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Urządzenie do znakowania elementów w kształcie
brył obrotowych

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do znako¬
wania elementów w kształcie bryl obrotowych, znaj¬
dujące zastosowanie między innymi w przemyśle
hutniczym, drzewnym i papierniczym.
Dotychczas znakowanie kręgów gorących blach
lub wlewków odbywa się ręcznie przy użyciu smoły
lub kredy. Opisane znakowanie jest mało czytelne

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przy¬
kładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 —
przedstawia schemat urządzenia w widoku z przo¬
du, fig. 2 — schemat urządzenia w widoku z góry,

i niebezpieczne dla pracownika, gdyż zdarzają się
wypadki poparzenia. Ponadto znakowanie ręczne jest
mało wydajne i nietrwałe.
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stojaku dwa zespoły. Zespół do znakowania znaków

Celem wynalazku jest skonstruowanie urządzenia
mechanizującego proces znakowania elementów w
kształcie brył obrotowych.

Urządzenie według wynalazku stanowi zespół zna¬
kujący znaki stałe oraz zespół znakujący znaki zmien¬
ne. Zespół znakujący znaki stałe ma taśmę szablonową
z wymiennymi szablonami, przytwierdzone do wspor¬
ników osadzonych w prowadnicy nośnej. Do prowad¬

fig. 3 — schemat zespołu znakującego znaki zmienne
w widoku z boku, fig. 4 — schemat innej wersji zes¬
połu znakującego znaki zmienne w widoku z przo¬
du, a fig. 5 — schemat tego zespołu w widoku z góry.
Urządzenie do znakowania według wynalazku za¬
wiera zamocowane na stelarzu lub podwieszone na
stałych takich jak: rodzaj materiału, wymiary, numer
wytopu i inne oraz zespół do znakowania znaków
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zmiennych takich jak numer kolejny sztuki. Zespół
znakujący znaki stałe ma taśmę szablonową 1, z wy¬

dociskowy.

miennymi szablonami 2, przytwierdzone do wspor¬
ników 3 osadzonych w prowadnicy 4 nośnej (fig. 1
i 2). Do prowadnicy nośnej 4 zamocowana jest od
strony wewnętrznej dysza stała 5 oraz ruchoma kaseta € służąca do mocowania dyszy 7, zaś od strony
zewnętrznej prowadnicy 4 zamocowany jest uchwyt
dociskowy 8. Zespół znakujący znaki zmienne stano¬

Zespół znakujący znaki zmienne stanowią osadzo¬
ne na prowadnicach bębny: napędowe i zwrotne,

9 i zwrotne 10, wyposażone w kołki 11, a na których
rozpięte są taśmy szablonowe 12 (fig. 3).

nicy nośnej zamocowana jest od strony wewnętrznej
dysza stała oraz ruchoma karceta służąca do mocowa¬
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nia drugiej dyszy, zaś od strony zewnętrznej uchwyt

wyposażone w kołki, a na których rozpięte są taśmy
szablonowe.

W innej wersji urządzenia zespół znakujący znaki
zmienne ma taśmy szablonowe, osadzone w prowad¬
nicach, popychacze taśmy.
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wią osadzone

25

na prowadnicach 4

bębny

napędowe

W innej wersji urządzenia zespół znakujący znaki
zmienne ma taśmy szablonowe 12, osadzone w pro¬
wadnicach 13, popychacze 14 taśm 12.

W celu wykonania oznakowania do kręgu 15, spo30 czywającego na transporterze 16, przesuwa się tak
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taśmy szablonowe 1 i 12, aby przylegała do niego.
Taśmy 1 i 12 pokryte są od strony znakowania cienką
warstwą smaru stałegp.w tym celu, aby medium zna-

mocowana jest od strony wewnętrznej dysza stała
(5) oraz ruchoma kareta (6), służąca do mocowa¬
nia dyszy (7), zaś od strony zewnętrznej prowad¬
nicy (4) zamocowany jest uchwyt dociskowy (8),

kujfcce jne pczylęgaicrjdo taśm 1 i 12. Następnie, uru¬
chamiając dysze 5 i 7, wykonuje się znakowanie. Dy¬
szał napędzana jest rewersyjnie na drodze mechanicz¬

5

nej|lu&*iotrej za pomocą'znanych mechanizmów. Zmia¬

i zwrotne (10) wyposażone w kołki (11), na których
rozpięte są taśmy szablonowe (12).

na fa^hdśd* żnąfo^^nA taśmach 12 odbywa się me¬

chanicznie lub ręcznie, co powoduje przemieszcza¬
nie taśm 12, które na brzegach mają otwory do ich
przesuwania. Ruchoma kareta 6 umożliwia ruch rewersyjny dyszy 7 po prowadnicy nośnej 4, która za¬
pewnia prostopadłe ustawienie dyszy 7 w stosunku do
znakowanego kręgu 15.

a natomiast zespół znakujący znaki zmienne stanowią
osadzone na prowadnicach (4) bębny napędowe (9)
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2. Urządzenie do znakowania elementów w kształ¬
cie brył obrotowych, znamienne tym, że stanowi
go zespół znakujący znaki stałe oraz zespół znaku¬

jący znaki zmienne, przy czym zespół znakujący zna¬
ki stałe ma taśmy szablonowe (1), z wymiennymi sza15 błonami (2), przytwierdzone do wsporników (3)
osadzonych w prowadnicy nośnej (4), do której za¬

Zastrzeżenia patentowe
1. Urządzenie do znakowania elementów w kształ¬
cie brył obrotowych, znamienne tym, że stanowi
go zespół znakujący znaki stałe oraz zespół znakujący
znaki zmienne, przy czym zespół znakujący znaki
stałe ma taśmy szablonowe (1), z wymiennymi sza¬
blonami (2), przytwierdzone do wsporników (3)
osadzonych w prowadnicy nośnej (4), do której za¬
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mocowana jest od strony wewnętrznej dysza stała
(5) oraz ruchoma kareta (6) służąca do mocowania
dyszy (7), zaś od strony zewnętrznej prowadnicy (4)
20 zamocowany jest uchwyt dociskowy (8), a natomiast

zespół znakujący znaki zmienne ma taśmy szablono¬
we (12), osadzone w prowadnicach (13), i popychacze (14) taśm (12).
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