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(71) MICRO MOTION, INC., Boulder, US 
(72) Dutton Robert E. 
(54) Zapobieganie pęcherzykom przejściowym 

w przepùywomierzach Coriolisa 

(57)  Coriolisa (5) pracuje jako wibracyjny
stościomierz rurowy, w którym rura przepływowa  -
jest wprowadzana w drgania z częstotliwością podstawową, 
w oparciu o którą moŜe być obliczona gęstość materiału 
płynącego przez rurę przepływową  -  Wzmocnienie 
sterowania  kontrolowane jako  przepływu wie
lofazowego, zawierającego składowy gaz i ciecz, a zasadniczy 
wzrost wzmocnienia sterowania wskazuje tłumienie gazu przy 
drganiach rury przepływowej w związku  pęcherzykiem przej
ściowym wchodzącym do rury przepływowej.  tłumienia 
gazu przy pęcherzyku przejściowym i odpowiednio zreduko
wanym odczytom gęstości zapobiega się przez zastosowanie 
historycznych pomiarów gęstości, odpowiadających okresom 
przepływu, gdy Ŝaden pęcherzyk przejściowy nie wszedł do rury 
przepływowej. 

(23 zastrzeżenia) 
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(71) KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., Lubin 
(72) Ùoś Przemysùaw, Fuglewicz Bogusùaw, 

Maùachowicz Grzegorz, Gùadysz Olimpia, 
Plińska Stanisùawa, Kozakiewicz Andrzej,
Bogusùaw, Nowak Jacek, Urbanowicz Krzysztof, 
Sùomka Marek, Rapacz Andrzej 

(54) Sposób pomiaru stężenia jonów miedzi 
w elektrolitach przemysùowych 

(57) Sposób polega na pomiarze charakterystyki metodą 
 cyklicznej, w zakresie stęŜeń jonów miedzi do 20 g/l 

lub naprzemiennie metodą  w zakresie 

stęŜeń 20 - 60  Stosuje się  wskaźnikową o śred
nicy 1 - 50  z platyny lub złota i elektrodę odniesienia w postaci 
płytki z platyny lub miedzi. Z charakterystyk odczytuje się warto
ści natęŜenia prądu i porównuje z wyznaczonymi uprzednio 
charakterystykami wzorcowymi, wykonanymi metodą wielokrot
nego dodatku wzorca. Dla wysokich stęŜeń w zakresie 20 - 60
uwzględnia się charakterystyki wzorcowe zdjęte przy róŜnych 
temperaturach w przedziale  • 60*C. 

(3 zastrzeżenia) 
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 Instytut  Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Prystupiuk Piotr,  Grzegorz, Broda 

Krzysztof 
(54) Zespóù

do urządzeń niskich napięć 

(57) Zespół  do urządzeń nis
kich napięć zbudowany z układu przekaźników (UP) połączony 
jest z przetwornikiem analogowo cyfrowym (PAC), który 
podłączony jest do procesora sygnałowego (PS), połączonego 
poprzez magistrale adresów i danych oraz linie sygnałów ste
rujących z układem interfejsu szeregowego (UTS), zegarem cza
su rzeczywistego (ZRC), pamięcią programowalną (EPROM) 
oraz układem logiki programowalnej (ULP), do którego połączo
ne są układ wejść i wyjść dwustanowych (UWWD) oraz poprzez 
wyświetlacz alfanumeryczny (WA), układ diodowej sygnalizacji 

 i układ klawiatury (KL). 

(1 zastrzeżenie) 
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 Przemysùowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Krupa Tomasz, Niepiekùo Lech,
Waldemar 

(54) Sposób justowania radarów 

 W zasięgu wiadomości z anteny (A) ustawia się 
przyrząd (P) do pomiaru azymutu, korzystnie Ŝyroskopowy, 


