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(54)

(57) Sposób polega na niezależnym od siebie podgrzewaniu rur 
i płaskowników przed i w trakcie łączenia ich w segmenty kotłowej 
ściany gazoszczelnej poprzez spawanie. Przed procesem spawania, 
przeznaczone do spawania rury podgrzewa się od środka z wyko-
rzystaniem wsuniętych do nich grzałek elektrycznych, natomiast 
płaskowniki podgrzewa się punktowo metodą tradycyjną z wyko-
rzystaniem palnika gazowego albo przyłożonych do nich od spodu 
zewnętrznych grzałek elektrycznych. Grzałki elektryczne umiesz-
czone wewnątrz rur pozostają w nich przez cały proces techno-
logiczny spawania aż do wystudzenia pospawanych segmentów 
kotłowej ściany gazoszczelnej.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) (22) 2010 05 31

(51) B25J 5/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA RADOMSKA 
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, Radom

(72) SETA ZBIGNIEW JAN

(54)

(57) Robot mobilny o kołach jezdnych pneumatycznych cha-
rakteryzuje się tym, że zawiera piastę pneumatyczną (1) o dwóch 
wyprowadzeniach stałym (2) oraz ruchomym (3), przy czym do wy-
prowadzenia stałego (2) piasty (1) doprowadzony jest przewód ela-
styczny ciśnieniowy (4), łączący kanał przepływowy piasty z kołem 
pneumatycznym (5), zaś do wyprowadzenia ruchomego (3) pia-
sty (1) doprowadzona jest jedna końcówka (6) przewodu ciśnienio-
wego sztywnego (7) wygiętego w pałąk, którego główne wyoble-
nie umieszczone jest nad kołem pneumatycznym, natomiast druga 
końcówka (8) przewodu ciśnieniowego sztywnego (7) doprowa-
dzona jest do przyłączki pneumatycznej (9), która jest zamocowana 
do podstawy robota (10), przy czym przyłączka pneumatyczna (9) 
jest połączona przewodem elastycznym (11) z zaworowym ukła-
dem sterowania (12).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) (22) 2010 05 26

(51) B25J 11/00 (2006.01)
G01H 17/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) ZBROWSKI ANDRZEJ

(54)

(57) Manipulator mikrofonu do pomiarów wibroakustycznych, 
szczególnie w komorze bezechowej, składa się z obrotowego stoli-
ka (5), liniowego pozycjonera (1), usytuowanego w osi (X), osadzo-
nego przegubowo na podporze (9) i zawieszonego przegubowo 

na wieszaku (7), połączonym z wysięgnikiem (8), zamocowanym 
do ściany (10) komory bezechowej. Na ruchomym suwaku linio-
wego pozycjonera (1), usytuowanego na osi (X), jest osadzony do-
godnie prostopadle liniowy pozycjoner (2), usytuowany w osi (Y). 
Liniowy pozycjoner (1), usytuowany na osi (X) oraz liniowy pozy-
cjoner (2), usytuowany na osi (Y), tworzą skaner, przemieszczający 
pomiarowy mikrofon (4). Do suwaka liniowego pozycjonera (2), 
usytuowanego na osi (Y), zamocowany jest wysięgnik (11) z rucho-
mym przegubem (3), a do końcówki wysięgnika (11) zamocowany 
jest pomiarowy mikrofon (4).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) (22) 2010 06 03

(51) B25J 15/02 (2006.01)

(71) ROMANOWSKI DARIUSZ, Piła
(72) ROMANOWSKI DARIUSZ

(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół napędowy ramienia 
manipulatora złożony z podstawy montażowej (1) ze sztywno (lub 
przegubowo) zamocowanym wspornikiem (2), który połączono 
przegubem kulowym (3) z platformą czynną (4) oraz z trzech siłow-
ników (5), z których każdy mocowany jest przegubami kulowymi (6) 
do podstawy montażowej (1) i platformy czynnej (4). Zsynchroni-
zowany ruch siłowników (5) umożliwia ustawienie platformy czyn-
nej (4) [lub platformy (4) oraz wspornika (2)] pod różnymi kątami 
w obszarze jej pracy.

(2 zastrzeżenia)


