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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest g owica do badania ci gien linowych. 

Znana z polskiego opisu patentowego nr 122 500 g owica pomiarowa do badania magnetycz-

nego lin stalowo-gumowych sk ada si  z dwucz ciowego korpusu po czonego ze sob  przegubowo 

z mo liwo ci  zmiany odleg o ci mi dzy cz ciami. Przy ko cach korpusu s  zamocowane do dolnej 

cz ci korpusu przesuwne rolki pionowe w kszta cie walca, za  do górnej i dolnej cz ci s  zamoco-

wane uk ady poziomych walców z naci tymi rowkami. Rolki oraz walce s  wyposa one w uk ady do 

regulacji si y docisku. W pobli u poziomych wa ków jest na zworach zamocowanych szereg magne-

sów sta ych usytuowanych w rz dach pod p askimi nabiegunnikami, a maj cych kszta t walca lub pro-

stopad o cianu. Na zworach wykonanych z materia u ferromagnetycznego s  umieszczone prowadni-

ce wykonane z materia u niemagnetycznego, w których spoczywaj  przesuwne zespo y czujników 

pomiarowych. Ponadto znana ze zg oszenia GB 2297168 g owica do badania ferromagnetycznych 

wyd u onych materia ów sk ada si  z dwóch magnesów trwa ych wraz z nabiegunnikami, przy czym 

pomi dzy nimi usytuowane s  czujniki, okre laj ce uszkodzenia ci g e oraz jeden czujnik, obejmuj cy 

badany obiekt, który s u y do pomiaru lokalnych uszkodze , usytuowanych zarówno na powierzchni, 

jak równie  wewn trz materia u. Ponadto g owica wyposa ona jest w prowadnice lizgowe u atwiaj ce 

przesuwanie si  badanego materia u. Sygna y z czujników w postaci cyfrowej s  przekazywane do 

centralnej jednostki, w której po przeanalizowaniu otrzymuje si  sumaryczny wynik lokalnego ubytku 

materia u.

Znane jest ze zg oszenia EP 0845672 urz dzenie do badania uszkodze  w wyd u onych ferro-

magnetycznych materia ach, które zawiera magnesy trwa e spolaryzowane osiowo, usytuowane pod 

nabiegunnikami i po czone zworami, w których umiejscowione s  czujniki do okre lania uszkodze

ci g ych. Czujniki te s  sprz one z odbiornikami ci g ych zmian. Natomiast pomi dzy magnesami 

umieszczone s  lokalne czujniki uszkodze . Ponadto urz dzenie wyposa one jest w prowadnice, 

u atwiaj ce przesuwanie si  badanego materia u np. stalowej liny. 

Istota g owicy do badania ci gien linowych zawieraj ca w korpusie obwód magnetyczny, sk a-

daj cy si  z nabiegunników, pomi dzy którymi usytuowany jest magnes sta y oraz zwor  i segmento-

wy czujnik polega na tym, e segmentowy czujnik usytuowany jest w osi symetrii obwodu magnetycz-

nego i sk ada si  z co najmniej trzech pojedynczych czujników pomiarowych, które po czone s

z mechanizmem ich przesuwu. 

Rozstaw pojedynczych czujników pomiarowych regulowany jest za pomoc ruby, posiadaj cej

gwint o dwóch ró nych skokach. 

Jedna cz ruby ma lewoskr tny gwint, a druga - prawoskr tny.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przyk adzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 

przedstawia schemat g owicy z badanymi ci gnami linowymi, fig. 2 - g owic  w przekroju wzd u nym,

fig. 3 - przekrój obwodu magnetycznego w po ówce korpusu g owicy, a fig. 4 - mechanizm przemiesz-

czania czujników pomiarowych. 

G owica pomiarowa do równoczesnego badania pi ciu ci gien linowych 1, sk ada si  z jedno-

cz ciowego korpusu 2, po czonego ze zwor  3. W korpusie 2 umieszczony jest obwód magnetycz-

ny sk adaj cy si  z dwóch nabiegunników 4, pomi dzy którymi usytuowany jest magnes sta y 5. W osi 

symetrii obwodu magnetycznego umieszczony jest segmentowy czujnik 6: indukcyjny, hallotronowy 

lub indukcyjno-hallotronowy, którego pojedyncze czujniki pomiarowe 7 po czone s  z mechanizmem 

ich przemieszczania (fig. 4), który stanowi ruba 8, maj ca gwint o ró nych skokach, wykonany  

w po owie jako lewo, a w drugiej - jako prawoskr tny, co pozwala na równoczesne zbli anie czujników 

pomiarowych 7 do rodka g owicy. W cz ci rodkowej ruba 8 jest ustabilizowana mocowaniem obro-

towym 9, osadzonym w korpusie, a na jednym z ko ców wyposa ona jest w pokr t o 10, którego obrót 

powoduje równoczesne przemieszczanie pojedynczych czujników pomiarowych 7, dostosowuj c si

do szeroko ci i rozstawu badanych ci gien 1. Podczas badania ci gien linowych 1, w miejscu wyst -

pienia uszkodzenia nast puje zaburzenie pola magnetycznego wokó  liny stalowej ci gna linowego 1, 

które zostaje wychwycone przez który  z pojedynczych czujników pomiarowych 7 czujnika segmento-

wego 6. Czujniki 7 przetwarzaj  to zaburzenie na sygna  elektryczny, który przesy any jest do dalsze-

go przetworzenia w nieuwidocznionym na rysunku urz dzeniu typu rejestrator napi ciowy, defekto-

graf, defektoskop lub komputer. 
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Wykaz oznacze  na rysunku 

  1 - ci gno linowe 

  2 - korpus 

  3 - zwora 

  4 - nabiegunnik 

  5 - magnes sta y

  6 - segmentowy czujnik 

  7 - czujnik pomiarowy 

  8 - ruba 

  9 - mocowanie obrotowe 

10 - pokr t o

Zastrze enia patentowe 

1. G owica do badania ci gien linowych, zawieraj ca w korpusie obwód magnetyczny, sk adaj -

cy si  z nabiegunników, pomi dzy którymi usytuowany jest magnes sta y oraz zwor  i segmentowy 

czujnik, znamienna tym, e segmentowy czujnik (6) usytuowany jest w osi symetrii obwodu magne-

tycznego i sk ada si  z co najmniej trzech pojedynczych czujników pomiarowych (7), które po czone 

s  z mechanizmem ich przesuwu. 

2. G owica wed ug zastrz. 1, znamienna tym, e rozstaw pojedynczych czujników pomiarowych (7) 

regulowany jest za pomoc ruby (8), posiadaj cej gwint o dwóch ró nych skokach. 

3. G owica wed ug zastrz. 2, znamienna tym, e jedna cz ruby (8) ma lewoskr tny gwint,  

a druga - prawoskr tny.



PL 211 862 B1 4

Rysunki 
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