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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest wysięgnik, zwłaszcza do mocowania elementów w komorze beze-

chowej. 

W komorach bezechowych istnieją okoliczności, w których niezbędne jest stosowanie podwie-

szania różnych obiektów do uchwytów mocowanych do ścian lub stropu komory. Znane są rozwiąza-

nia, w których obiekty zamocowane są do wyciągarek, zainstalowanych nad stropem lub za ścianą 

komory. Rozwiązania te stwarzają konieczność pozostawiania w konstrukcji ścian i stropów stosun-

kowo dużych technologicznych otworów, niezbędnych do wyprowadzenia lin i uchwytów. Obecność 

otworów pogarsza właściwości izolacyjne komory. Znane są także rozwiązania, w których elementy są 

podwieszane do słupów lub wież, zamocowanych do podłogi, lub innych elementów wsporczych, na 

przykład do ram lub siatek, znajdujących się wewnątrz komory bezechowej. Wadą tych rozwiązań jest 

wprowadzanie do komory bezechowej obiektów nie związanych bezpośrednio z prowadzonymi pomia-

rami. Obiekty takie są źródłem niekontrolowanego odbicia fal dźwiękowych, które zakłócają wyniki 

prowadzonych badań. 

Znany z opisu ochronnego wzoru użytkowego PL 60221 wysięgnik zatrzaskowy, do mocowania 

korytek i drabinek kablowych, zawiera pionowy ceownik z prostokątnymi otworami, oraz półkę zakoń-

czoną występem mocującym i zatrzaskami, z półkolistymi wypukłymi nacięciami. 

Znany z opisu patentowego PL 184148 wysięgnik, zwłaszcza anteny kierunkowej, w miejscu 

połączenia z masztem ma wgłębienie, a maszt jest styczny z wgłębieniem w punktach stabilizujących 

jego położenie. 

Znany z opisów patentowych PL 198464 i PL 198465 wysięgnik oprawy oświetleniowej charak-

teryzuje się tym, że ramię wysięgnika ma mocującą obsadę i osłonę przewodów elektrycznych, przy 

czym mocująca obsada znajduje się na zakończeniu ramienia, a osłona umieszczona jest między jego 

bocznymi ściankami. 

Znany z opisu patentowego PL 200801 wysięgnik manipulatora do wykonywania czynności ro-

boczych, do mocowania w sposób wychylny w płaszczyźnie pionowej i poziomej, zawierający siłowniki 

hydrauliczne wychylania ramienia, charakteryzuje się tym, że siłownik wychylania ma co najmniej 

jedną obrotową końcówkę, której oś obrotu pokrywa się z osią podłużną siłownika. 

Celem wynalazku było umożliwienie zamocowania różnych elementów związanych z przepro-

wadzanymi badaniami w komorze bezechowej, a zadaniem technicznym postawionym do rozwiązania 

było zaprojektowanie do tego celu odpowiedniego urządzenia. 

Wysięgnik, zwłaszcza do mocowania elementów w komorze bezechowej, według wynalazku 

odznacza się tym, że składa się z prawej bocznej płyty i lewej bocznej płyty, które to płyty połączone 

są wzajemnie trwałe poprzecznymi łącznikami i mają na całej swojej powierzchni otwory. Ponadto 

boczne płyty z jednego końca połączone są trwałe z oporową płytą a drugie końce bocznych płyt są 

połączone wymienną osią. Natomiast w oporowej płycie znajdują się nagwintowane otwory, z umiesz-

czonymi w nich regulacyjnymi śrubami stopek wibroizolatorów, umieszczonych pomiędzy oporową 

płytą i ścianą. W oporowej płycie znajdują się otwory przelotowe, w których umieszczone są wibroizo-

lujące elastomerowe tulejki, a w nich znajdują się śruby bez łbów, przechodzące przez przelotowe 

otwory w ścianie komory bezechowej. Na zewnątrz na tych śrubach znajduje się klamra, oddzielona 

od śrub wibroizolacyjnymi tulejkami. Na tych śrubach, po obu stronach ściany komory bezechowej, 

znajdują się nakrętki. 

Zaletą przedmiotu wynalazku jest sposób zamocowania wysięgnika do ściany lub stropu, za-

pewniający możliwość regulacji pozycji kątowej wysięgnika w płaszczyźnie pionowej i poziomej, oraz 

zastosowanie wibroizolacji, która zapobiega propagacji drgań z wysięgnika na ściany komory beze-

chowej, oraz w kierunku przeciwnym. 

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

przedstawia wysięgnik do mocowania elementów w komorze bezechowej, w widoku ukośnym, fig. 2 – 

w widoku z boku, fig. 3 – w widoku z przodu, fig. 4 – w przekroju A-A pokazanym na fig. 3. 

Wysięgnik do mocowania elementów w komorze bezechowej, w przykładowym wykonaniu we-

dług wynalazku, składa się z prawej bocznej płyty 1 i lewej bocznej płyty 2, które to płyty 1 i 2 połą-

czone są wzajemnie trwale poprzecznymi łącznikami 4 i mają na całej swojej powierzchni otwory. 

Ponadto boczne płyty 1, 2 z jednego końca połączone są trwale z oporową płytą 3, a drugie końce 

bocznych płyt 1, 2 są połączone wzajemnie wymienną osią 5. Natomiast w oporowej płycie 3 znajdują 

się nagwintowane otwory z umieszczonymi w nich regulacyjnymi śrubami 7 stopek wibroizolatorów 6, 
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umieszczonych pomiędzy oporową płytą 3 i ścianą 12. W oporowej płycie 3 znajdują się otwory prze-

lotowe, w których umieszczone są wibroizolujące elastomerowe tulejki 9, a w nich znajdują się śruby 8 

bez łbów, przechodzące przez przelotowe otwory w ścianie 12 komory bezechowej. Na zewnątrz na 

tych śrubach 8 znajduje się klamra 13, oddzielona od śrub 8 wibroizolacyjnymi tulejkami 9, a na śru-

bach 8 po obu stronach ściany 12 komory bezechowej znajdują się nakrętki 11. 

Wysięgnik składa się z płyt bocznych: prawej 1 i lewej 2, które są połączone trwale za pomocą 

poprzecznych łączników 4. W płytach 1, 2 znajdują się otwory zmniejszające masę płyty oraz zmniej-

szające pole powierzchni bocznej. Ponadto płyty boczne z jednego końca połączone są trwale z płytą 

oporową 3. Drugi koniec płyt oporowych 1, 2 łączy wymienna oś 5. W oporowej płycie 3 znajdują się 

nagwintowane otwory, w które wkręcone są regulacyjne śruby 7 stopek wibroizolatorów 6. W oporowej 

płycie 3 znajdują się także otwory przelotowe, w których umieszczone są wibroizolujące tulejki 9 ela-

stomerowe. Wysięgnik przymocowany jest do ściany 12 za pomocą śrub 8 bez łbów, umieszczonych 

w tulejkach 9 oporowej płyty 3. Śruby 8 przechodzą przez przelotowe otwory wykonane w ścianie 12 

komory bezechowej. Po zewnętrznej stronie ściany 12 komory bezechowej, śruby 8 ponownie prze-

chodzą przez tulejki 9 wibroizolacyjne, osadzone w otworach klamry 13, spełniającej także rolę pod-

kładki. Naprężanie śrub 8 i jednoczesne blokowanie wysięgnika do ściany 12 jest realizowane za po-

mocą nakrętek H, znajdujących się na śrubach 8 po obu stronach ściany 12 komory bezechowej. Re-

gulacja pozycji kątowej wysięgnika jest realizowana poprzez wkręcanie lub wykręcanie w oporowej 

płycie 3 regulacyjnych śrub 7 stopek wibroizolatorów 6. 

Ze względu na obecność w komorze bezechowej klinów rozpraszających, bezpośredni dostęp 

do ściany jest utrudniony. Korzystnie jest stosować wysięgnik o długości zbliżonej do długości klinów. 

Wysięgnik jest jedną stroną na stałe zamocowany do ściany komory bezechowej, natomiast z drugiej 

strony znajdują się elementy umożliwiające podwieszanie obiektów do wysięgnika. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Wysięgnik, zwłaszcza do mocowania elementów w komorze bezechowej składający się 

z prawej bocznej płyty (1) i lewej bocznej płyty (2), znamienny tym, że płyty (1) i (2) połączone są 

wzajemnie trwałe poprzecznymi łącznikami (4) i mają na całej swojej powierzchni otwory, ponadto 

boczne płyty (1) i (2) z jednego końca połączone są trwałe z oporową płytą (3), a drugie końce bocz-

nych płyt (1) i (2) są połączone wymienną osią (5), natomiast w oporowej płycie (3) znajdują się na-

gwintowane otwory z umieszczonymi w nich regulacyjnymi śrubami (7) stopek wibroizolatorów (6), 

umieszczonych pomiędzy oporową płytą (3) i ścianą (12), oraz w oporowej płycie (3) znajdują się 

otwory przelotowe, w których umieszczone są wibroizolujące elastomerowe tulejki (9), a w nich znaj-

dują się śruby (8) bez łbów, przechodzące przez przelotowe otwory w ścianie (12) komory bezecho-

wej, gdzie na zewnątrz na śrubach (8) znajduje się klamra (13) oddzielona od śrub (8) wibroizolacyj-

nymi tulejkami (9), a na śrubach (8) po obu stronach ściany (12) komory bezechowej znajdują się 

nakrętki (11). 
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Rysunki 
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