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DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 416146 (22) 2016 02 16

(51) G01B 5/20 (2006.01)

 G01B 7/28 (2006.01)

 G01B 11/24 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce

(72) ADAMCZAK STANISŁAW; ZMARZŁY PAWEŁ

(54) Przyrząd do pomiarów zarysów okrągłości 
oraz falistości wewnętrznych powierzchni 
cylindrycznych

(57) Przyrząd charakteryzuje się tym, że na górnej części korpu-

su (1) jest osadzony suwliwie zespół napędowy (10), wyposażony 

we wrzeciono z głowicą pomiarową (14), przy czym płaszczyzna 

symetrii pryzmy pomiarowej (8) i płaszczyzna symetrii zespołu 

napędowego (10) są usytuowane w jednej płaszczyźnie. Korzyst-

nie, głowica pomiarowa (14) ma postać cylindrycznego korpusu, 

do którego, prostopadle do jego osi, zamocowane są trzy czujniki 

pomiarowe rozmieszczone względem siebie tak, że oś pierwsze-

go czujnika usytuowana jest w stosunku do osi drugiego czujnika 

korzystnie pod kątem 60°, natomiast oś trzeciego czujnika w sto-

sunku do osi drugiego czujnika usytuowana jest korzystnie pod 

kątem 65°. Zespół napędowy (10) posiada występ, który osadzony 

jest suwliwie w rowku (11) korpusu (1), a stolik (6) jest usytuowany 

przesuwnie pomiędzy wspornikami (7) umocowanymi do korpu-

su (1), przy czym ze stolikiem (6) poprzez element blokujący współ-

pracuje śruba regulacyjna osadzona obrotowo w korpusie (1).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411152 (22) 2015 02 03

(51) G01B 11/00 (2006.01)

(71) ELOKON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) KUSIAK MARKUS, DE

(54) Układ pomiarowy czasu zatrzymania elementów 
maszyn i urządzeń

(57) Układ pomiarowy czasu zatrzymywania elementów maszyn 

i urządzeń wykorzystuje co najmniej jedną kamerę wizyjną (2). Ka-

mera obserwuje ruchomy element, połączony z blokiem kontro-

lno-pomiarowym (1), do którego podłączony jest licznik czasu (3) 

oraz czujnik (4). Czujnik ten daje sygnał rozpoczęcia pomiaru. Z blo-

kiem połączony jest też układ sterowania maszyny (11), do którego 

doprowadzany jest sygnał (5) służący do zatrzymania elementu 

maszyny (6).

(3 zastrzeżenia)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 07 12

A1 (21) 411269 (22) 2015 02 13

(51) G01L 13/02 (2006.01)

 G01L 13/06 (2006.01)

 G01L 19/06 (2006.01)

(71) APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(72) KOŁPAK RAFAŁ; MROZEK WALDEMAR

(54) Różnicowa głowica pomiaru ciśnienia
(57) Głowica zawiera czujnik ciśnienia oraz pierwszą i drugą 

szczelną przestrzeń pomiarową wypełnioną cieczą manome-

tryczną oddziałującą na elementy sensoryczne (10, 11) czujnika 

ciśnienia. Przestrzenie pomiarowe rozdzielone są membraną prze-

ciążeniową i odseparowane od źródeł mierzonych ciśnień (P1, P2) 

odpowiednio pierwszą i drugą membraną pomiarową. Czujnik 

ciśnienia ma pierwszą (15) i drugą (16) komorę pomiarową. Każda 

z komór pomiarowych (15, 16) ma pierwsze (17, 18) i drugie (19, 20) 

wejście cieczy manometrycznej oddzielone od siebie elementem 

sensorycznym (10, 11). Pierwsza przestrzeń pomiarowa połączona 

jest z pierwszym wejściem (17) pierwszej komory pomiarowej (15) 

i z drugim wejściem (20) drugiej komory pomiarowej (16). Druga 

przestrzeń pomiarowa połączona jest z pierwszym wejściem (18) 

drugiej komory pomiarowej (16) i drugim wejściem (19) pierwszej 

komory pomiarowej (15).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 411226 (22) 2015 02 10

(51) G01M 7/02 (2006.01)

 F03D 11/00 (2006.01)

 F03D 11/04 (2006.01)

 F16F 15/00 (2006.01)

 F16F 15/02 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) MARTYNOWICZ PAWEŁ; SZYDŁO ZBIGNIEW

(54) Sposób i stanowisko do modelowego badania 
sprężystych właściwości słupowych konstrukcji 
wsporczych, zwłaszcza masztu turbiny wiatrowej

(57) Sposób polega na siłowym pobudzeniu drgań w dowolnie 

wybranym przekroju poprzecznym słupa sztywno utwierdzonego 
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dolnym końcem w podłożu oraz wykonaniu pomiarów czujnikami 

przemieszczeń i drgań w przekroju wymuszającym oraz w wybra-

nych punktach słupa. Badania prowadzi się przy obciążeniu górnego 

końca słupa masą równoważną masie podpieranej słupem - przy-

kładowo gondoli generatorowej - w warunkach tłumienia drgań 

górnego końca słupa przez masowy absorber energii, którego siła 

tłumienia jest zmienna w czasie rzeczywistym według zadanego 

oprogramowania elektronicznej jednostki analizującej na podsta-

wie danych z czujników pomiarowych. Stanowisko zawiera ramę 

fundamentową (4) z elementami utwierdzenia (2, 3) dolnego końca 

słupa (1) i zespół wymuszania drgań (Zd) sztywno połączony przez 

uchwyt ze słupem (1). Ponadto wyposażone jest w czujniki pomia-

rowe połączone z elektroniczną jednostką analizującą. Na górnym 

końcu słupa (1) ma zamocowaną poziomą płytę platformy z za-

budowanym na niej zestawem mas nieruchomych i zespołem 

tłumienia drgań (Zg), stanowiącym masowy absorber energii, 

który złożony jest z zestawu mas ruchomych (7), posadowionych 

na wózku (12) wodzonym po prowadnicach liniowych (14) w kie-

runku prostopadłym do osi słupa (1) i w płaszczyźnie drgań (O-O)

zespołu wymuszania (Zd). Zespół tłumienia drgań (Zg) połączony 

jest z pionową płytą platformy (5) przez element sprężysty (8) i ste-

rowany element tłumiący (9).

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 411134 (22) 2015 02 02

(51) G01M 17/007 (2006.01)

 A01B 63/00 (2006.01)

 B66F 7/24 (2006.01)

 B66F 7/28 (2006.01)

(71) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 

W WARSZAWIE, Warszawa

(72) BRZÓZKO JACEK; LALIK RAFAŁ

(54) Symulator pokonywania przeszkód terenowych, 
zwłaszcza kłody leżącej i pniaka

(57) Symulator pokonywania przeszkód terenowych posiada przy-

mocowane do ramy (1) w sposób stały co najmniej dwa korpusy (3), 

w których są przesuwnie zamocowane zespoły kanałów wysuw-

nych (4) składające się z co najmniej trzech kanałów wysuwnych (5) 

i ramion (6) umieszczonych przesuwnie wewnątrz tych kanałów 

wysuwnych (5), przy czym ramiona wysuwne (6) są przymocowa-

ne w sposób stały do płyt obwodowych (7), a ponadto płyty (7) 

mają wcięcia (10), zaś w korpusach (3), w kanałach wysuwnych (5) 

oraz w ramionach (6) znajdują się współosiowe otwory (11), kołki 

ustalające (8) i kołki blokujące.

(6 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2016 06 28

A1 (21) 413581 (22) 2015 08 17

(51) G01N 3/00 (2006.01)

 G01N 3/32 (2006.01)

 G01N 3/36 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa

(72) KUJAWSKI WOJCIECH

(54) Urządzenie do badania trwałości drzwi
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że stanowią je przestrzen-

na konstrukcja nośna w kształcie prostopadłościanu. W dolnej czę-

ści połączona jest ona z podstawą (2), zawierającą z przodu ramę (3) 

dostosowaną do osadzania badanych próbek. Belka pozioma (4) 

umocowana jest przesuwnie na podstawie wraz z mechanizmem 

śrubowym przesuwu belki poziomej (4). Belka pionowa (14) umoco-

wana jest przesuwnie na tylnej części ramy wraz z mechanizmem 

śrubowym przesuwu belki pionowo. Dwa zespoły obrotowe osa-

dzone są na belce poziomej (4) w obszarze obrotu badanych pró-

bek składają się z motoreduktorów (6) z silnikiem (7) i ramienia ob-

rotowego (9), osadzonego w dolnej części na motoreduktorze (6), 

a w górnej części zakończonego wysięgnikiem (10) i umieszczo-

nym w nim kątownikiem regulacyjnym (11). Dwa zespoły nacisku 

na klamkę (15) skrzydła drzwiowego osadzone są na belce piono-

wej (14). Dwa zespoły nacisku na drążek (16) drzwi przeciwpanicz-

nych osadzone są na belce pionowej (14).Ponadto urządzenie po-

siada także zespół zaczepowy skrzydła drzwiowego i zespół obrotu 

wkładki bębenkowej.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 411175 (22) 2015 02 05

(51) G01N 21/65 (2006.01)

 G01J 5/60 (2006.01)

 G01J 3/44 (2006.01)

 G01K 11/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) JUDEK JAROSŁAW; ZDROJEK MARIUSZ; 

ŚWINIARSKI MICHAŁ; GERTYCH ARKADIUSZ


