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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest stół obrotowy do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycz-

nych w komorze pogłosowej. 

Pomiary akustyczne prowadzone w komorze pogłosowej wymagają kątowego pozycjonowania 

próbki badanego obiektu. W pomiarach akustycznych znane są metody, w których badane obiekty nie 

są pozycjonowane lub są pozycjonowane na stolikach z napędem ręcznym. Spotykane rozwiązania  

z napędem elektrycznym umożliwiają pozycjonowanie jedynie małych i lekkich obiektów badanych.  

Z reguły są to urządzenia umieszczane w komorze na czas prowadzenia badań, a następnie usuwane 

po przeprowadzeniu pomiarów. Przenośny charakter spotykanych urządzeń znacznie ogranicza ich 

obciążalność i zakres stosowania. Znany z polskiego zgłoszenia patentowego P-330648 stół podzia-

łowy obrotowy ma swobodnie obracającą się na osi tarczę, podpartą kulkowym ułożyskowaniem  

i przemieszczaną o określony podział wahliwym siłownikiem oraz urządzeniem zabierającym, osadzo-

nym na ruchomym ramieniu. Znany z polskiego zgłoszenia patentowego P-382584 stół obrotowy ma-

nipulatora kątowego składa się z płyty mocującej, połączonej w sposób rozłączny z podstawą stołu, 

która osadzona jest na wale wydrążonym, zamocowanym w ramie przesuwnej, połączonym z wentyla-

torem. A znany z polskiego zgłoszenia patentowego P-386440 stół obrotowy z tłumikiem magnetore-

ologicznym charakteryzuje się tym, że pomiędzy tarczą a korpusem znajduje się ciecz magnetoreolo-

giczna, natomiast w korpusie umieszczona jest cewka, tworząca z korpusem i tarczą tłumik magneto-

reologiczny. 

Celem wynalazku było umożliwienie dokładnego pozycjonowania próbki w pomiarach akustycz-

nych w komorze pogłosowej, a zadaniem technicznym postawionym do rozwiązania było opracowanie 

urządzenia nie zakłócającego swoją obecnością wyników innych rodzajów badań, prowadzonych w tej 

samej komorze pogłosowej, umożliwiającego zautomatyzowane kątowe pozycjonowanie dużych  

i ciężkich obiektów, poddanych badaniom akustycznym, prowadzonym w komorze pogłosowej. Stół 

obrotów, zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej, 

wyposażony w korpus, wydrążony wał i napędowy układ, według wynalazku charakteryzuje się tym, 

że ma skrzynkowy korpus, w którym znajduje się mechanizm ruchu obrotowego, zawierający cylin-

dryczny przelotowy otwór, znajdujący się w osi obrotu mechanizmu ruchu obrotowego, który jest połą-

czony z napędowym pierścieniem. Napędowy pierścień ma cylindryczny otwór, znajdujący się w osi 

symetrii pierścienia, zamocowanego do mechanizmu ruchu obrotowego, za pomocą kilku śrub znajdu-

jących się w pobliżu konturu zewnętrznego napędowego pierścienia. W otworze wewnętrznym napę-

dowego pierścienia osadzona jest dolna kołnierzowa tuleja, z wewnętrznym wielowypustem, zamoco-

wana za pomocą śrub i kołnierza do napędowego pierścienia. W dolnej kołnierzowej tulei osadzony 

jest wydrążony wał, z wielowypustem zewnętrznym i cylindrycznym przelotowym otworem osiowym, 

który jest czołowo zamocowany za pomocą śrub do obrotowej zabierakowej tarczy. Ponadto wydrążo-

ny wał osadzony jest w górnej kołnierzowej tulei, zawierającej wielowypust wewnętrzny, zamocowanej 

za pomocą śrub i kołnierza do obrotowej zabierakowej tarczy. Wydrążony wał wystaje z górnej kołnie-

rzowej tulei, a korpus połączony jest z prostokątną ramą. Natomiast zabierakowa tarcza ma kształto-

we otwory, rozmieszone koncentrycznie, przeznaczone do zamocowania cylindrycznych zaczepów, 

znajdujących się w ramionach. Do zabierakowej tarczy zamocowane są obrotowe mimośrodowe zac i-

ski, umożliwiające ustalenie i zablokowanie ramion, po umieszczeniu cylindrycznych zaczepów  

w kształtowych otworach. Każde z ramion ma dwa cylindryczne zaczepy oraz uchwyty i są one zamo-

cowane do zabierakowej tarczy, w celu zwiększenia powierzchni roboczej obrotowego stołu. Zaletą 

wynalazku jest możliwość obrotowego pozycjonowania, szczególnie dużych i ciężkich badanych 

obiektów, ustawionych na platformie stołu. Urządzenie jest przystosowane do osadzenia poniżej po-

ziomu posadzki, w komorze pogłosowej, w taki sposób, że nad posadzką znajdują się tylko tarcza 

zabierakowa z demontowalnymi ramionami, na których można umieścić segmentowy, demontowany 

blat lub bezpośrednio badaną próbkę materiału, jeżeli charakteryzuje się ona odpowiednio dużą 

sztywnością. Dalszą zaletą wynalazku jest możliwość zdemontowania tarczy zabierakowej, ramion 

stołu oraz zdemontowania segmentowego blatu, spoczywającego na ramionach w taki sposób, że nie 

występują żadne elementy wystające ponad poziom posadzki, które mogłyby zakłócać wyniki innych 

rodzajów badań, prowadzonych w tej samej komorze pogłosowej. Sposób zamocowania tarczy zabie-

rakowej i ramion zapewnia łatwy, precyzyjny i powtarzalny wielokrotny montaż i demontaż na obroto-

wej platformie stołu. 
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Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia stół obrotowy do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłoso-

wej w widoku ukośnym z zamocowanymi ramionami, fig. 2 - w widoku ukośnym bez zamocowanych 

ramion, fig. 3 - w widoku ukośnym bez zabierakowej tarczy, fig. 4 - w widoku ukośnym z pojedynczym 

ramieniem, a fig. 5 - w przekroju poprzecznym. 

Stół obrotowy do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze pogłosowej,  

w przykładowym zastosowaniu według wynalazku, składa się ze skrzynkowego korpusu 1, w którym 

znajduje się mechanizm 10 ruchu obrotowego, mający cylindryczny przelotowy otwór, znajdujący się 

w osi obrotu mechanizmu 10. Mechanizm 10 ruchu obrotowego jest połączony z napędowym pier-

ścieniem 6. Napędowy pierścień 6 ma cylindryczny otwór, znajdujący się w osi symetrii pierścienia 6. 

Napędowy pierścień 6 zamocowany jest do mechanizmu 10 ruchu obrotowego za pomocą kilku śrub 11, 

znajdujących się w pobliżu konturu zewnętrznego pierścienia 6. W otworze wewnętrznym napędowe-

go pierścienia 6 osadzona jest dolna kołnierzowa tuleja 7, z wewnętrznym wielowypustem, zamoco-

wana za pomocą śrub i kołnierza do napędowego pierścienia 6. W dolnej kołnierzowej tulei 7 osadzo-

ny jest wydrążony wał 8 z wielowypustem zewnętrznym i cylindrycznym przelotowym otworem osio-

wym. Wydrążony wał 8 jest czołowo zamocowany za pomocą śrub do obrotowej zabierakowej tarczy 3. 

Ponadto wydrążony wał 8 osadzony jest w górnej kołnierzowej tulei 9, mającej wielowypust wewnętrz-

ny, zamocowanej za pomocą śrub i kołnierza do obrotowej zabierakowej tarczy 3. Wydrążony wał 8 

wystaje z górnej kołnierzowej tulei 9. Korpus 1 połączony jest z prostokątną ramą 2, umożliwiającą 

osadzenie rozwiązania w zagłębieniu znajdującym się w posadzce komory pogłosowej. Zabierakowa 

tarcza 3 ma kształtowe otwory 12, rozmieszone koncentrycznie, przeznaczone do zamocowania cylin-

drycznych zaczepów 13, znajdujących się w ramionach 4. Ponadto do zabierakowej tarczy 3 zamo-

cowane są obrotowe mimośrodowe zaciski 5, umożliwiające ustalenie i zablokowanie ramion 4, po 

umieszczeniu cylindrycznych zaczepów 13 w kształtowych otworach 12. Każde z ramion 4 ma dwa 

cylindryczne zaczepy 13. Rozwiązanie takie zapewnia szybkie i niezależne zamocowanie kilku ramion 4 

na powierzchni zabierakowej tarczy 3, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów złącz-

nych. Ramiona 4 są zamocowane do zabierakowej tarczy 3 w celu zwiększenia powierzchni roboczej 

obrotowego stołu. Mają one uchwyty 14, umożliwiające zamocowanie segmentowego demontowalne-

go blatu. Cechą tego wynalazku jest możliwość osadzania zespołu składającego się z zabierakowej 

tarczy 3, wydrążonego wału 8, oraz górnej kołnierzowej tulei 9 w dolnej kołnierzowej tulei 7, w taki 

sposób, że wystający wielowypust zewnętrzny wydrążonego wału 8, współpracuje z wielowypustem 

wewnętrznym dolnej kołnierzowej tulei 7, a czoło górnej kołnierzowej tulei 9 opiera się na czole dolnej 

kołnierzowej tulei 7, przykręconej do napędowego pierścienia 6. Rozwiązanie takie zapewnia szybkie 

osadzenie zespołu składającego się z zabierakowej tarczy 3, wydrążonego wału 8, oraz górnej kołnie-

rzowej tulei 9, w dolnej kołnierzowej tulei 7, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów 

złącznych. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Stół obrotowy, zwłaszcza do pozycjonowania próbki w pomiarach akustycznych w komorze po-

głosowej, wyposażony w korpus, wydrążony wał i napędowy układ, znamienny tym, że ma skrzynko-

wy korpus (1), w którym znajduje się mechanizm (10) ruchu obrotowego, zawierający cylindryczny 

przelotowy otwór, znajdujący się w osi obrotu mechanizmu (10) ruchu obrotowego, który jest połączo-

ny z napędowym pierścieniem (6), a napędowy pierścień (6) ma cylindryczny otwór, znajdujący się  

w osi symetrii pierścienia (6), zamocowanego do mechanizmu (10) ruchu obrotowego, za pomocą 

kilku śrub (11), znajdujących się w pobliżu konturu zewnętrznego napędowego pierścienia (6), a w otwo-

rze wewnętrznym pierścienia (6) osadzona jest dolna kołnierzowa tuleja (7), z wewnętrznym wielowy-

pustem, zamocowana za pomocą śrub i kołnierza do napędowego pierścienia (6), przy czym w dolnej 

kołnierzowej tulei (7) osadzony jest wydrążony wał (8), z wielowypustem zewnętrznym i cylindrycznym 

przelotowym otworem osiowym, który jest czołowo zamocowany za pomocą śrub do obrotowej zabie-

rakowej tarczy (3), ponadto wydrążony wał (8) osadzony jest w górnej kołnierzowej tulei (9), zawiera-

jącej wielowypust wewnętrzny, zamocowanej za pomocą śrub i kołnierza do obrotowej zabierakowej 

tarczy (3), przy czym wydrążony wał (8) wystaje z górnej kołnierzowej tulei (9), a korpus (1) połączony 

jest z prostokątną ramą (2), natomiast zabierakowa tarcza (3) ma kształtowe otwory (12), rozmieszone 

koncentrycznie, przeznaczone do zamocowania cylindrycznych zaczepów (13), znajdujących się  
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w ramionach (4), ponadto do zabierakowej tarczy (3) zamocowane są obrotowe mimośrodowe zaciski (5) 

umożliwiające ustalenie i zablokowanie ramion (4), po umieszczeniu cylindrycznych zaczepów (13)  

w kształtowych otworach (12), a każde z ramion (4) ma dwa cylindryczne zaczepy (13) oraz uchwyty (14)  

i są one zamocowane do zabierakowej tarczy (3), w celu zwiększenia powierzchni roboczej obrotowe-

go stołu. 

 

 

Rysunki 
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