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Urządzenie do miejscowego badania lin sta-
lowych, zawierające w dwuczęściowym korpu-
sie obwody magnetyczne składające się z ma-
gnesu trwałego, ruchomego i stałego nabie-
gunnika oraz wymiennych elementów ferroma-
gnetycznych dopasowanych do średnicy liny, 
znamienne tym, że do wewnętrznej strony 
stałego nabiegunnika (1) ma zamocowany ru-
chomy czujnik pomiarowy (5). 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do miejscowego badania lin stalowych również  

w miejscu mocowania liny w uchwycie stożkowym. 
Znane z polskiego opisu patentowego nr 157 011 urządzenie do badania i kontroli lin stalowych 

zawiera w dwuczęściowym korpusie magnesy stałe, nabiegunniki i czujniki. Do jednego z końców 
magnesów stałych ma zamocowane nieruchome nabiegunniki wyposażone w prowadnice ślizgowe  
i krążkowe o zmiennym rozstawie sprzęgnięte z regulatorem blokującym. Do drugiego końca magne-
sów stałych są zamocowane poprzez regulowany mechanizm dźwigniowy ruchome nabiegunniki. Do 
bocznej ściany korpusu są zamocowane poprzez zespół regulujący, prowadnice ślizgowe i toczne. 
Pod magnesami na całej ich długości są zamocowane prowadnice przesuwnych w czasie pomiarów 
czujników, które mogą być ustawione w dowolnym położeniu, dzięki mechanizmowi blokującemu. 

Znana głowica do badania lin stalowych ma w dwuczęściowym korpusie zamocowane na stałe 
z każdego jego końca, po dwie ślizgowe prowadnice dla badanych lin. W pobliżu prowadnic są 
umieszczone magnesy stałe usytuowane w rzędach pod nabiegunnikami, z wycięciem w kształcie 
litery „C”, pomiędzy, którymi umieszczone są czujniki pomiarowe z wycięciem w kształcie litery „C”. 

Istota urządzenia do miejscowego badania lin stalowych zawierającego w dwuczęściowym kor-
pusie obwody magnetyczne składające się z magnesu trwałego, ruchomego i stałego nabiegunnika 
oraz wymiennych elementów ferromagnetycznych dopasowanych do średnicy liny polega na tym, że 
do wewnętrznej strony stałego nabiegunnika ma zamocowany ruchomy czujnik pomiarowy. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wynalazku na rysunku, na którym fig. 1  
przedstawia schemat urządzenia w częściowym przekroju podczas miejscowego badania w dowolnym 
miejscu liny, fig. 2 - schemat urządzenia podczas badania liny w pobliżu uchwytu stożkowego a fig. 3 - 
- przekrój obwodu magnetycznego w połówce korpusu głowicy. 

Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych składa się z dwuczęściowego korpusu,  
w którym umieszczone są obwody magnetyczne składające się z magnesu trwałego, nabiegunnika sta-
łego 1, w którego otworze jest usytuowana ferromagnetyczna wkładka kształtowa 3, dobierana każdo-
razowo w zależności od średnicy badanej liny. Do wewnętrznych ścian nabiegunnika i przylega układ 
napędowy 6 sprzęgnięty z czujnikiem pomiarowym 5: indukcyjnym, hallotronowym, magnetooporo-
wym lub hallotronowo - indukcyjnym, który wprowadzany jest w ruch obrotowy, posuwisto - zwrotny 
wzdłuż liny 4 lub prostopadle do niej. Układ napędowy 6 Obwód magnetyczny zwierany jest poprzez 
linę 4 i uchwyt stożkowy 7. Czujnik pomiarowy 5 wprawiany jest w ruch obrotowy lub drgający za po-
mocą układu napędowego 6. W miejscu wystąpienia uszkodzenia następuje zaburzenie pola magne-
tycznego wokół liny 4, które zostaje wychwycone przez czujnik 5, przetwarzający to zaburzenie na 
sygnał elektryczny ulegający dalszemu przetworzeniu w urządzeniu nie uwidocznionym na rysunku,  
a którym może być rejestrator napięciowy, defektograf, defektoskop lub komputer. 

W trakcie badania dowolnego miejsca liny 4 zwierany jest zwierany jest poprzez linę 4 i rucho-
my nabiegunnik 2 wraz z ferromagnetyczną wkładką kształtową 3, zaś do wolnych końców nabiegun-
nika 1 przylega ruchomy nabiegunnik 2. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych, zawierające w dwuczęściowym korpusie 
obwody magnetyczne składające się z magnesu trwałego, ruchomego i stałego nabiegunnika oraz 
wymiennych elementów ferromagnetycznych dopasowanych do średnicy liny, znamienne tym, że do 
wewnętrznej strony stałego nabiegunnika (1) ma zamocowany ruchomy czujnik pomiarowy (5). 
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Rysunki 
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