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pomiarowe. Korpus jest wyposażony w mniejszą sondę (3) do ja-
kiej przyłączony jest czujnik (10), napędzany przemieszczanym 
we wnętrzu korpusu trzpieniem połączonym z większą sondą (2), 
pomiędzy mniejszą sondą (3) a czujnikiem (10) na korpusie suwli-
wie umieszczony jest unieruchamiany nakrętką (5) pierścień cen-
trujący (4). Mniejsza sonda (3) posiada wydłużony korpus walcowy 
z otworem, który to korpus jest nagwintowany na krótkim odcinku 
na średnicy zewnętrznej, sonda (3) jest unieruchomiona w otworze 
za pomocą nakrętki (5) dociskającej pierścień centrujący (4) do po-
wierzchni czołowej detalu (1), a tym samym powierzchnie kuliste ra-
mion sondy do powierzchni stożkowej otworu, a przemieszczający 
się we wnętrzu korpusu trzpień połączony jest za pośrednictwem 
kołka (7) z pierścieniem oporowym (9), umieszczonym suwliwie 
na korpusie i dociskanym przez sprężynę (8) lokowaną pierście-
niem napinającym (6), kołek (7) łączący trzpień z pierścieniem 
oporowym (9) umieszczony jest przelotow0 w podłużnym otworze 
korpusu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 410153 (22) 2014 11 14

(51) G01B 5/20 (2006.01) 
 G01M 13/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI-PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY, Radom

(72) ZBROWSKI ANDRZEJ; SAMBORSKI TOMASZ MAREK; 
KOZIOŁ STANISŁAW

(54) Przyrząd do pomiaru baryłkowatości,  
zwłaszcza zewnętrznej powierzchni pierścienia 
tłokowego

(57) Przyrząd do pomiaru baryłkowatości, zwłaszcza zewnętrznej 
powierzchni pierścienia tłokowego zawierający stolik (2), na którego 
powierzchni umieszczany jest pierścień tłokowy (1), który stabilizo-
wany jest przez co najmniej jeden element dociskający (7) pierścień 
tłokowy (1) do powierzchni stolika (2). Element dociskający (7) ma 
korzystnie postać uchwytu o regulowanej sile nacisku, a w obrębie 
czoła pierścienia (1), kontaktującego się z powierzchnią wewnętrz-
ną cylindra, umieszczony jest element oporowy (3), zespołu pomia-
rowego (4), który znajduje się korzystnie na osi przekroju pierścienia 
tłokowego (1), a symetrycznie w stosunku do osi przekroju pierście-
nia tłokowego (1) umieszczone są dwa czujniki liniowe (Mt1 i Mt2) 
umieszczone tak, że płaszczyzna symetrii znajdująca się w połowie 
odległości między osiami czujników liniowych (Mt1 i Mt2) pokrywa 
się ze środkiem wysokości pierścienia, a zespół pomiarowy (4) jest 
ustawiony względem pierścienia (1) w taki sposób, że jego płasz-

czyzna symetrii znajdująca się w połowie odległości między osiami 
czujników liniowych (Mt1 i Mt2) pokrywa się ze środkiem wysokości 
pierścienia, a zespół pomiarowy (4) wyposażony jest w umieszczo-
ny pomiędzy zespołem pomiarowym (4) a podstawą klin ustaw-
czy (5) o znanym kącie, a zespół pomiarowy (4) wyposażony jest 
w zestawiony z nim czujnik liniowy (Mhp) kontrolujący liniowe 
położenie płaszczyzny symetrii pierścienia tłokowego (1) oraz osi 
wzdłużnej zespołu pomiarowego (4).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 410213 (22) 2014 11 21

(51) G01H 17/00 (2006.01) 
 G10K 11/22 (2006.01) 
 H04R 1/30 (2006.01)

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

(72) GORAZD ŁUKASZ; SNAKOWSKA ANNA; FLACH ARTUR

(54) głowica matrycowa źródeł dźwięku  
do badań falowodów cylindrycznych

(57) Głowica zawiera oprawę w postaci płaskiej pokrywy (7) zamy-
kającej tor pomiarowy prostopadle do jego osi, łożyskowaną obro-
towo względem osi falowodu oraz posiadającą wiele przyłączy (9) 
dla punktowych źródeł dźwięku. Pokrywa (7) połączona jest roz-
łącznie (8) z zewnętrznym pierścieniem (3) łożyskowania (2, 4, 5, 6)  
osadzonego na kryzie mocująco-centrującej (1) falowodu (11).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 410200 (22) 2014 11 20

(51) G01M 1/32 (2006.01)

(71) GŁOWACKI DOMINIK, Częstochowa;  
BOROWIEC NORBERT, Skarżysko-Kamienna;  
RODZEWICZ MIROSŁAW, Warszawa

(72) GŁOWACKI DOMINIK; BOROWIEC NORBERT; 
RODZEWICZ MIROSŁAW

(54) Sposób wyważania wirnika maszyny roboczej
(57) Sposób wyważania wirnika maszyny roboczej umożliwia 
wyeliminowanie drgań wirnika zarówno przy prędkościach nad-
krytycznych jak i podkrytycznych. Według sposobu eliminator 
drgań z elementami o dobranej masie częściowo wypełnia się sub-
stancją wiążącą, po czym wirnik wprowadza się w ruch obrotowy,  
aż do uzyskania prędkości nadkrytycznej. Trwałe wyważenie wir-
nika osiąga się z chwilą związania, poprzez żywicę epoksydową, 
elementów wyważających z korpusem eliminatora.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 410095 (22) 2014 11 10

(51) G01N 3/00 (2006.01)


