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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest gáowica do badania ciĊgien linowych.
Znana z polskiego opisu patentowego nr 122 500 gáowica pomiarowa do badania magnetycznego lin stalowo-gumowych skáada siĊ z dwuczĊĞciowego korpusu poáączonego ze sobą przegubowo
z moĪliwoĞcią zmiany odlegáoĞci miĊdzy czĊĞciami. Przy koĔcach korpusu są zamocowane do dolnej
czĊĞci korpusu przesuwne rolki pionowe w ksztaácie walca, zaĞ do górnej i dolnej czĊĞci są zamocowane ukáady poziomych walców z naciĊtymi rowkami. Rolki oraz walce są wyposaĪone w ukáady do
regulacji siáy docisku. W pobliĪu poziomych waáków jest na zworach zamocowanych szereg magnesów staáych usytuowanych w rzĊdach pod páaskimi nabiegunnikami, a mających ksztaát walca lub prostopadáoĞcianu. Na zworach wykonanych z materiaáu ferromagnetycznego są umieszczone prowadnice wykonane z materiaáu niemagnetycznego, w których spoczywają przesuwne zespoáy czujników
pomiarowych. Ponadto znana ze zgáoszenia GB 2297168 gáowica do badania ferromagnetycznych
wydáuĪonych materiaáów skáada siĊ z dwóch magnesów trwaáych wraz z nabiegunnikami, przy czym
pomiĊdzy nimi usytuowane są czujniki, okreĞlające uszkodzenia ciągáe oraz jeden czujnik, obejmujący
badany obiekt, który sáuĪy do pomiaru lokalnych uszkodzeĔ, usytuowanych zarówno na powierzchni,
jak równieĪ wewnątrz materiaáu. Ponadto gáowica wyposaĪona jest w prowadnice Ğlizgowe uáatwiające
przesuwanie siĊ badanego materiaáu. Sygnaáy z czujników w postaci cyfrowej są przekazywane do
centralnej jednostki, w której po przeanalizowaniu otrzymuje siĊ sumaryczny wynik lokalnego ubytku
materiaáu.
Znane jest ze zgáoszenia EP 0845672 urządzenie do badania uszkodzeĔ w wydáuĪonych ferromagnetycznych materiaáach, które zawiera magnesy trwaáe spolaryzowane osiowo, usytuowane pod
nabiegunnikami i poáączone zworami, w których umiejscowione są czujniki do okreĞlania uszkodzeĔ
ciągáych. Czujniki te są sprzĊĪone z odbiornikami ciągáych zmian. Natomiast pomiĊdzy magnesami
umieszczone są lokalne czujniki uszkodzeĔ. Ponadto urządzenie wyposaĪone jest w prowadnice,
uáatwiające przesuwanie siĊ badanego materiaáu np. stalowej liny.
Istota gáowicy do badania ciĊgien linowych zawierająca w korpusie obwód magnetyczny, skáadający siĊ z nabiegunników, pomiĊdzy którymi usytuowany jest magnes staáy oraz zworĊ i segmentowy czujnik polega na tym, Īe segmentowy czujnik usytuowany jest w osi symetrii obwodu magnetycznego i skáada siĊ z co najmniej trzech pojedynczych czujników pomiarowych, które poáączone są
z mechanizmem ich przesuwu.
Rozstaw pojedynczych czujników pomiarowych regulowany jest za pomocą Ğruby, posiadającej
gwint o dwóch róĪnych skokach.
Jedna czĊĞü Ğruby ma lewoskrĊtny gwint, a druga - prawoskrĊtny.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykáadzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia schemat gáowicy z badanymi ciĊgnami linowymi, fig. 2 - gáowicĊ w przekroju wzdáuĪnym,
fig. 3 - przekrój obwodu magnetycznego w poáówce korpusu gáowicy, a fig. 4 - mechanizm przemieszczania czujników pomiarowych.
Gáowica pomiarowa do równoczesnego badania piĊciu ciĊgien linowych 1, skáada siĊ z jednoczĊĞciowego korpusu 2, poáączonego ze zworą 3. W korpusie 2 umieszczony jest obwód magnetyczny skáadający siĊ z dwóch nabiegunników 4, pomiĊdzy którymi usytuowany jest magnes staáy 5. W osi
symetrii obwodu magnetycznego umieszczony jest segmentowy czujnik 6: indukcyjny, hallotronowy
lub indukcyjno-hallotronowy, którego pojedyncze czujniki pomiarowe 7 poáączone są z mechanizmem
ich przemieszczania (fig. 4), który stanowi Ğruba 8, mająca gwint o róĪnych skokach, wykonany
w poáowie jako lewo, a w drugiej - jako prawoskrĊtny, co pozwala na równoczesne zbliĪanie czujników
pomiarowych 7 do Ğrodka gáowicy. W czĊĞci Ğrodkowej Ğruba 8 jest ustabilizowana mocowaniem obrotowym 9, osadzonym w korpusie, a na jednym z koĔców wyposaĪona jest w pokrĊtáo 10, którego obrót
powoduje równoczesne przemieszczanie pojedynczych czujników pomiarowych 7, dostosowując siĊ
do szerokoĞci i rozstawu badanych ciĊgien 1. Podczas badania ciĊgien linowych 1, w miejscu wystąpienia uszkodzenia nastĊpuje zaburzenie pola magnetycznego wokóá liny stalowej ciĊgna linowego 1,
które zostaje wychwycone przez któryĞ z pojedynczych czujników pomiarowych 7 czujnika segmentowego 6. Czujniki 7 przetwarzają to zaburzenie na sygnaá elektryczny, który przesyáany jest do dalszego przetworzenia w nieuwidocznionym na rysunku urządzeniu typu rejestrator napiĊciowy, defektograf, defektoskop lub komputer.
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Wykaz oznaczeĔ na rysunku
1 - ciĊgno linowe
2 - korpus
3 - zwora
4 - nabiegunnik
5 - magnes staáy
6 - segmentowy czujnik
7 - czujnik pomiarowy
8 - Ğruba
9 - mocowanie obrotowe
10 - pokrĊtáo

ZastrzeĪenia patentowe
1. Gáowica do badania ciĊgien linowych, zawierająca w korpusie obwód magnetyczny, skáadający siĊ z nabiegunników, pomiĊdzy którymi usytuowany jest magnes staáy oraz zworĊ i segmentowy
czujnik, znamienna tym, Īe segmentowy czujnik (6) usytuowany jest w osi symetrii obwodu magnetycznego i skáada siĊ z co najmniej trzech pojedynczych czujników pomiarowych (7), które poáączone
są z mechanizmem ich przesuwu.
2. Gáowica wedáug zastrz. 1, znamienna tym, Īe rozstaw pojedynczych czujników pomiarowych (7)
regulowany jest za pomocą Ğruby (8), posiadającej gwint o dwóch róĪnych skokach.
3. Gáowica wedáug zastrz. 2, znamienna tym, Īe jedna czĊĞü Ğruby (8) ma lewoskrĊtny gwint,
a druga - prawoskrĊtny.
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Rysunki
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