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urządzeniem izotopowym (2) pomiaru izotopowego gęstości ma-
teriału przepływającego przez przewód rurowy (1) polegającego 
na osłabieniu promieniowania gamma podczas przebycia drogi 
od źródła izotopowego (5) poprzez przewód rurowy (1) z materia-
łem sypkim do detektora promieniowania (8). Następnie w niewiel-
kiej odległości w kierunku przepływu materiału sypkiego dokonuje 
się elektrostatycznego pomiaru prędkości przepływu materiału 
sypkiego poprzez pomiar czasu pomiędzy charakterystycznymi 
punktami przebiegu szumów generowanych przez naelektryzo-
wane poruszające się w przewodzie rurowym cząsteczki ciał sta-
łych pomiędzy niezależnymi elektrodami (10) elektrostatycznego 
miernika prędkości (3), po czym ilości przepływu masowego ma-
teriału sypkiego w czasie są kalkulowane przez jednostkę steru-
jącą (4) na podstawie wartości gęstości materiału sypkiego oraz 
współczynnika geometrycznego. Urządzenie składa się z zabudo-
wanych na odcinku prostym przewodu rurowego (1) urządzenia 
izotopowego (2) i elektrostatycznego miernika prędkości (3) oraz 
z jednostki sterującej (4).

(9 zastrzeżeń)
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(71) POLITECHNIKA RZESZOWSKA 
IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów

(72) JAGIEŁOWICZ-RYZNAR CELINA

(54) Urządzenie do określania masy poruszającego się 
obiektu

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do określania masy 
poruszającego się obiektu, zwłaszcza pojazdów poruszających się 
po drogach, bez wpływu na ich bezpieczeństwo i sposób jazdy. 
Urządzenie do określania masy poruszającego się obiektu, zawie-
rające płytę najazdową oraz czujniki pomiarowe, charakteryzuje 
się tym, że płyta najazdowa (1) połączona jest przegubowo z płytą 
podporową (2) i skośnie względem niej usytuowana oraz wsparta 
na niej poprzez elementy sprężyste (3). Wymieniona płyta podpo-
rowa (2) wystaje poza krawędź zjazdową (4) płyty najazdowej (1) 
o co najmniej 0,9 m. Z kolei do płaszczyzny (8) płyty najazdowej (1), 
od strony płyty podporowej (2) zamontowane są sondy pomiaro-
we (9) w ilości korzystnie czterech sztuk rozstawionych w jej strefi e 
środkowej dwie sztuki i w strefi e krawędzi zjazdowej (4) dwie sztu-
ki. Również na płycie podporowej (2), naprzeciw krawędzi zjazdo-
wej (4) zamontowana jest sonda (10) jej położenia. Poza tym do dol-
nej powierzchni (6) płyty podporowej (2) w jej strefi e wystającej (5) 
poza płytę najazdową (1) zamontowane są co najmniej dwie sondy 
drgań (7) usytuowane w tej strefi e. Wszystkie sondy (7, 9, 10) po-

przez mierniki (11, 12, 13) są połączone przewodowo z oprogramo-
wanym procesorem (14) wyposażonym w monitor (15), z którym 
również połączony jest czujnik (16) poziomej prędkości najeż-
dżającego pojazdu (17). Korzystnie jest by urządzenie składało się 
z modułów, łączonych według wzdłużnego podziału płyt najaz-
dowych (1) i podporowych (2) i/lub poprzecznego ich podziału 
połączonych między sobą rozłącznie. W innym rozwiązaniu koniec 
płyty podporowej pokrywa się z krawędzią zjazdową płyty najaz-
dowej, z którym poprzez elastyczne cięgna połączona jest pozio-
ma płyta najazdowa, usytuowana bezpośrednio na jezdni i wypo-
sażona w co najmniej dwie sondy, połączona z oprogramowanym 
procesorem poprzez miernik drgań.
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WACŁAW; SZYMKOWSKI JANUSZ; ZWOLSKI JAROSŁAW

(54) Wzbudnik drgań mechanicznych

(57) Wzbudnik drgań mechanicznych przeznaczony do stoso-
wania przy badaniu cech dynamicznych obiektów inżynieryjnych, 
zwłaszcza kładek dla pieszych, wyposażony w osadzony w kon-
strukcji nośnej (1) bijak (5) oraz napęd bijaka (5) charakteryzuje się 
tym, że napęd stanowi silnik elektryczny (2) połączony z motore-
duktorem stożkowym (3), na którego wale wyjściowym zamoco-
wana jest krzywka (4) unosząca osadzony swobodnie, przesuwny 
w pionie w zamocowanych do konstrukcji nośnej (1) prowadni-
cach (7), bijak (5).
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) BATKO WOJCIECH; PAWLIK PAWEŁ; CIOCH WITOLD; 
DĄBROWSKI DARIUSZ

(54) Sposób oraz układ monitorowania i diagnozowania 
przekładni, zwłaszcza przekładni napędu koła 
czerpakowego koparki kołowej

(57) Sposób polega na tym, że pobiera się analogowe sygna-
ły pomiarowe przyspieszenia i/lub prędkości drgań z czujników 
drgań (1.0) zamontowanych na węzłach łożyskowych przekładni, 
oraz analogowe sygnały pomiarowe prędkości obrotowej wału 
z czujników zamontowanych przed i za sprzęgłem wału napędo-
wego przekładni. Te sygnały przesyła się do kontrolera (2.0) z sys-
temem czasu rzeczywistego gdzie poddaje się je przetwarzaniu, 
rezultatem którego są estymaty diagnostyczne. Do kontrolera (2.0) 
dostarcza się też pobrane ze sterownika systemu automatyki (3.0) 
mierzone na bieżąco wartości temperatury oleju, ciśnienia oleju, 
natężenia prądu zasilającego napęd przekładni, mocy elektrycz-
nej pobieranej przez napęd przekładni, poślizgu sprzęgła, które 
wykorzystuje się przy określaniu wartości progowych estymat 
diagnostycznych, sygnały pomiarowe z czujników drgań (1.0), 
przetworzone na postać cyfrową, cyfrowe mierzone wartości po-
brane ze sterownika systemu automatyki (3.0) oraz estymaty dia-
gnostyczne przesyła się z kontrolera (2.0) do komputera panelo-
wego (4.0) i/lub do urządzeń zewnętrznych celem ich wizualizacji 
i archiwizacji. Układ ma co najmniej jeden czujnik przyspieszenia 
lub prędkości drgań (1a) zamontowany w węźle łożyskowym prze-
kładni oraz co najmniej jeden czujnik prędkości obrotowej (1b) 
wału zamontowany przed lub za sprzęgłem wału napędowego 
przekładni połączone z kontrolerem (2.0). Ponadto kontroler (2.0) 
połączony jest ze sterownikiem systemu automatyki (3.0) i dodat-
kowo z komputerem panelowym (4.0) i/lub urządzeniem wizuali-
zującym i archiwizującym. Czujniki drgań oraz prędkości obroto-
wej (1.0) podłączone są do listwy przyłączeniowej, która połączona 
jest z kontrolerem (2.0) za pośrednictwem przewodu składającego 
się ze skręconych par żył, gdzie każda para posiada osobny ekran, 
a wszystkie pary umieszczone są w dodatkowym ekranie i wzmoc-
nionej oponie zewnętrznej. Układ ma połączenie z siecią informa-
tyczną kopalni poprzez komputer panelowy (4) oraz z urządzenia-
mi sygnalizującymi stany alarmowe.
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(71) HAŚ ZDZISŁAW, Łódź
(72) HAŚ ZDZISŁAW

(54) Urządzenie do pomiaru ciśnienia cząstkowego 
amoniaku (NH3) i jego rejestracji w procesie 
azotowania gazowego

(57) Urządzenie do pomiaru ciśnienia cząstkowego amonia-
ku (udziału objętościowego) w procesie azotowania polega na po-
miarze różnicy w objętości mieszaniny wypływającej z retorty a ob-
jętością azotu (N2) i wodoru (H2) zawartą w tej mieszaninie.
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(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) RUDAWSKA ANNA

(54) Element łączący tuleję z uchwytem maszyny 
wytrzymałościowej

(57) Element łączący tuleję z uchwytem maszyny wytrzymało-
ściowej ze szczękami z wkładkami płaskimi, charakteryzuje się tym, 
że składa się z korpusu (1) metalowego w kształcie walca, przy czym 
dolna część korpusu (1) ma otwór (2) w środkowej części, zaś powy-
żej dolnej części korpusu (1) znajduje się kołnierz (3), a nad nim jest 
część walcowa (4) o mniejszej średnicy od części dolnej korpusu (1), 
przy czym część walcowa (4) w górnej części ma powierzchnie (5) 
symetrycznie sfrezowane niedochodzące do końca kołnierza (3). 
Powierzchnie (5) tego elementu są symetrycznie sfrezowane i znaj-
dują się symetrycznie do osi otworu (2).
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(71) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa
(72) MARCHLEWSKI PAWEŁ

(54) Sposób diagnostyki elastycznych elementów, 
zwłaszcza badań zmęczeniowych kardiologicznych 
stentów

(57) Sposób diagnostyki zmęczeniowej elastycznych elemen-
tów, zwłaszcza kardiologicznych stentów, polega na rejestrowaniu 
wartości obciążenia stentu dla ustalonego stopnia jego odkształ-
cenia. Sposób charakteryzuje się tym, że do badanego elementu 
przykłada się siły impulsowe skierowane poprzecznie w stosunku 
do jego osi wzdłużnej i działające w jednej płaszczyźnie przecho-
dzącej przez jedną z osi poprzecznego przekroju stentu, przy czym 


