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A1 (21) 372150 (22) 2005 01 10 8(51) G01N 27/87

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków

(72) Kwaśniewski Jerzy, Lankosz Lesław, Molski Szymon, 
Franczyk Józef

(54) Urządzenie do miejscowego badania lin stalowych

 (57) Urządzenie posiada obejmujący linę dwuczęściowy korpus 
z elementami co najmniej dwóch obwodów magnetycznych, z któ-
rych każdy zawiera: rozstawione wzdłuż liny nabiegunnik stały (7) 
i nabiegunnik ruchomy, magnesy trwałe (4), wkładki kształtowe (9) 
o wysokości dobranej do średnicy liny oraz zworę (6). Do nabiegun-
nika stałego (7) zamocowany jest zespół napędowy (8) z czujnikiem 
pomiarowym, przemieszczanym w strefie między nabiegunnikami 
wzdłuż oraz wokół osi liny. Na górnej powierzchni nabiegunnika 
stałego (7), prostopadle do czynnej powierzchni przylegania zwo-
ry (6) urządzenie ma oś (2), na której łożyskowana jest dwuramien-
na dźwignia (1), wyposażona w rolkę (3), usytuowaną na wysokości 
bocznej powierzchni zwory (6). Ponadto magnes trwały (4) osadzo-
ny jest nieruchomo względem nabiegunnika stałego (7).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 372209 (22) 2005 01 12 8(51) G01N 33/00

(71) Politechnika Opolska, Opole
(72) Boychuk Volodymyr, UA; 

Giergiczny Zbigniew; Kubik Jan

(54) Sposób oceny wiązania 
i twardnienia materiałów cementowych

 (57) Sposób oceny wiązania i twardnienia materiałów cemento-
wych charakteryzuje się tym, że ustala się współzależność zmian 
przewodności właściwej (σ) badanej próbki materiału cemento-
wego w czasie (t) ze stopniem przemian fazowych zachodzących 
w uformowanej próbce materiału cementowego. Uformowaną 
próbkę materiału cementowego łączy się ze źródłem prądu zmien-
nego mierzy wartości natężenia prądu płynącego przez badaną 
próbkę i monitoruje jej przewodność właściwą (σ) aż do ustalenia 
czasu (To) zakończenia tworzenia struktury fazy stałej materiału ce-
mentowego.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 372158 (22) 2005 01 10 8(51) G01R 11/17

 H05K 9/00

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Sztafrowski Dariusz

(54) Sposób i układ do zabezpieczenia
liczników energii elektrycznej 
przed zewnętrznym polem magnetycznym

 (57) Wynalazek dotyczy sposobu zabezpieczania liczników ener-
gii elektrycznej przed zewnętrznym polem magnetycznym, który 
polega na tym, że monitoruje się zaistnienie wewnątrz licznika (L), 
zewnętrznego pola magnetycznego przy użyciu, co najmniej jed-
nego czujnika pola magnetycznego (R), sterującego odcinaniem 
dopływu energii do licznika, poprzez styki łącznika elektroma-
gnetycznego (P). Czujnik pola magnetycznego (R) znajduje się 
w obwodzie sterowania łącznika elektromagnetycznego (P), przy 
czym styki czujników zwierają się pod wpływem zewnętrznego 
pola magnetycznego, powodując zamknięcie obwodu sterowania 
łącznika elektromagnetycznego (P), co prowadzi do odcięcia do-
pływu energii do licznika poprzez rozwarcie styków rozwiernych 
łącznika elektromagnetycznego (P). Wynalazek dotyczy również 
układu do zabezpieczania liczników energii elektrycznej przed ze-
wnętrznym polem magnetycznym, wyposażonego w łącznik elek-
tromagnetyczny (P), którego styki wpięte są w obwód doprowa-
dzający energię do licznika (L) oraz w obwód sterowania łącznika 
elektromagnetycznego (P). Obwód sterowania łącznika elektroma-
gnetycznego (P) zawiera, co najmniej jeden czujnik pola magne-
tycznego (R), połączony szeregowo z cewką sterującą łącznika 
elektromagnetycznego (P) połączone z przewodem fazowym (L) 


