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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest zespół otwierania korpusu lub czujnika głowicy pomiarowej do 

nieniszczących badań lin stalowych, stosowany w urządzeniach pomiarowych służących do okresowej 

kontroli lin, zwłaszcza podczas eksploatacji kolei linowych, wyciągów górniczych, dźwigów i w innych 

urządzeniach transportu linowego. 

Głowice pomiarowe służące do diagnostyki lin obejmują badaną linę dwudzielnym korpusem 

mającym postać walca lub graniastosłupa foremnego. Korpus podzielony jest na dwie, wzdłużne po-

łówki połączone rozłącznie na pobocznicy śrubami i/lub zawiasem. Wewnątrz korpusu zabudowany 

jest układ pomiarowy, który przykładowo w głowicy do magnetycznego badania lin stalowych stanowią 

magnesy trwałe, zwory i zespoły czujników umieszczone w osłonach. Przestrzeń między zworą a kor-

pusem wypełniona jest lekkim wypełniaczem. Rozwiązanie takie znane jest między innymi z polskiego 

opisu patentowego PL 156132. W opisach patentowych US 5321356 i DE 3821070 połówka górna 

korpusu głowicy połączona jest po jednej stronie z dolną połówką zawiasem a na przeciwległej klam-

rami. Wadą dotychczasowo znanych rozwiązań jest konieczność ręcznego montażu korpusu głowicy 

na linie, każdorazowo w sytuacji przejazdu głowicy przez uchwyt liny, przykładowo przez podpory 

kolejek linowych. 

Zespół otwierania korpusu głowicy pomiarowej według wynalazku, korpusu złożonego z dwóch 

połówek połączonych zawiasem, posiada przekładnię zębatkową, której koło zębate usytuowane 

współosiowo z osią zawiasu jest połączone z górną połówką korpusu, a obudowa przekładni zębatko-

wej zamocowana jest do dolnej połówki korpusu, na jej powierzchni czołowej. 

Korzystnym rozwiązaniem jest połączenie koła zębatego z górną połówką korpusu przez czop 

korbowy. Równie korzystnym jest połączenie koła zębatego z górną połówką korpusu przez wpusty na 

wałku koła zęba tego, który jednocześnie stanowi oś zawiasu. 

Przy ręcznym napędzie zębatka przesuwana jest cięgnem prowadzonym w elastycznym pance-

rzu, który górnym końcem opiera się o obudowę przekładni zębatkowej. Dalsze rozwinięcie polega na 

wzdłużnym obciążeniu zębatki sprężyną, w kierunku docisku górnej połówki korpusu do dolnej. 

Rozwiązanie zespołu według wynalazku umożliwia zdalne otwieranie i zamykanie korpusu gło-

wicy pomiarowej lub czujnika przed i za uchwytem liny. 

Pełne zrozumienie wynalazku umożliwi poznanie przykładowego rozwiązania zespołu pokaza-

nego na rysunku w ujęciu schematycznym, a którego poszczególne figury przedstawiają: fig. 1 - widok 

z boku z przekrojem pionowym przez zespół zamocowany do głowicy pomiarowej, fig. 2 - widok czo-

łowy zespołu w położeniu zamkniętego korpusu głowicy, a fig. 3 - widok czołowy po otwarciu korpusu. 

Zespół otwierania zamocowany jest do korpusu głowicy pomiarowej służącej do magnetyczne-

go badania okrągłych lin stalowych. Korpus głowicy ma postać walca współosiowo obejmującego ba-

daną linę 1 i złożony jest z dwóch części: górnej 2 i dolnej połówki 3, połączonych wzdłuż pobocznicy 

zawiasem 4. Zespół posiada przekładnię zębatkową, której obudowa 7 zamocowana jest do po-

wierzchni czołowej dolnej połówki 3 korpusu. Koło zębate 5 przekładni usytuowane jest współosiowo  

z osią zawiasu 4 i jest połączone z górną połówką 2 korpusu. Połączenie to może być wykonane 

przez czop korbowy 8, osadzony mimośrodowo w kole zębatym 5 a łożyskowany w tulejce na po-

wierzchni czołowej górnej połówki 2 korpusu. Inne rozwiązanie połączenia koła zębatego 5 z górną 

połówką 2 korpusu może być wykonane przez wpusty 10 na wałku 9 koła zębatego 5, wałku 9 który 

jednocześnie stanowi oś zawiasu 4. Zębatka 6 przekładni napędzana jest ręcznie cięgnem 12 prowa-

dzonym w elastycznym pancerzu 13, który górnym końcem opiera się o obudowę 7 przekładni. Ruch 

powrotny zębatki 6 zapewnia sprężyna 11, obciążająca zębatkę 6 siłą wzdłużną w kierunku docisku 

górnej 2 do dolnej 3 połówki korpusu. 

Oczywistymi są rozwiązania podobne do przedstawionego wynalazku, przykładowo z napędem 

mechanicznym zębatki lub z przekładnią ślimakową, funkcjonalnie równoważną przekładni zębatkowej. 

 

Wykaz oznaczeń na rysunku 

  1. lina 

  2. górna połówka korpusu 

  3. dolna połówka korpusu 

  4. zawias 

  5. koło zębate 

  6. zębatka 
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  7. obudowa przekładni zębatkowej 

  8. czop korbowy 

  9. wałek koła zębatego 

10. wpust 

11. sprężyna 

12. cięgno 

13. pancerz 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Zespół otwierania korpusu lub czujnika głowicy pomiarowej do lin stalowych, korpusu z zabu-

dowanym wewnątrz układem czujników pomiarowych, mającego postać walca lub graniastosłupa 

foremnego, współosiowo obejmującego linę i złożonego z dwóch połówek połączonych wzdłuż po-

bocznicy zawiasem, znamienny tym, że posiada przekładnię zębatkową (5, 6), której koło zębate (5) 

usytuowane współosiowo z osią zawiasu (4) jest połączone z górną połówką (2) korpusu a obudowa 

(7) przekładni zębatkowej (5, 6) zamocowana jest do dolnej połówki (3) korpusu, na jej powierzchni 

czołowej. 

2. Zespół otwierania według zastrz. 1, znamienny tym, że koło zębate (5) połączone jest z gór-

ną połówką (2) korpusu przez czop korbowy (8). 

3. Zespół otwierania według zastrz. 1, znamienny tym, że koło zębate (5) połączone jest z gór-

ną połówką (2) korpusu przez wpusty (10) na wałku (9) koła zębatego (5), który jednocześnie stanowi 

oś zawiasu (4). 

4. Zespół otwierania według zastrz. 1, znamienny tym, że zębatka (6) napędzana jest cięgnem 

(12) prowadzonym w elastycznym pancerzu (13), który górnym końcem opiera się o obudowę (7). 

5. Zespół otwierania według zastrz. 1, znamienny tym, że zębatka (6) obciążona jest wzdłużnie 

sprężyną (11), w kierunku docisku górnej połówki (2) do dolnej (3). 
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Rysunki 
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