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pomiaru kąta obrotu, których osie pomiarowe leżą w jednej płasz-
czyźnie i są względem siebie prostopadłe.

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 378817 (22) 2006 01 25

(51) G01F 1/075 (2006.01)

(71) Fabryka Wodomierzy POWOGAZ S.A., Poznań
(72) Zieliński Bronisław, Ziółkowski Jerzy

(54) Wodomierz

(57) Przedmiotem wynalazku jest wodomierz, przeznaczony 
do pomiarów przepływu wody w przewodach zamkniętych. Wo-
domierz posiada korpus (1) z materiału niemagnetycznego, w któ-
rym jest utworzona przelotowa przestrzeń mokra (2), oddzielona 
przegrodą (4) od zamkniętej przestrzeni suchej (3). W przestrzeni 
mokrej (2) jest ułożyskowany wirnik pomiarowy (5), a w przestrze-
ni suchej (3) znajduje się liczydło wodomierza, z którym wirnik (5) 
jest sprzężony za pomocą sprzęgła magnetycznego (6). Napę-
dzający człon (7) sprzęgła (6) znajduje się w przestrzeni mokrej (2) 
i jest złączony z wirnikiem (5), zaś napędzany człon (8) sprzęga (6) 
jest związany z liczydłem i ułożyskowany w przestrzeni suchej (3). 
Oba człony (7, 8) sprzęgła (6) są otoczone dzielonym ekranem (12) 
z materiału magnetycznie miękkiego, przy czym ekran (12) skła-
da się z dwóch pierścieni (13, 14), gdzie jeden z nich jest osadzo-
ny w mokrej przestrzeni (2), a drugi w suchej przestrzeni (3). We-
wnętrzne obrzeża (15, 16) tych pierścieni (13, 14) zachodzą na siebie 
teleskopowo, jednak są oddzielone od siebie przegrodą (4).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 378847 (22) 2006 01 30

(51) G01L 1/14 (2006.01)
 G01L 5/00 (2006.01)

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

(72) Korbiel Tomasz, Batko Wojciech

(54) Miernik siły rozciągajacej śrubę o wysokiej 
wytrzymałości

(57) Miernik stanowią śruba pomiarowa (A) z czujnikiem elektrycz-
nym i układ zasilająco-pomiarowy sterowany z komputera. Czujnik 
elektryczny ma cewkę pomiarową (5) i cewkę przemagnesowują-
cą (6), nawinięte na podtoczeniu (4) trzpienia (1) śruby (3) pomię-
dzy częścią gwintowaną (3) a łbem (2) śruby. Średnica zewnętrzna 
cewek (5, 6) jest nie większa od nominalnej średnicy (d) trzpienia (1) 
śruby. Układ zasilająco-pomiarowy zawiera wzmacniacz mocy oraz 
blok wzmocnienia i filtracji sygnału pomiarowego, sterowane we-
dług aplikacji komputera, przystosowanej do pomiaru polowego 
efektu Barkhausena. Korzystnym jest gdy cewkę pomiarową (5) sta-
nowią dwie cewki (5a, 5b) połączone przeciwsobnie.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 381444 (22) 2006 12 29

(51) G01N 3/56 (2006.01)

(71) Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski 
w Poznaniu, Warszawa

(72) Kujawski Wojciech

(54) Urządzenie do badania odporności na ścieranie 
podkładów podłogowych

(57) Urządzenie zawierające głowicę ścierającą i sprzężony z nią 
motoreduktor charakteryzuje się tym, że stanowi je obudowa skła-
dająca się z ramy (1) w kształcie prostopadłościanu zaopatrzonej 
wewnątrz w prowadnice (2) i z podstawy (3) w kształcie płyty, su-
port (4) z tulejami prowadzącymi (5) osadzony przesuwnie w pro-
wadnicach (2) ramy (1) oraz mechanizm korbowy (6) sprzęgający 
suport (4) z ramą (1). Głowica ścierająca (19) i motoreduktor (20) 
są usytuowane na suporcie (4) i sprzężone ze sobą wahliwie za po-
średnictwem trzpienia kulistego łączącego podstawę głowicy ście-
rającej (19) z wałem napędowym (25) motoreduktora (20).

(8 zastrzeżeń)


