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dowy (2). Ciecz magnetyczna (8) znajduje się w pierścieniowych 
szczelinach utworzonych pomiędzy występami uszczelniającymi 
nabiegunników (7), a odpowiednimi powierzchniami cylindryczny-
mi tulejek kołnierzowych (4 i 5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392787 (22) 2010 10 28

(51) F16K 1/02 (2006.01)
 F16K 1/10 (2006.01)

(71) ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Ścinawka Średnia
(72) ROGALKA MARCIN; LISOWSKI ANDRZEJ; DEREŃ 

BOGUSŁAW; GOŁĄBEK EDMUND

(54) Zawór balansowy

(57) Zawór (1) balansowy, zaopatrzony w korpus (2), posiadający 
dwa króćce (3, 4). W korpusie (2) osadzone jest gniazdo (5), zamyka-
ne grzybem (6) zamocowanym na trzpieniu (7), który to trzpień (7) 
osadzony jest w dławnicy (9). Na zewnątrz dławnicy (9) znajduje 
się połączone z trzpieniem (7) pokrętło (10). Grzyb (6) wykonany 
jest z tworzywa sztucznego i połączony z pierścieniem regulacyj-
nym (12), który wykonany jest z tworzywa sztucznego.

(6 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2011 09 30

A1 (21) 392823 (22) 2010 11 02

(51) F24D 3/18 (2006.01)
 F24D 15/04 (2006.01)

(71) RESZEWSKI STEFAN BOŻYDAR, Wrocław; 
KOWALSKI ADAM JACEK, Prace Duże

(72) RESZEWSKI STEFAN BOŻYDAR; KOWALSKI ADAM JACEK

(54) Pompa ciepła

(57) Przedmiotem wynalazku jest pompa ciepła, przeznaczo-
na zwłaszcza do ogrzewania budynków mieszkalnych, użytecz-
ności publicznej oraz przemysłowych. Pompa ma włączony 
skraplacz (SK), którego przewód cieczowy połączony jest przez 
zbiornik płynu (ZP), fi ltr odwadniacz (FL), wymiennik rekuperacyj-
ny (WR), element rozprężny (ER) i złącze (ZL) z co najmniej jednym 
parowaczem (PA), a przewód parowy skraplacza (SK) połączony 
jest poprzez sprężarkę (SP), wymiennik rekuperacyjny (WR) i złącze 
z co najmniej jednym parowaczem (PA). Parowacz(PA) osadzony 
jest na konstrukcji nośnej i spięty u dołu ramą dolną (RD), natomiast 
u góry ramą górną (RG). Wewnątrz rury parowacza (PA) osadzony 
jest element w postaci spirali uformowanej w kierunku przepływu 
medium.

(24 zastrzeżenia)

DZIAŁ  G

FIZYKA

A1 (21) 392796 (22) 2010 10 29

(51) G01M 11/06 (2006.01)
 G01B 11/26 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków

(72) UHL TADEUSZ; SZWEDO MARIUSZ

(54) Stacja ekranowa do wizyjnej kontroli przednich 
świateł samochodowych

(57) Bramka ekranowa E posiada dwa skrzydła ekranowe (4), ko-
rzystnie o konstrukcji ramowej, uchylne na zewnątrz, zamocowane 
na obrotowych kolumnach (5) mocowanych uchwytami do ścia-
nach bocznych stacji. Skrzydła ekranowe (4) posiadają elektryczne 
urządzenie napędowe (6) do zamykania i otwierania ekranu, elek-
tryczny zamek montowany na jednym ze skrzydeł ekranowych (4) 
współpracujący ze zderzakiem ryglowym zamontowanym na dru-
gim skrzydle ekranowym (4). Czujnik odległości skierowany wzdłuż 
osi stacji zabudowany w jednym ze skrzydeł ekranowych (4) na sty-
kowej krawędzi. Na każdej z kolumn (5) skrzydeł ekranowych (4) 
umieszczony jest semafor zestawiony z lampek, korzystnie trzech, 
o różnych kolorach. Bramka wizyjna posiada dwie kamery fotogra-
fi czne (11) osadzone na pionowo nastawnych stojakach (12) mo-
cowanych uchwytami do ścian bocznych stacji, a na stojaku (12) 
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jednej z kamer (11) zabudowany jest czujnik odległości skierowa-
ny poprzecznie do osi stacji. Podłoga stacji posiada krawężniki (1) 
wyznaczające pas drogowy oraz przestawny próg (2) mocowany 
do podłogi poprzecznie między krawężnikami (1). Pobocza pasa 
drogowego w strefi e pomiarowej mają podesty chodnikowe (3) 
z kanałem do chowania instalacji elektrycznej stacji doprowadza-
nej do centralnej jednostki sterującej osadzonej na pulpicie sterow-
niczym zamocowanym na jednej ze ścian stacji za bramką wizyjną.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 397506 (22) 2011 12 23

(51) G01M 13/04 (2006.01)
 G01L 3/18 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) ADAMCZAK STANISŁAW; DOMAGALSKI RYSZARD; 

GALANT MARIAN; KOLCZYŃSKI HENRYK

(54) Urządzenie do badania statycznych i dynamicznych 
momentów oporowych w łożyskach tocznych 
i sposób pomiaru momentu oporowego 
w łożyskach tocznych obciążonych poprzecznie

(57) Badane łożysko (9) osadzone jest w cienkościennej obudo-
wie (10) a obciążenie poprzeczne jest realizowane przez siłow-
nik (27) umocowany do płyty (26) zespolonej ze stolikiem obciąże-
nia poprzecznego (25) osadzonym suwliwie na prowadnicach (18a) 
umocowanych do głównej płyty (2), przy czym po drugiej stronie 
płyty (26) osadzona jest suwliwie na prowadnicach (18b) poprzecz-
na płyta (28) wyposażona we wspornik (29) współpracujący z si-
łownikiem (27), a na poprzecznej płycie (28) osadzone są suwliwie 
na prowadnicach (18c) równolegle do siebie podstawy (30, 31) siło-
mierzy (32, 33) połączone cięgnami z obudową (10) łożyska (9). Na-
tomiast obciążenie wzdłużne łożyska (9) realizowane jest poprzez 
cięgno (21) połączone z obudową (10), usytuowane w osi łoży-
ska (9) i umocowane drugim końcem do siłomierza (20) umocowa-
nego do górnej części wspornika (19) stolika obciążenia wzdłużne-
go (17) osadzonego suwliwie w prowadnicach (18) umocowanych 
do głównej płyty (2), a z dolną częścią wspornika (19) współpracuje 
siłownik umocowany do spodniej strony głównej płyty (2). Siłomie-
rze (32, 33) obciążenia poprzecznego są połączone ze sobą jed-
nym cięgnem (34) opasanym na obudowie (10) łożyska (9). Sposób 
polega na tym, że łożysko (9) obciąża się poprzecznie, korzystnie 
za pomocą siłownika (27), a siłę mierzy się przy użyciu dwóch si-
łomierzy (32, 33) połączonych z obudową (10) łożyska (9) tak, aby 
kierunki działania sił, mierzonych przez wspomniane siłomierze, 
były równoległe do siebie i styczne do obudowy (10), przy czym 
wartości sił (L1, L2) i prędkości obrotowej (ω) mierzy się i rejestruje 
w sposób ciągły, a wartość chwilową momentu oporowego (Mo) 
stanowi iloczyn różnicy sił (L1, L2), wskazywanych przez siłomie-
rze (32, 33) i promienia (R) obudowy (10) łożyska (9).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 392874 (22) 2010 11 05

(51) G01N 1/22 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, 
Falenty

(72) BURCZYK PIOTR

(54) Próbnik do pomiaru stężenia gazów w pro� lu 
glebowym

(57) Próbnik do pomiaru stężenia gazów w profi lu glebowym 
zbudowany jest z odcinka elastycznego węża silikonowego (1), 
którego końce połączone są szczelnie z przewodami stalowymi lub 
z tworzywa nieprzepuszczalnego dla gazów (2). Przewody te, wy-
prowadzone nad powierzchnię gleby i zakończone zaciskami (3), 
służą do pobierania próbek gazów.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392756 (22) 2010 10 26

(51) G01N 3/00 (2006.01)
 G01N 27/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa
(72) JANECZEK KAMIL; KOZIOŁ GRAŻYNA

(54) Stanowisko do badania odporności na narażenia 
mechaniczne drukowanych etykiet RFID

(57) Stanowisko do badania odporności na narażenia mechanicz-
ne drukowanych etykiet RFID jest wyposażone w zrywarkę wytrzy-
małościową (1) z głowicą dociskową (4), układ do pomiaru rezystan-
cji (3), do którego dołączone są sondy pomiarowe (10) oraz układ 


