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o-ring podłączona jest przystawka składająca się z króćca (3), który 
poprzez kaptur (4) połączony jest z rurką (5), a rurka (5) połączona 
jest z jednej strony poprzez trójnik (6), złączkę (7), zawór odcina-
jący (8) ze zbiornikiem (9), zaś z drugiej strony rurka (5) połączona 
jest poprzez trójnik (6) za pośrednictwem złączki (10) z czujnikiem 
ciśnienia (11).
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
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(54) System do wykrywania uszkodzeń 
i sposób wykrywania uszkodzeń

(57) Sposób wykrywania uszkodzeń w testowanym obiekcie, cha-
rakteryzujący się tym, że obejmuje następujące kroki: umieszcza się 
testowany obiekt (105) pomiędzy dwoma wzbudnikami (103, 104) 
a odbiornikiem (106); doprowadza się do wspomnianych dwóch 
wzbudników (103, 104) pierwszą parę sygnałów wzbudzających, 
z których pierwszy sygnał wzbudzający doprowadzany do pierw-
szego wzbudnika (103) jest sygnałem wysokoczęstotliwościowym, 
a drugi sygnał wzbudzający doprowadzany do drugiego wzbud-
nika (104) jest sygnałem niskoczęstotliwościowym; odbiera się 
z odbiornika (106) odpowiedź testowanego obiektu na pierwszą 
parę sygnałów wzbudzających jako pierwszy sygnał odpowiedzi; 
doprowadza się do wspomnianych dwóch wzbudników (103, 104) 
drugą parę sygnałów wzbudzających, z których pierwszy sygnał 
wzbudzający dla pierwszego wzbudnika (103) jest sygnałem wyso-
koczęstotliwościowym, a drugi sygnał wzbudzający dla drugiego 
wzbudnika (104) jest sygnałem niskoczęstotliwościowym w prze-
ciwfazie do sygnału niskoczęstotliwościowego pierwszej pary sy-
gnałów wzbudzających; odbiera się z odbiornika (106) odpowiedź 
testowanego obiektu na drugą parę sygnałów wzbudzających jako 
drugi sygnał odpowiedzi; oraz analizuje się pierwszy sygnał od-
powiedzi i drugi sygnał odpowiedzi, w celu określenia obecności 
uszkodzenia.
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(54) głowica ultradźwiekowa
(57) Głowica ultradźwiękowa zawierająca moduł napędowy 
z elektrycznym silnikiem obrotowym i moduł pomiarowy wypeł-
niony cieczą sprzęgającą, z przetwornikiem piezoelektrycznym 
jako elementem pomiarowym, charakteryzuje się tym, że moduły 
są wzajemnie niecentryczne, silnik (1a) jest połączony z cięgłem (1g) 
w postaci pręta o przekroju kołowym, prostopadłym do osi napę-
dowej silnika, które to cięgło jest uszczelnione po stronie modułu 
pomiarowego uszczelnieniem wargowym (2a) i na którym to cię-
gle osadzony jest w sposób sztywny przetwornik piezoelektrycz-
ny (2c), zaś układ przeniesienia i konwersji napędu między silnikiem 
a cięgłem zawiera sprzęgło (1f) konwertujące ruch pełnoobrotowy 
wału silnika na ruch niepełnoobrotowy cięgła (1g) w kącie mniej-
szym od 180 stopni.
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(54) Sposób badania połączenia metal - guma 
w elementach zawieszenia pojazdów 
samochodowych metodą ultradźwiękową

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób badania połączenia me-
tal - guma w elementach zawieszenia pojazdów samochodowych 
metodą ultradźwiękową mający zastosowanie w elementach gu-
mowo-metalowych zawieszenia pojazdów samochodowych, po-
legający na tym, że ultradźwiękową głowicę nadawczo odbiorczą, 
wyposażoną w linię opóźniającą, korzystnie wodną wraz z mem-
braną gumową, umieszcza się pierwszej kolejności na wycinku ele-
mentu metalowego (pozbawionego gumy), stanowiącego próbkę 
referencyjną - nastawia się tak defektoskop, aby wysokość pierw-
szego impulsu z dna elementu wyniosła 0,8 H (gdzie H - wysokość 
ekranu), a następnie umieszcza się tę samą głowicę ultradźwięko-
wą na powierzchni elementu badanego i rejestruje się wysokość 
pierwszego impulsu z dna elementu metalowego. W czasie ba-
dania z wykorzystuje się głowice ultradźwiękowe o częstotliwości 
12-40 MHz, korzystnie 20 MHz. Jako miarę jakości połączenia przyj-
muje się decybelowy spadek wysokości impulsów między im-
pulsem wzorcowym a impulsem uzyskanym w podczas badania 
na elemencie metalowo-gumowym - wyznaczony na podstawie 
wzoru 1, gdzie: W - decybelowy spadek wysokości, A - wysokość 
impulsu na ekranie defektoskopu z dna badanej próbki. Niewielki  


