библиотеки для поиска»  

Після цього з’являється вікно «Пошуковий запит» Рис. 7. 
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Рис. 7. Сайт «Поисковый запрос»  

В цьому вікні потрібно сформулювати пошуковий запит. Спочатку 

потрібно вибрати вид пошуку «логический», «нечеткий» або «словарный». 

За замовчуванням «логический». 

Сам пошук може здійснюватись по пунктам. Якщо заповнити  деякі 

пункти та натиснути клавішу «Поиск», то відбувається пошук заданої 

інформації в базі даних FIPS.  

 Основная область запроса  

(54) Название  

(11) Номер документа  

(45) Опубликовано  

(21) Заявка  

(51) МПК  

(71) Заявитель(и)  

(72) Автор(ы)  

 Інші  
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Наприклад, якщо заповнити поля Рис. 8: 

Основная область запроса – футеровка; 

Название – вращающиеся печи. 

Та натиснути клавішу «Поиск» 

 

Рис. 8. Сайт «Поисковый запрос»  

То з’явиться вікно приведене на Рис. 9, в якому виконаний 

відповідний пошук. Слід зазначити, що в цьому випадку, пошук 

виконується  за назвою патенту в полі «Название» –  вращающаяся печь, 

та по «Основная область запроса» – футеровка. Знайдено 59 документів.  
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Рис. 9. Пошук по області запиту і назві патенту. 

Також можливі інші варіанти запиту, наприклад в «Основная 

область запроса» введемо «футеровка вращающаяся печь» Рис. 10. 

 

Рис. 10. Пошук по області запиту  

В цьому випадку отримаємо наступне вікно, приведене на Рис. 11. 
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Рис. 11. Результат пошуку патентів 

Слід зазначити, що в цьому випадку було знайдено 107 документів, 

якщо пошук виконувався тільки по «Основная область запроса». 

Визначивши який патент потрібний для вивчення, вказуємо на  рядок 

де він описаний «26  2130571 1999.05.20 ФУТЕРОВКА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ». 

Отримаємо вікно приведене на Рис. 12. 



 31 

 

Рис. 12. Текст реферату патенту 

В вікні звичайно представлений реферат патенту та (можливо) 

рисунок для його опису.  

Користуючись цією пошуковою системою провадиться попередній 

пошук для швидкого визначення, по рефератам і короткому описі, номерів 

тих патентів які будуть потрібні при модернізації обладнання. 

Визначивши які патенти потрібні для пошуку принципових 

патентних рішень можливо вибрати повний опис патенту, використовуючи 

наступну систему пошуку.  

3.1.2. Пошук повного тексту патентів на сайті FIPS. 

1. Пошук патентів по його номеру. 

Коли з’явилося вікно, приведене на Рис. 3, потрібно натиснути поле 

«Открытые реестры», після чого з’являється вікно приведене на Рис. 13. 
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Рис. 13. Сайт FIPS, «Открытые реестры»  

В цьому вікні потрібно вибрати поле «Реестр изобретений 

Российской Федерации». З’являється наступне вікно Рис. 14, з допомогою 

якого можливо знайти документи по номеру реєстрації.  

 

Рис. 14. Сайт FIPS, «Найти документы» по номеру регистрации.  
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В поле «Значение» вводиться номер патенту, який був визначений в 

попередньому розділі. Наприклад 2130571, для обертової печі, та 

натиснути «Показать». Отримаємо вікно приведене на Рис. 15. 

 
                     . 

                     . 

 

Рис. 15. Патент №2130571.  
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Як видно з Рис. 15, в кінці документу виділені написи: Рисунок 1, 

Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4. Натискаючи на них отримаємо відповідні 

рисунки до тексту даного патенту. 

2. Пошук патентів по коду міжнародної патентної класифікації (МПК). 

При пошуку патентів по коду МПК потрібно в вікні Рис. 14, в полі 

«Параметр» вибрати «Индекс МПК», ввести його значення та натиснути 

«Показать». Коди МПК вибираються з таблиць відповідних кодів на сайті 

FIPS. Деякі з них приведені в Додатку 1. 

Наприклад для обертової печі з кодом МПК F27B 7/28, Рис. 16, що 

визначається як (див. Додаток 1) 

Печі барабанного типу, що обертаються горизонтально або з малим 

нахилом конструктивні елементи, приладдя і устаткування для печей цього 

типу пристрій футерування 

 

Рис. 16. Уведення МПК 

Отримаємо перелік патентів що відповідають даному коду Рис. 17. 
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Рис. 17. Список патентів при пошуку по МПК F27B 7/28.  

Натиснувши поле з міткою 2130571 отримаємо вікно, яке вже було 

приведене на Рис. 15. 

Користуючись цим методом пошуку можемо отримати всі, або 

майже всі, патенти приведені в переліку на Рис. 17. 

3.2. Пошук патентів в на сайті УКРПАТЕНТ 

Патенти України представлені на сайті «УКРПАТЕНТ», який має 

адресу http://base.ukrpatent.org/. Адреса сайту для пошук рефератів патентів 

http://base.ukrpatent.org/searchINV/. Після введення з’являється вікно 

приведене на Рис. 18. 

http://base.ukrpatent.org/
http://base.ukrpatent.org/searchINV/
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Рис. 18. Пошук патентів в «УКРПАТЕНТ»  

де вказані: 

Ключові слова в назві (uk) 

(11) Номер патенту 

(51) Iндекс МПК 

… інші 

Поля для пошуку задані в формі таблиці. Якщо заповнити поле 

пошуку і натиснути клавішу «Пошук» то виконується пошук по введених 

словах. 

Наприклад введемо «обертова піч» в поле «Ключові слова в назві 

(uk)». Отримаємо вікно, яке приведене на Рис. 19. 

http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewhelp&bdname=inv&fname=TITLE&sid=b9cfa9bc0d3a609bebfe49be43d9420c
http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewhelp&bdname=inv&fname=NP&sid=b9cfa9bc0d3a609bebfe49be43d9420c
http://base.ukrpatent.org/searchINV/search.php?action=viewhelp&bdname=inv&fname=MPK&sid=b9cfa9bc0d3a609bebfe49be43d9420c
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Рис. 19. Результат пошуку «обертова піч» 

В результаті пошуку знайдено 15 патентів. Вказавши на перший в 

полі «Детальніше» отримаємо вікно приведене на Рис. 20. 

 

Рис. 20. Результат «Детальніше» Обертова піч 1. 
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Вказавши «Опис» отримаємо більше повну інформацію Рис. 21. 

 

Рис. 21. Результат «Опис» Обертова піч 1. 

Користувач може переглядати сторінки даного патенту, натискуючи 

відповідні клавіші, та зберегти їх в форматі <назва>.pdf.  
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4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

Завдання №1 

Мета роботи: Знайомство з системою INTERNET 

Завдання для практичної роботи: 

1. Вхід в систему INTERNET 

2. Структура веб-сайту 

3. Пошук інформації в пошукових системах 

4. Групи новин 

5. Електронна пошта 

Контрольні запитання: 

1. Із чого складається глобальна мережа?  

2. Які види послуг надаються в Інтернет? 

3. Чим відрізняються ON-LINE й OFF-LINE робота в мережі? 

4. Хто надає послуги Інтернет? 

5. Що таке "веб-сайт"? 

6. Що таке Броузер?  

7. Наскільки достовірна інформація в Інтернет?  

8. Наскільки безпечне використання Інтернету?  

9. Як поводитися в Інтернеті?  

 

Виконання роботи 
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Завдання №2 

Мета роботи: Пошук в INTERNET літературної інформації відносно теми 

курсового проекту 

Завдання для практичної роботи: 

Пошук інформації в пошукових системах  

Пошукова система Сервер Примітки 

Яndex http://www.yandex.ru  

Google http://www.google.com  

Rambler http://search.rambler.ru  

Поиск@Mail.ru http://go.mail.ru  

АПОРТ http://www.aport.ru  

MSN http://search.msn.com  

Nigma http://nigma.ru/  

Yahoo! http://search.yahoo.com  

Бібліотека Вернадського http://www.nbuv.gov.ua  

Контрольні запитання: 

1. Що таке WWW-сторінка? 

2. Що таке Файл веб-сторінки?  

3. Що таке заголовок і тіло сторінки.  

4. Що визначають фрагменти тексту й посилання.  

5. Що таке Заголовки, списки, таблиці, фрейми. 

6. Відмінність рядків й абзаців на веб-странице від рядків й абзаців у 

редакторі Word.  

7. Варіанти збереження сторінки (повністю, тільки html, як текстовий 

документ)  

8. Прийоми пошуку інформації в Інтернет 

9. Пошукові машини й сервери 

10. Механізми пошуку, тематичний пошук  

Виконання роботи 

http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://search.rambler.ru/
http://go.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://search.msn.com/
http://nigma.ru/
http://search.yahoo.com/


 41 

Завдання №3 

Мета роботи: Пошук в INTERNET принципових проектних рішень 

(патентів) відносно теми курсового проекту 

Завдання для практичної роботи: 

Знайти патенти для виконання курсового проекту в наступних  

пошукових патентних системах. Вибрати патент для модернізації в 

курсовий проект з сайту www1.fips.ru. Результати патентного пошуку 

звести в патентний формуляр (Додаток 2). 

Пошук патентів Сервер Примітки 

Росія   www1.fips.ru   

Росія   www.rupto.ru  

Україна  www.ukrpatent.org/  

Нові розробки  www.sibpatent.ru/patent.asp  

Європейське патентне 

відомство  

 www.european-patent-office.org;  

www.epo.co.at/epo 

 

США   www.uspto.gov   

Великобританія   www.patent.gov.uk   

Німеччина   www.dpma.de   

Бюлетень "Patentblatt"  www.patentblatt.de   

Франція   www.inpi.fr   

Канада   www.cipo.gc.ca   

Японія  www.jpo-miti.go.jp   

Контрольні запитання: 

1. Вибір патенту в пошуковій системі FIPS по реферату. 

2. Копіювання повного тексту патенту з системи FIPS по номеру. 

3. Копіювання повного тексту патенту з системи FIPS по МПК. 

4. Що таке Міжнародна патентна класифікація МПК? 

5. Розділ, клас, підклас, група, підгрупа в МПК. 

6. Як визначити код патенту по МПК?. 

7. З чого складається індекс підгрупи патенту? 

Виконання роботи  

http://www.fips.ru/
http://www.rupto.ru/
http://www.ukrpatent.org/
http://www.european-patent-office.org/
http://www.epo.co.at/epo/
http://www.uspto.gov/
http://www.patent.gov.uk/
http://www.dpma.de/
http://www.patentblatt.de/
http://www.inpi.fr/
http://www.cipo.gc.ca/
http://www.jpo-miti.go.jp/
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ДОДАТОК 1. Коди МПК 

Международная патентная классификация (МПК, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð½Ð³ÐInternational Patent Classification (IPC)) — 

иерархическая система патентной классификации. МПК является средством для 

классификации патентных документов (патенты на изобретения, включая 

опубликованные патентные заявки, авторские свидетельства, полезные модели и 

свидетельства о полезности) единообразной в международном масштабе. Представляет 

собой инструмент для патентных ведомств и других потребителей, осуществляющих 

поиск патентных документов. 

МПК создана в соответствии со Страсбургским соглашением (1971 год). 

Обновляется на регулярной основе Комитетом экспертов, состоящим из 

представителей государств, подписавших это соглашение (стран Соглашения), и 

наблюдателей от других организаций, таких, как Европейская патентная организация. 

Страсбургское соглашение является одним из договоров, находящимся в ведении 

Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Каждый патентный документ всех стран Соглашения (а также большинства 

других) имеет, по крайней мере, один классификационный индекс МПК с указанием 

области техники, к которой относится изобретение. Также могут быть назначено 

несколько индексов для более подробного информирования о содержании документа. 

Пример индекса: A01B 1/10 — патенты, связанные с мотыгами, имеющими 

несколько лезвий. 

Описание 

МПК охватывает все области знаний, объекты которых могут подлежать защите 

охранными документами. Для конкретизации области существуют пять основных 

уровней иерархии: 

1. Раздел  

2. Класс  

3. Подкласс  

4. Группа  

5. Подгруппа  

Дальнейшее уточнение происходит путем подчинения одних подгрупп другим. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð½Ð³Ð
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ�ÐµÐ½Ñ�
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ð
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1971_Ð³Ð¾Ð´
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�ÐµÐ¼Ð¸Ñ�Ð½Ð°Ñ�_Ð¾Ñ�Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�_Ð¸Ð½Ñ�ÐµÐ
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Каждый объект классификации состоит из индекса и описательной части. 

Индекс объекта (кроме разделов) состоит из соответствующего индекса предыдущего 

уровня и, добавленной к нему, буквы или числа. Описательная часть, как правило, 

состоит из заголовка объекта и краткого перечня относящейся к нему тематики или 

рубрик. 

Раздел 

МПК разделена на восемь разделов. Разделы представляют собой высший 

уровень иерархии МПК. Каждый раздел обозначен заглавной буквой латинского 

алфавита от A до Н. Разделы имеют следующие названия: 

А: Удовлетворение жизненных потребностей человека  

В: Различные технологические процессы; транспортирование  

С: Химия; металлургия  

D: Текстиль; бумага  

E: Строительство и горное дело  

F: Машиностроение; освещение; отопление; оружие и боеприпасы; взрывные 

работы  

G: Физика  

H: Электричество  

Класс 

Каждый раздел делится на классы. Классы являются вторым уровнем иерархии 

МПК. Индекс класса состоит из индекса раздела и двузначного числа. Заголовок класса 

отражает содержание класса. Например, A01 — Сельское хозяйство; лесное хозяйство; 

животноводство; охота; отлов животных; рыболовство и рыбоводство. 

Подкласс 

Каждый класс содержит один или более подклассов. Подклассы представляют 

собой третий уровень иерархии МПК. Индекс подкласса состоит из индекса класса и 

заглавной буквы латинского алфавита. Заголовок подкласса с максимальной точностью 

определяет содержание подкласса. 

Например, A01B — Обработка почвы в сельском и лесном хозяйствах; узлы, детали и 

принадлежности сельскохозяйственных машин и орудий вообще. 
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Группы и подгруппы 

Каждый подкласс разбит на группы. В свою очередь группы делятся на 

основные группы (то есть четвертый уровень иерархии МПК) и подгруппы (более 

низкий уровень иерархии по сравнению с основными группами). Индекс группы МПК 

состоит из индекса подкласса, за которым следуют два числа, разделенные наклонной 

чертой. 

Индекс основной группы состоит из индекса подкласса, за которым следует 

одно-, двух- или трехзначное число, наклонная черта и два нуля. Текст основной 

группы точно определяет область техники, которая считается целесообразной для 

проведения поиска.. 

Например, A01B 1/00 — Ручные орудия. 

Подгруппы образуют рубрики, подчиненные основной группе. Индекс 

подгруппы состоит из индекса подкласса, за которым следует число основной группы, 

которой подчинена данная подгруппа, наклонная черта и, по крайней мере, две цифры, 

кроме 00. Текст подгруппы понимается всегда в пределах объема ее основной группы и 

точно определяет тематическую область, в которой считается наиболее 

целесообразным проведение поиска. Перед текстом подгруппы ставится одна или более 

точек, которые определяют степень ее подчиненности, то есть указывают на то, что 

подгруппа является рубрикой, подчиненной ближайшей вышестоящей рубрике, 

напечатанной с меньшим сдвигом, то есть имеющей на одну точку меньше. Например, 

A01B 1/02 .заступы; лопаты  

A01B 1/04 ..с зубьями  

Группы делятся на подгруппы, обозначаемые чѐтными цифрами. 

Согласно http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/ разделы представлены 

следующим образом: 

 Раздел A – УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА  

 Раздел B – РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  

 Раздел C – ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ  

 Раздел D – ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА  

 Раздел E – СТРОИТЕЛЬСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО  

http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-A_XML/ipc8-class_A.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-A_XML/ipc8-class_A.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-class_B.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-class_B.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-C_XML/ipc8-class_C.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-D_XML/ipc8-class_D.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-E_XML/ipc8-class_E.xml
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 Раздел F – МАШИНОСТРОЕНИЕ; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; 

ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ; ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ  

 Раздел G – ФИЗИКА 

 Раздел H – ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

Раздел B - Различные технологические процессы, транспортирование  

B02C – Дробление или измельчение различных материалов; помол зерна 

(получение порошков дроблением или измельчением  B 22F 9/04)  

Содержание подкласса  

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВООБЩЕ 

С использованием вращающихся дробилок или 

дробилок, совершающих возвратно-поступательное 

движение 

 1/00 2/00 

С использованием валков  4/00 

С использованием дисков  7/00 

С использованием вращающихся бил  13/00 

С использованием вращающихся барабанов  17/00 

Прочими способами  15/00 18/00 19/00 

Вспомогательные способы, устройства и 

приспособления 
 23/00 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ; УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 21/00 25/00 

МЕЛЬНИЦЫ; ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ НИХ 
 4/06 4/16 4/24 4/38 7/13 7/18 9/00 11/00 

 

B02C 

1/00 

Измельчение дробилками с возвратно-поступательным движением рабочих 

органов 

B02C 1/02       .щековые дробилки 

B02C 1/04       .с односторонне действующей щекой 

B02C 1/06       ..с двусторонне действующей щекой 

B02C 1/08       ..со щеками, взаимодействующими с вращающимся вальцом (валком) 

B02C 1/10       ..форма или конструкция щек 

B02C 1/12 
      

.дробилки с невращающимися рабочими органами, снабженными острыми 

выступами 

B02C 1/14       .толчеи 
 

http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-F_XML/ipc8-class_F.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-F_XML/ipc8-class_F.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-G_XML/ipc8-class_G.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-H_XML/ipc8-class_H.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/Ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B22F.xml#B22F   9/04
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   1/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   2/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   4/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   7/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  13/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  17/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  15/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  18/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  19/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  23/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  21/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  25/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   4/06
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   4/16
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   4/24
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   4/38
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   7/13
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   7/18
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   9/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  11/00
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B02C 

2/00 
Измельчение гирационными или конусными дробилками 

B02C 2/02       .с эксцентрично движущимися рабочими органами 

B02C 2/04       ..с вертикальной осью 

B02C 2/06       ...закрепленной в подшипнике сверху 

B02C 2/08       ..с горизонтальной осью 

B02C 2/10 
      

.с концентрично движущимися рабочими органами; колокольные 

(конусные) дробилки 
 

  

B02C 

4/00 

Измельчение вальцовыми (валковыми) мельницами или дробилками (с 

размалывающими органами в виде вальцов или шаров, взаимодействующих с 

кольцами или дисками  15/00; вальцовые мельницы для изготовления 

шоколада или измельчения шоколадной массы  A 23G 1/10, A 23G 1/12)  

B02C 4/02       .с двумя или несколькими вальцами (валками) 

B02C 4/04 
      

..для измельчения пастообразных материалов, например красок, 

шоколада, коллоидов 

B02C 4/06       ..для размалывания зерна 

B02C 4/08 
      

..с взаимодействующими рифлеными или зубчатыми дробящими 

вальцами (валками) 

B02C 4/10 
      

.с вальцом (валком), взаимодействующим с неподвижным рабочим 

органом 

B02C 4/12       ..в виде плиты 

B02C 4/14 
      

...для измельчения пастообразных материалов, например красок, 

шоколада, коллоидов 

B02C 4/16       ...для размалывания зерна 

B02C 4/18       ..в виде стержня 

B02C 4/20       ...с рифленым или зубчатым вальцом (валком) 

B02C 4/22 
      

...для измельчения пастообразных материалов, например красок, 

шоколада, коллоидов 

B02C 4/24       ...для размалывания зерна 

B02C 4/26       ..в виде решетки 

B02C 4/28       .конструктивные элементы, вспомогательные способы и устройства 

B02C 4/30       ..форма или конструкция вальцов (валков) 

B02C 4/32 
      

..регулирование давления на размалывающие органы или зазоры между 

ними 

B02C 4/34       ...в мельницах, где вальцы взаимодействуют с неподвижным раб.орг. 

B02C 4/36       ...в мельницах для пастообразных материалов 

B02C 4/38       ...в мельницах для зерна 

B02C 4/40       ..приспособления для очистки вальцов (валков), например скребки 

B02C 4/42       ..приводы; регулирование скорости вращения вальцов (валков) 

B02C 4/44       ..охлаждение или нагрев вальцов (валков) или стержней 
 

http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  15/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/Ipc8-subclass-A_XML/ipc8-A23G.xml#A23G   1/10
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/Ipc8-subclass-A_XML/ipc8-A23G.xml#A23G   1/12
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B02C 

13/00 
Измельчение мельницами с вращающимися ударными органами 

B02C 13/02 
      

.с горизонтальным валом ротора (с аксиальным движением материала 

 13/10)  

B02C 13/04 
      

..с билами, шарнирно прикрепленными к ротору; молотковые 

мельницы 

B02C 13/06       ..с билами, жестко прикрепленными к ротору 

B02C 13/08       ...с билами крыльчатого типа 

B02C 13/09       ...со сбрасыванием измельчаемого материала на ударные плиты 

B02C 13/10       .с горизонтальным валом ротора и аксиальным движением материала 

B02C 13/12       ..с вихревой камерой 

B02C 13/13 

      

.с горизонтальным валом ротора и комбинированные с 

просеивающими устройствами, например для приготовления 

пылевидного топлива 

B02C 13/14 
      

.с вертикальным валом ротора, например мельницы, комбинированные 

с просеивающими устройствами 

B02C 13/16       ..с билами, шарнирно прикрепленными к ротору 

B02C 13/18       ..с билами, жестко прикрепленными к ротору 

B02C 13/20       .с двумя и более взаимодействующими роторами 

B02C 13/22       .штифтового типа 

B02C 13/24       ..с вертикальной осью 

B02C 13/26       .конструктивные элементы, вспомогательные способы и устройства 

B02C 13/28       ..форма или конструкция бил 

B02C 13/282       ..форма кожухов мельниц или их внутренняя поверхность 

B02C 13/284       ...сита, встроенные в них 

B02C 13/286       ..способы и устройства для подачи или выгрузки материала 

B02C 13/288 
      

..способы и устройства для вентиляции или обеспечения циркуляции 

воздуха 

B02C 13/30       ..приводы 

B02C 13/31       ..предохранительные приспособления или меры 
 

  

B02C 

15/00 

Измельчение мельницами с рабочими органами в виде вальцов (валков) 

или шаров, взаимодействующих с кольцами или дисками 

B02C 15/02       .маятниковые центробежные мельницы 

B02C 15/04 
      

.мельницы с качающимися прижимаемыми вальцами, например 

прижимаемыми пружинами [4]  

B02C 15/06 

      

.мельницы с вальцами, прижимаемыми к внутренней поверхности 

вращающегося кольца, например под действием пружины ( 15/04 

имеет преимущество) [4]  

B02C 15/08 
      

.мельницы с шаровыми органами или вальцами (валками), 

прижимаемыми под действием центробежной силы к внутренней 

http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  13/10
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  15/04
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поверхности кольца и приводимыми в действие элементом, 

установленным по центру (  15/02 имеет преимущество)  

B02C 15/10 

      

.мельницы с шаровыми органами или вальцами (валками), 

прижимаемыми под действием центробежной силы к внутренней 

поверхности кольца и приводимыми в действие устройством иным, 

чем элемент, установленный по центру 

B02C 15/12 

      

.мельницы с двумя и более дисками и шаровыми органами или 

вальцами, расположенными между дисками подобно шариковым или 

роликовым подшипникам [4]  

B02C 15/14       .бегунковые мельницы, например чилийские 

B02C 15/16 

      

.мельницы с рабочими органами, имеющими, как правило, различные 

окружные скорости и состоящими из внешнего полого цилиндра или 

конуса и внутреннего вальца (валка) или конуса 
 

  

B02C 

17/00 

Измельчение барабанными мельницами, барабан которых загружается 

материалом, измельчаемым с помощью специальных элементов, например 

гальки, шаров и т.п., или без них (высокоскоростные барабанные мельницы 

 19/11)  

B02C 17/02       .с перфорированным барабаном 

B02C 17/04       .с неперфорированным барабаном 

B02C 17/06       ..с несколькими отсеками 

B02C 17/07       ...радиально расположенными 

B02C 17/08       ..с планетарно движущимися барабанами 

B02C 17/10 
      

.с одним или несколькими измельчающими органами, располагаемыми 

в барабане 

B02C 17/14 

      

.мельницы, в которых масса измельчаемого материала опрокидывается 

при ином движении барабана, чем вращательное, например при его 

качении, вибрации, опрокидывании 

B02C 17/16 

      

.мельницы с неподвижным барабаном, внутри которого 

устанавливается перемешивающий орган, переворачивающий массу 

материала 

B02C 17/18       .конструктивные элементы 

B02C 17/20       ..измельчающие органы 

B02C 17/22       ..внутренняя облицовка барабанов 

B02C 17/24       ..приводы 
 

  

B02C 

19/00 
Прочие способы и устройства для измельчения (для зерна  9/00)  

B02C 19/06       .струйные мельницы 

B02C 19/08       .ступочные мельницы 

B02C 19/10 
      

.мельницы, в которых фрикционный блок протягивается по 

поверхности с цилиндрического или кольцевого элемента 

http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  15/02
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  19/11
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   9/00
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B02C 19/11 
      

.высокоскоростные барабанные мельницы (центрифуги для разделения 

материалов  B 04B)  

B02C 19/16       .вибрационные мельницы (барабанные мельницы  17/14)  

B02C 19/18 
      

.использование для измельчения вспомогательных физических 

эффектов, например воздействия ультразвука, облучения 

B02C 19/20       .измельчение растиранием 

B02C 19/22       .измельчители с винтообразными дробящими органами 
 

  

B02C 

23/00 

Прочие вспомогательные способы, устройства и приспособления для 

дробления или измельчения, не отнесенные к группам  1/00 - 21/00 или 

специально не предусмотренные для устройств, охватываемых только 

одной из групп  1/00 - 21/00 (разделение или сортировка вообще  B 03,  B 04, 

 B 07)  

B02C 

25/00 

Устройства, специально предназначенные для контроля и регулирования 

работы дробящих и измельчающих машин и установок 

B04C – Устройства с использованием вихревых потоков, например циклоны 

(струйные мельницы  B 02C 19/06; с использованием инерционнных или 

центробежных сепараторов  F 01N 3/037; циклонные печи  F 23)  

B04C 

1/00 
Устройства с основным направлением потока по плоской спирали 

  

B04C 

3/00 
Устройства с неизменным осевым направлением вихревого потока 

B04C 3/02 
      

.со средствами для нагрева или охлаждения, например для резкого 

охлаждения 

B04C 3/04       .агрегатные циклоны (мультициклоны) 

B04C 3/06       .конструкции впускных или выпускных каналов вихревых камер 
 

  

B04C 

5/00 

Устройства, в которых осевое направление вихревого потока изменяется на 

противоположное 

B04C 5/02 
      

.конструкции впускных каналов, создающих вихревой поток 

(аэрогидродинамика вообще  F 15D)  

B04C 5/04       ..тангенциальные впускные каналы 

B04C 5/06       ..осевые впускные каналы 

B04C 5/08       .конструкции вихревых камер 

B04C 5/081       ..форма или размеры 

B04C 5/085       ..с износостойкими элементами 

B04C 5/087       ..с гибкими газонепроницаемыми стенками 

B04C 5/10       ..с перфорированными стенками 

http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/Ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B04B.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  17/14
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   1/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  21/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C   1/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  21/00
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/Ipc8-subclass-B_XML/ipc8-subclass_B03.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/Ipc8-subclass-B_XML/ipc8-subclass_B04.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/Ipc8-subclass-B_XML/ipc8-subclass_B07.xml
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/Ipc8-subclass-B_XML/ipc8-B02C.xml#B02C  19/06
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/Ipc8-subclass-F_XML/ipc8-F01N.xml#F01N   3/037
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/Ipc8-subclass-F_XML/ipc8-subclass_F23.xml
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B04C 5/103 
      

..корпуса и конструктивные элементы, например перегородки или 

направляющие вихревых камер (центральные зоны  5/107)  

B04C 5/107 

      

..центральные зоны; приспособления для создания воздушной центральной 

зоны (воздушного ядра) в гидроциклонах (образующие часть выпускного 

патрубка  5/13)  

B04C 5/12 
      

.конструкции каналов для легкой фракции, например распылительных или 

спиральных выпускных каналов 

B04C 5/13 

      

..выполненных в качестве вихревых приемников (ловушек), направленных 

внутрь вихревой камеры; выгрузка материала из вихревого приемника 

(ловушки), иная, чем из верхней части циклона; устройства, регулирующие 

выгрузку легкой фракции 

B04C 5/14 
      

.конструкции каналов для тяжелой фракции, конструкция вершины 

конической части циклона; разгрузочные устройства 

B04C 5/15 
      

..с качающимися или поворотными заслонками; заслонки, сбросы; обратные 

клапаны 

B04C 5/16 
      

..с выпускными отверстиями изменяемых размеров в каналах для тяжелой 

фракции 

B04C 5/18 
      

..со вспомогательной жидкостной или газовой рабочей средой, ускоряющей 

разгрузку 

B04C 5/181       ..перегородки или центральные вставки в разгрузочных отверстиях 

B04C 5/185       ..пылесборники 

B04C 5/187       ...конструктивно сопряженные с вихревой камерой 

B04C 5/20 
      

.со средствами для нагрева или охлаждения, например для резкого 

охлаждения 

B04C 5/22       .с устройствами для очистки 

B04C 5/23       ..использующими жидкость 

B04C 5/24       .агрегатные циклоны (мультициклоны) 

B04C 5/26       ..установленные последовательно 

B04C 5/28       ..установленные параллельно 

B04C 5/30 

      

..устройства для рециркуляции, располагаемые внутри циклонов или 

конструктивно сопряженные с ними для обеспечения частичной 

рециркуляции среды, например по трубопроводам 
 

  

B04C 

7/00 

Устройства, не отнесенные к группам  1/00, 3/00 или  5/00; агрегатные 

устройства (мультициклоны), не отнесенные к предыдущим группам 

 1/00, 3/00 или  5/00; комбинирование устройств, отнесенных к группам 

 1/00, 3/00 или  5/00 

  

B04C 

9/00 

Устройства с использованием вихревых потоков, комбинированные с другими 

устройствами, например с вентиляторами (с фильтрами  B 01D 50/00)  

  

B04C 

11/00 

Вспомогательные устройства, например предохранительные или 

регулирующие устройства, не отнесенные к другим группам (с устройствами 
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для электростатического осаждения  B 03C 3/14)  

 

B07B – Разделение или сортировка твердых материалов путем 

просеивания или грохочения; с помощью газовых или воздушных потоков;  

(комбинирование устройств для сухого разделения с устройствами для 

мокрого разделения  B 03B; сортировка почтовых отправлений, сортировка 

изделий или материалов вручную или автоматически с помощью 

механизмов, срабатывающих под действием импульса элементов, 

воспринимающих или измеряющих параметры сортируемых изделий или 

материалов  B 07C)  

Содержание подкласса  

РАЗДЕЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРОХОТОВ, СИТ И Т.П. 
 1/00 

РАЗДЕЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ 

ГАЗОВЫХ ИЛИ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 
 4/00 7/00 9/00 11/00 

ПРОЧИЕ ВИДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ; КОМБИНИРОВАННЫЕ 

СПОСОБЫ ИЛИ УСТРОЙСТВА 
 13/00 15/00 

B07B 1/00 Сортировка твердых материалов с помощью грохотов, сит и т.п. 

B07B 1/02       .ручные грохоты или сита 

B07B 1/04       .неподвижные плоские грохоты или сита 

B07B 1/06       .конусные или дисковые грохоты или сита 

B07B 1/08 
      

.грохоты или сита, вращающиеся вокруг оси, расположенной в плос- 

кости грохота 

B07B 1/10       .грохоты в виде конвейерных лент 

B07B 1/12       .устройства с параллельными просеивающими элементами 

B07B 1/14       ..роликовые грохоты 

B07B 1/15       ...с использованием волнистых или рифленых роликов [2]  

B07B 1/16       ..с подвижными элементами, иными по форме, чем ролики 

B07B 1/18       .барабанные грохоты или сита 

B07B 1/20       ..неподвижные барабаны с перемещающимися внутри мешалками 

B07B 1/22       ..вращающиеся барабаны 

B07B 1/24       ...с неподвижными или движущимися внутри них мешалками 

B07B 1/26       ...с дополнительным осевым или радиальным движением барабана 

B07B 1/28 

      

.подвижные грохоты или сита, не отнесенные к другим рубрикам, 

например, качающиеся, перемещающиеся возвратно-поступательно, 

вибрационные, сотрясательные 
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Примечание 

Рубрика  1/40 имеет преимущество перед рубриками  1/30 - 1/38. 

B07B 1/30 
      

..с качательным или возвратно-поступательным движением в направле-

нии потока сортируемого материала или близком к нему направлении 

B07B 1/32 
      

..с качательным или возвратно-поступательным движением в собственной 

плоскости перпендикулярно направлению потока сортируемого материала 

B07B 1/34 
      

..с качательным или возвратно-поступательным движением 

перпендикулярно или почти перпендикулярно собственной плоскости 

B07B 1/36 
      

..с качательным или возвратно-поступательным движением в различных 

направлениях 

B07B 1/38       ..с колебательным движением по дуге в собственной плоскости; рассевы 

B07B 1/40       ..вибрационные грохоты или сита 

B07B 1/42 
      

.приводы, регуляторы, управляющие и балансирующие устройства для 

грохотов или сит 

B07B 1/44       ..балансирующие устройства 

B07B 1/46 
      

.конструктивные элементы грохотов или сит; очистка или обогрев 

грохотов или сит 

B07B 1/48       ..натяжные приспособления 

B07B 1/49 
      

...для натяжения нескольких грохотов, сит или их секций с помощью 

натяжных приспособлений одного и того же или разных видов [2]  

B07B 1/50       ..очистка 

B07B 1/52       ...щетками или скребками 

B07B 1/54       ...ударными приспособлениями 

B07B 1/55       ...струями текучей среды [3]  

B07B 1/56       ..обогрев 

B07B 1/58       ...горячей текучей средой 

B07B 1/60       ...пламенем 

B07B 1/62       ...контактный электрообогрев 
 

  

Разделение твердых материалов с помощью газовых или воздушных потоков  

B07B 4/00 Разделение твердых материалов с помощью газовых или воздушных 

потоков (с помощью концентрационных столов или отсадочных 

машин  B 03B)  

B07B 4/02       .при падении смеси частиц 

B07B 4/04       ..каскадами 

B07B 4/06       ..с использованием поворотных барабанов 

B07B 4/08 
      

.при нахождении материала на ситах, решетах или подобных 

просеивающих элементах 
 

  

B07B 7/00 Селективное разделение твердых материалов, несомых газовыми или 

воздушными потоками или диспергированных в них (грохоты или 
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фильтры для отделения твердых частиц от газов или пара  B 01D)  

B07B 7/01       .с использованием силы тяжести 

B07B 7/02       .изменением направления потока материала на обратное 

B07B 7/04       .с помощью ударов о перегородки 

B07B 7/06       .с помощью ударов о сита 

B07B 7/08 
      

.с использованием центробежной силы (центрифуги  B 04B; циклоны  B 

04C)  

B07B 7/083       ..возникающей при вращении лопастей, дисков, барабанов или щеток 

B07B 7/086       ..возникающей в результате поворота газового потока 

B07B 7/10       ..с рециркуляцией воздуха внутри устройства 

B07B 7/12       .с использованием пульсирующих воздушных потоков 
 

  

B07B 9/00 Комбинирование устройств для просеивания или грохочения или для 

разделения твердых материалов с помощью газовых или воздушных 

потоков; общая схема расположения установок, например 

технологическая схема 

B07B 9/02 
      

.комбинирование однотипных или различных устройств для разделения 

твердых материалов с помощью газовых или воздушных потоков 
 

  

B07B 11/00 Вспомогательные устройства к машинам для разделения твердых 

материалов с помощью газовых или воздушных потоков 

B07B 11/02 
      

.устройства для предварительной обработки рабочего воздуха или 

материалов, подлежащих разделению 

B07B 11/04       .регулирующие устройства 

B07B 11/06       .подающие или разгрузочные устройства 

B07B 11/08       .устройства для очистки 
 

  

Прочие виды разделения в зависимости от конструкции используемых устройств и 

свойств обрабатываемого материала; комбинированные способы или устройства  

B07B 13/00 Сортировка твердых материалов сухими способами, не отнесенная к 

другим группам; сортировка изделий иная, чем с помощью косвенно-

управляемых устройств (сортировка яиц  A 01K 43/04)  

B07B 13/02 
      

.калибровочные устройства со специальными углублениями (ячеями)  

для отбора частиц из общей массы материала 

B07B 13/04       .сортировка по размеру 

B07B 13/05 

      

..с использованием приспособлений для перемещения материала, 

взаимодействующих с удерживающими, отклоняющими или 

разгружающими устройствами ( 13/065 - 13/075 имеют преимущество)  

B07B 13/065 
      

..устройства для сортировки с использованием расходящихся  

конвейерных лент или тросов [3]  

B07B 13/07       ..устройства, в которых материалы или изделия перемещаются вдоль 
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отверстий, размер которых увеличивается в направлении движения, или 

проходят сквозь них [3]  

B07B 13/075 
      

..устройства, включающие движущиеся, пропускающие изделия, размер 

которых изменяется по мере движения [3]  

B07B 13/08       .сортировка по весу ( 13/10 имеет преимущество)  

B07B 13/10       .с использованием кинетической энергии 

B07B 13/11 

      

..включая движение частиц по поверхности, которое отделяет с помощью 

центробежной силы или относительного трения эти частицы от 

поверхности, например спиральные сортировочные устройства [2]  

B07B 13/14       .конструктивные элементы 

B07B 13/16       ..подающие или разгрузочные устройства 

B07B 13/18       ..устройства для контроля и регулирования 
 

  

B07B 15/00 Комбинации устройств для разделения сухими способами сыпучих 

материалов или штучных изделий, хранимых навалом и пригодных 

для сортировки как сыпучие материалы (с использованием газовых 

или воздушных потоков  9/00; с использованием мокрых способов  B 

03B 7/00)  

Раздел F – Машиностроение; освещение; отопление; двигатели и 

насосы; оружие и боеприпасы; взрывные работы  

F27B – Нагревательные, обжиговые, плавильные, ретортные печи и печи 

вообще; агломерационные и аналогичные им устройства  

Содержание подкласса  

ПЕЧИ БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАГРЕВАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

Шахматные печи  1/00 

Горизонтальные печи  3/00 5/00 

Колпаковые печи  11/00 

Печи с методическим нагревом  13/00 

Тигельные печи, ванные печи  14/00 

ПЕЧИ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НАГРЕВАЕМОГО 

МАТЕРИАЛА 
 9/00 

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ПЕЧИ  7/00 13/00 

РАЗНЫЕ ПЕЧИ; КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕЧИ 
 15/00 17/00 

19/00 

АГЛОМЕРАЦИОННЫЕ И Т.П. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ 

ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА  21/00 
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F27B 1/00 Шахтные или аналогичные им вертикальные или почти 

вертикальные печи (для предварительного нагрева, обжига, 

кальцинирования или охлаждения извести, магнезии или 

доломита  C 04B 2/12)  

F27B 1/02       .с двумя и более шахтами или камерами, например многоярусные печи 

F27B 1/04       ..расположение шахт 

F27B 1/06       .иного типа, чем с восходящим дутьем 

F27B 1/08 
      

.нагреваемые иным способом, чем сжиганием твердого топлива,  

смешанного с шихтой 

F27B 1/09       ..с электронагревом [4]  

F27B 1/10 
      

.конструктивные элементы, принадлежности и оборудование для печей 

этого типа 

F27B 1/12       ..кожухи или обшивка; опоры для них 

F27B 1/14       ...устройство футеровки (футеровка вообще  F 27D 1/00)  

F27B 1/16       ..устройство фурм 

F27B 1/18       ..устройство пылеулавливающих коллекторов 

F27B 1/20       ..размещение загрузочных устройств [4]  

F27B 1/21       ..размещение разгрузочных устройств [4]  

F27B 1/22       ..устройство теплообменников (теплообменники вообще  F 28C, F 28D)  

F27B 1/24       ..охладители 

F27B 1/26       ..устройства для управления 

F27B 1/28       ..приспособления контрольных и сигнальных устройств 
 

  

F27B 3/00 Подовые печи, например отражательные ( 9/00 - 15/00, 21/00 имеют 

преимущество) ; электродуговые печи [4]  

F27B 3/02       .однокамерные с неподвижным подом 

F27B 3/04       .многоподовые, многокамерные; комбинированные 

F27B 3/06       .с подвижными камерами или подами, например опрокидывающиеся 

F27B 3/08 
      

.с электронагревом, например электродуговые, в том числе подовые  

печи, в которых кроме электронагрева используется другой вид нагрева 

F27B 3/10 
      

.конструктивные элементы, принадлежности и оборудование, например 

пылеуловители, для подовых печей 

F27B 3/12       ..рабочие камеры или кожухи; опоры для них 

F27B 3/14       ...устройство футеровки 

F27B 3/16       ...стенки; своды 

F27B 3/18       ..размещение загрузочных устройств [4]  

F27B 3/19       ..размещение разгрузочных устройств [4]  

F27B 3/20       ..оборудование нагревателей 

F27B 3/22       ..оборудование воздухо- и газоподводящих устройств 

F27B 3/24       ..охладители 
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F27B 3/26       ..устройство теплообменников 

F27B 3/28 
      

..размещение устройств для управления, наблюдения, сигнализации и т.п. 

устройств [4]  
 

  

F27B 5/00 Муфельные печи; ретортные печи; прочие печи, в которых 

нагреваемый материал не соприкасается с пламенными газами, 

обогревающими печь ( 9/00 имеет преимущество)  

F27B 5/02       .многокамерного типа 

F27B 5/04       .для нагрева материала в вакууме или в особой газовой среде 

F27B 5/05       ..в вакууме [5]  

F27B 5/06 
      

.конструктивные элементы, принадлежности и оборудование для печей 

этого типа 

F27B 5/08       ..устройство футеровки 

F27B 5/10       ..муфели 

F27B 5/12       ..размещение загрузочных устройств [4]  

F27B 5/13       ..размещение разгрузочных устройств [4]  

F27B 5/14       ..оборудование нагревателей 

F27B 5/16       ..оборудование воздухо- или газоподводящих устройств 

F27B 5/18 
      

..размещение устройств для управления, наблюдения, сигнализации и т.п. 

устройств [4]  
 

  

F27B 7/00 Вращающиеся печи барабанного типа, т.е. горизонтальные или с 

малым наклоном 

F27B 7/02       .многокамерные или с несколькими барабанами 

F27B 7/04       ..с продольными секциями 

F27B 7/06       .для нагрева материала в вакууме или в особой газовой среде 

F27B 7/08       .нагреваемые извне 

F27B 7/10       .нагреваемые изнутри, например посредством каналов в стенках 

F27B 7/12       .опрокидывающиеся 

F27B 7/14 
      

.с устройствами для перемешивания или перемещения нагреваемого 

материала 

F27B 7/16       ..жестко закрепленными ( 7/04 имеет преимущество)  

F27B 7/18       ..движущиеся внутри барабана 

F27B 7/20 
      

.конструктивные элементы, принадлежности и оборудование для печей 

этого типа 

F27B 7/22       ..вращающиеся барабаны; опоры для них 

F27B 7/24       ...уплотнения между вращающимися и неподвижными частями 

F27B 7/26       ..приводы 

F27B 7/28       ..устройство футеровки 

F27B 7/30       ..внутренние перегородки 

http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC8_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC8_XML/ipc8-subclass-F_XML/ipc8-F27B.xml#F27B   9/00
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F27B 7/32       ..размещение загрузочных устройств [4]  

F27B 7/33       ..размещение разгрузочных устройств [4]  

F27B 7/34       ..оборудование нагревателей 

F27B 7/36       ..оборудование воздухо- и газоподводящих устройств 

F27B 7/38       ..охладители 

F27B 7/40       ...планетарные охладители [4]  

F27B 7/42 
      

..размещение устройств для управления, наблюдения, сигнализации  

и т.п. устройств [4]  
 

  

F27B 9/00 Печи с механическим перемещением нагреваемого материала, 

например туннельные печи ( 7/14 имеет преимущество) ; 

аналогичные печи, в которых нагреваемый материал 

перемещается под действием силы тяжести 

  

F27B 14/00 Тигельные и горшковые печи; ванные печи [4]  

F27B 14/02 
      

.с качающими или опрокидывающими устройствами (  14/04 имеет 

преимущество)  

F27B 14/04       .для обработки материала в вакууме или в особой газовой среде 

F27B 14/06 

      

.с электронагревом, например индукционные, в том числе тигельные  

печи, в которых кроме электронагрева используется какой-нибудь  

другой вид нагрева (  14/04 имеет преимущество)  

F27B 14/08       .конструктивные элементы тигельных, горшковых или ванных печей   

F27B 14/10       ..тигли 

F27B 14/12       ...крышки для них 

F27B 14/14       ..оборудование нагревателей 

F27B 14/16       ..размещение загрузочных устройств [4]  

F27B 14/18       ..размещение разгрузочных устройств [4]  

F27B 14/20       ..размещение устройств для управления,наблюдения,сигнализации и т.п.  
 

F27B 17/00 Печи, не отнесенные к какой-либо группе из  1/00 - 15/00 

(агрегатные печи  19/02)  

F27B 17/02       .печи для лабораторных целей 
 

F27B 19/00 Комбинированные печи, не отнесенные к какой-либо одной из 

основных групп  1/00 - 17/00 

F27B 19/02       .агрегатные печи 

F27B 19/04       .работающие по принципу взаимодействия 
 

F27B 21/00 Агломерационные и аналогичные им устройства для тепловой 

обработки 

F27B 21/02       .агломерационные грохоты или столы 

F27B 21/04       .агломерационные тигли или чаши 

F27B 21/06       .агломерационные машины с ленточным конвейером 
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F27B 21/08 
      

.конструктивные элементы, принадлежности и оборудование для 

агломерационных и аналогичных им устройств [4]  

F27B 21/10       ..размещение загрузочных устройств [4]  

F27B 21/12       ..размещение разгрузочных устройств [4]  

F27B 21/14       ..размещение устройств для управления, наблюдения, сигнализации и т.п.  
 

 

 

ДОДАТОК 2. Патентний формуляр 

 

№ 

п.

п 

Предмет 

пошуку 

№ свідоцтва, 

МПК, країна, 

організація, 

автор 

Суть заявленого технологічного 

рішення та ціль його створення 

         

1. 

Теплообмінник 

обертової печі 

СССР, АС,  

№1035376  

МПК F27B 7/16 

1983р 

Автор 

Чурюмов В.А.  

Підвищення ефективності теплообміну 

між газовим потоком та матеріалом. 

Теплообмінник виконаний у вигляді 

перегородок що створюють комірки які 

розташовані по периметру багатокутника 

і мають змінну конфігурацію. 

2. Вмонтований 

теплообмінник 

обертової печі 

СССР, АС,  

№1038772  

МПК F27B 7/16 

1983р 

Автор 

Чурюмов В.А.  

Підвищення міцності конструкції 

теплообмінника. Теплообмінник 

виконаний у вигляді закріпленої на 

каркасі вогнетривкої цегли виконаної в 

вигляді секцій які зіходять до центру 

печі. 

 

3. 
Комірчастий 

теплообмінник 

обертової печі 

СССР, АС,  

№1040304  

МПК F27B 7/16 

1983р 

Автор 

Монтвила В.В.  

Підвищення теплообміну та зменшення 

пиловиносу. Теплообмінник виконаний у 

вигляді концентричного барабану з 

радіальними перегородками що 

створюють комірки. Барабан виконаний 

конічним і розширеним кінцем 

направлений в сторону холодного кінця 

печі. Зі сторони гарячого кінця виконані 

течки з зовнішніми комірками.  

 

4. 
Теплообмінник 

обертової печі 

СССР, АС,  

№1423892  

МПК F27B 7/16 

1988р 

Автор 

Молодцов В.В., 

Безродний Н.А, та 

інші.  

Підвищення теплообміну та зменшення 

пиловиносу. Теплообмінник виконаний у 

вигляді елементів що шарнірно 

кріпляться на корпусі. Елементи виконані 

з поздовжніми вікнами в які вставлені 

замкнуті стержні з обмежувачами від 

зміщення по осі.  

 


