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(54)

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób zawijania obrzeży wy-
robów z blach, zwłaszcza grubych, mający zastosowanie szczegól-
nie do wytwarzania z blach grubych, o grubości powyżej 5 mm, 
przestrzennych wytworów o zarysie kołowym z obwiedniowym 
kołnierzem, będących dennicami, elementami osłonowymi i in-
nymi. Sposób charakteryzuje się tym, że obrabiany przedmiot (12) 
obraca się wraz ze wzornikiem (1) i dociskaczem (2) z prędkością 
obrotową mniejszą niż 10 obr/min, zaś na obrzeże obrabianego 
przedmiotu (12) oddziałuje się narzędziem w postaci kształtowej 
rolki (9) o wklęsłym zarysie łukowym, zachowując kąt, wprowadza-
jący obrabiany przedmiot (12) do styku z powierzchnią roboczą 
narzędzia (9), przy czym narzędzie (9) oddziałuje na obrzeże przed-
miotu (12) z częstotliwością (10 do 50) Hz i amplitudą (2-6) mm 
oraz przesuwa się w kierunku osi obrotu względem obrzeża 
z prędkością (0,08-0,15) mm na obrót. Sposób ten realizowany jest 
w zespole, mającym strefie obrzeża obrabianego przedmiotu (12) 
co najmniej jedno narzędzie w postaci rolki (9) z obwiedniową 
powierzchnią kształtową o wklęsłym zarysie łukowym, osadzonej 
na suporcie (8), połączonym ze sterownikiem, nadającym rolce (9) 
ruch pulsacyjny i posuwisto - zwrotny.
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(57) Kompozyt na bazie tytanu, tworzony metodą metalurgii 
proszków, zawiera od 10% do 20% objętościowo grafitu, wskutek 
czego tworzy się trzyfazowy materiał w postaci osnowy tytanowej, 
pozostałości grafitu i bardzo twardej fazy węglików spiekanych.
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(57) Stół obrotowy, zwłaszcza do pozycjonowania próbki w po-
miarach akustycznych w komorze pogłosowej, ma skrzynkowy kor-
pus (1), w którym znajduje się mechanizm (10) ruchu obrotowego, 
zawierający cylindryczny przelotowy otwór, znajdujący się w osi 
obrotu mechanizmu (10) ruchu obrotowego, który jest połączony 
z napędowym pierścieniem (6). Napędowy pierścień (6) ma cylin-
dryczny otwór, znajdujący się w osi symetrii pierścienia (6), zamo-
cowanego do mechanizmu (10) ruchu obrotowego za pomocą 
kilku śrub (11), znajdujących się w pobliżu konturu zewnętrznego 
napędowego pierścienia (6). W otworze wewnętrznym pierście-
nia (6) osadzona jest dolna kołnierzowa tuleja z wewnętrznym 
wielowypustem, zamocowana za pomocą śrub i kołnierza do na-
pędowego pierścienia (6). W dolnej kołnierzowej tulei osadzony 
jest wydrążony wał z wielowypustem zewnętrznym i cylindrycz-
nym przelotowym otworem osiowym, który jest czołowo zamo-
cowany za pomocą śrub do obrotowej zabierakowej tarczy (3). 
Ponadto wydrążony wał osadzony jest w górnej kołnierzowej tulei, 
zawierającej wielowypust wewnętrzny, zamocowanej za pomocą 
śrub i kołnierza do obrotowej zabierakowej tarczy (3). Wydrążony 
wał wystaje z górnej kołnierzowej tulei, a korpus (1) połączony 
jest z prostokątną ramą (2). Zabierakowa tarcza (3) ma kształtowe 
otwory, rozmieszone koncentrycznie, przeznaczone do zamoco-
wania cylindrycznych zaczepów, znajdujących się w ramionach (4). 
Ponadto do zabierakowej tarczy (3) zamocowane są obrotowe 
mimośrodowe zaciski (5), umożliwiające ustalenie i zablokowanie 
ramion (4) po umieszczeniu cylindrycznych zaczepów w kształto-
wych otworach. Każde z ramion (4) ma dwa cylindryczne zaczepy 
oraz uchwyty (14) i są one zamocowane do zabierakowej tarczy (3) 
w celu zwieszenia powierzchni roboczej obrotowego stołu.
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(57) Manipulator do kątowego pozycjonowania, zwłaszcza mikro-
fonu do pomiarów wibroakustycznych w komorze pogłosowej, ma 
zespół napędowego układu, zawierający elektryczny silnik z obro-
towym enkoderem, osadzony w korpusie (2), w którym znajduje 
się gniazdo elektrycznych przyłączy, a całość jest osłonięta pokry-
wą (3), zamocowaną do korpusu (2). Wał elektrycznego silnika ma 
przelotowy nagwintowany otwór, z którym połączony jest ruchowo 
nagwintowany zewnętrznym gwintem koniec popychacza z za-
mocowanym kołkiem, poruszającym się w podłużnym przecięciu 


