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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do oceny stopnia zużycia łańcucha, zwłaszcza w mecha-

nizmach podnoszenia wózków widłowych 
Z polskiego zgłoszenia P-284374 znany jest przyrząd, który rozwiązuje zagadnienie kontroli 

stopnia zużycia łańcuchów, zwłaszcza łańcuchów stosowanych w kopalnianym transporcie poziomym 
i pochyłym. Przyrząd charakteryzuje się tym, że podłużna rękojeść zakończona jest głowicą mocującą 
z otworem przelotowym. Przez otwór ten przechodzi śruba łącząca połączona ze szczękami pomiaro-
wymi, które mają od dołu symetryczne wycięcie pomiarowe o szerokości odpowiadającej minimalnej 
dopuszczalnej grubości ogniwa łańcucha. Zewnętrzny rozstaw szczęk pomiarowych odpowiada we-
wnętrznej średnicy kontrolowanego ogniwa łańcucha. 

Z polskiego opisu patentowego nr 154 429 znany jest przyrząd do pomiaru wydłużenia łańcu-
cha ogniwowego pod obciążeniem, który posiada dwie przestawne szczęki pomiarowe dociskane 
sprężynami, osadzone przesuwnie na prowadniku. Szczęki mają możliwość poruszania się równolegle 
do osi łańcucha po prowadniku dzięki ułożyskowaniu z elementami tocznymi. Prowadnik posiada 
uchwyt do mocowania na sztywno do jednego z ogniw badanej próbki łańcuchowej. Do szczęk przy-
mocowane są elementy uniwersalnego czujnika indukcyjnego. Stały docisk szczęk pomiarowych do 
ogniw zapewniają sprężyny. 

Przyrząd według wynalazku posiada szczęki pomiarowe, obejmujące wybraną sekcję ogniw 
łańcucha, przy czym na korpusie szczęki nieruchomej, równoległym do łańcucha nacięta jest podział-
ka, współpracująca z noniuszem naniesionym na ruchomej szczęce. Przyrząd wyposażony jest  
w prowadnicę z gniazdami, w których osadzone są magnesy trwałe, pozwalające na prostopadłe pro-
wadzenie przyrządu względem łańcucha, przy czym prowadnica osadzona jest na przesuwnym ra-
mieniu, posadowionym we wsporniku. Wspornik zaopatrzony jest w elementy blokujące i docisk ele-
mentu ślizgowego. Na ramieniu prowadnicy także naniesiona jest podziałka współpracująca z noniu-
szem naciętym na wsporniku ramienia. 

Wynalazek jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, który przedstawia przyrząd 
w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny łańcucha. 

Przyrząd według wynalazku posiada szczęki pomiarowe, obejmujące sekcje ogniw łańcucha 1 
(drabinkowego lub ogniwowego) poddaną naciągowi standardowemu (przyjętemu w zaleceniach kon-
trolnych). Na korpusie 2 szczęki nieruchomej 3, równoległym do łańcucha nacięta jest podziałka, 
współpracująca z noniuszem naniesionym na ruchomej szczęce 4. Przyrząd wyposażony jest w pro-
wadnicę 5 z gniazdami 6, w których osadzone są magnesy trwałe, pozwalające na prostopadłe pro-
wadzenie przyrządu względem łańcucha, przy czym prowadnica 5 osadzona jest na ramieniu 7, posa-
dowionym we wsporniku 8. Ramię 7 mocowane jest do prowadnicy 5 przy pomocy śrub z użyciem 
podkładek. Wspornik zaopatrzony jest w elementy blokujące i docisk 9 elementu ślizgowego. Na ra-
mieniu prowadnicy także naniesiona jest podziałka współpracująca z noniuszem naciętym na wspor-
niku ramienia. 

Szczęki 3 i 4 wprowadza się pomiędzy sworznie łańcucha 1 na wybranym odcinku (np. 10 ogniw), 
ustalając odległość i położenie przy pomocy prowadnicy 5, po czym blokuje się ramię 7 śrubą i odczy-
tuje się położenie prowadnicy w stosunku do łańcucha na podziałce naniesionej na ramieniu prowad-
nicy z użyciem noniusza naniesionego na wsporniku ramienia. Jest to konieczne dlatego, aby przy 
pomiarze kontrolnym ustawienie było identyczne. 

Następnie na podziałce naniesionej na korpusie 2 przy użyciu noniusza naciętego na szczęce 
ruchomej 4 odczytuje się wydłużenie wybranej sekcji ogniw. Kontrolne pomiary wykonuje się na tym 
samym odcinku i w takich samych warunkach. 

Uzyskana przy użyciu urządzenia według wynalazku, wartość długości sekcji podziałek może 
być użyta jako dane porównawcze przy każdorazowej kontroli wydłużenia pracującego łańcucha, na 
przykład o 1%, 2%, 3% czy więcej, pierwotnej długości. 

 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Przyrząd do oceny stopnia zużycia łańcucha wyposażony w szczeki pomiarowe, znamienny 
tym, że posiada szczęki pomiarowe, obejmujące wybraną sekcję ogniw łańcucha (1), przy czym na 
korpusie (2) szczęki nieruchomej, (3) równoległym do łańcucha nacięta jest podziałka, współpracująca 
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z noniuszem naniesionym na ruchomej szczęce (4), przyrząd wyposażony jest ponad to w prowadnicę 
(5) z gniazdami (6), w których osadzone są magnesy trwałe, przy czym prowadnica osadzona jest na 
przesuwnym ramieniu (7), posadowionym we wsporniku (8), wspornik natomiast zaopatrzony jest  
w elementy blokujące i docisk (9) elementu ślizgowego, na ramieniu prowadnicy także naniesiona jest 
podziałka współpracująca z noniuszem naciętym na wsporniku ramienia. 

 
 

Rysunek 
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