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usytuowana w kominie spalin, odbiera ciepło pozostałe po przej-
ściu przez wymiennik (6), który stanowi podwójna spirala rur (7), 
usytuowana bezpośrednio na części komina usytuowanego we-
wnątrz kotła grzewczego (2).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 417133 (22) 2016 05 09

(51) G01B 7/06 (2006.01)

 G01B 15/02 (2006.01)

(71) ZAREMBA WOJCIECH, Rzeszów
(72) ZAREMBA  WOJCIECH

(54) Układ elektronicznego miernika grubości powłoki 
lakierniczej oraz sposoby w tym układzie

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ elektronicznego mierni-
ka grubości powłoki lakierniczej, zawierający elektroniczny miernik 
grubości lakieru, zawierający układ pomiarowy, układ wstępnej 
obróbki, mikroprocesor, blok komunikacji, źródło zasilania, diody 
LED, zestaw przycisków pełniących funkcje mikroprzełączników, 
element oświetlający, charakteryzujący się tym, że miernik zawiera 
także wyświetlacz (8), głośnik (9), opcjonalnie element wibrujący, 
element oświetlający (10), układ poprawiający dokładność pomia-
rów (11) i dodatkową pamięć (12), przy czym miernik (I) tego układu 
może pracować samodzielnie w komunikacji z urządzeniem ze-
wnętrznym układu w trybie dominacji urządzenia zewnętrznego 
lub równolegle z urządzeniem. Wynalazek dotyczy także sposo-
bów odczytywania, przetwarzania i zapisywania danych w ukła-
dzie elektronicznego miernika grubości powłoki lakierniczej.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 417147 (22) 2016 05 10

(51) G01B 11/24 (2006.01)

 G01B 11/26 (2006.01)

 G01N 21/90 (2006.01)

(71) KSM VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) MALOWANY KRZYSZTOF; MALESA MARCIN

(54) Urządzenie do kontroli powierzchni zewnętrznych 
i geometrii obiektów na liniach produkcyjnych 
z wykorzystaniem obserwacji kołowej w pełnym 
zakresie obwodowym 360

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do kontroli po-
wierzchni zewnętrznych i geometrii obiektów na liniach produk-

cyjnych, z wykorzystaniem obserwacji kołowej w pełnym zakresie 
obwodowym 360°. W szczególności urządzenie jest przeznaczone 
do automatycznej kontroli jakości kontrolowanego obiektu (2) 
to jest zamknięć opakowań na ciecze, takich jak m.in. nakrętki, kap-
sle, korki. Urządzenie ma kamerę cyfrową (7) z obiektywem (6) 
oraz umieszczone w obudowie (4) oświetlacz (5) i parę zwierciadeł 
(3.1, 3.2), usytuowanych tak, że ich dolna krawędź znajduje się 
poniżej badanego obiektu (2), który przez otwór w obudowie 
przemieszcza się między tymi zwierciadłami, wraz z pojemnikiem 
w trakcie jego ruchu na transporterze maszyny pakującej, a promie-
nie odbite od zwierciadeł wyznaczają całkowity obraz badanego 
obiektu w pełnym zakresie.

(19 zastrzeżeń)

A1 (21) 417257 (22) 2016 05 19

(51) G01H 17/00 (2006.01)

 G08B 25/10 (2006.01)

 H04R 3/00 (2006.01)

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

(72) KORBIEL TOMASZ; BATKO WOJCIECH; PAWLIK PAWEŁ; 
STĘPIEŃ BARTŁOMIEJ; BLAUT JĘDRZEJ

(54) Sposób oceny poziomu ekspozycji na hałas 
i wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas

(57) Sposób oceny poziomu ekspozycji na hałas, polegający 
na pomiarze ciśnienia akustycznego w miejscu wystąpienia zagro-
żenia hałasem, charakteryzuje się tym, że równocześnie z pomia-
rem sygnału akustycznego i w tym samym miejscu, za pomocą 
czujnika drgań mechanicznych (2) oddziałujących na ustrój pomia-
rowy (1) ciśnienia akustycznego, mierzy się wielkość drgań mecha-
nicznych. Następnie za pomocą mikrokontrolera (3) przelicza się 
wpływ drgań mechanicznych oddziałujących na sygnał z ustroju 
pomiarowego (1) i generuje się sygnały wskaźnikowe. Sygnały te 
wysyła się za pomocą łącza radiowego do jednostki nadrzędnej. 
W sytuacji przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu ekspo-
zycji na hałas uruchamia się sygnał ostrzegawczy sygnalizatora (5) 
usytuowanego w miejscu i/lub poza miejscem oceny poziomu 
ekspozycji na hałas. Wskaźnik poziomu ekspozycji na hałas ma 
na wspólnej podstawie mechanicznej z ustrojem pomiarowym (1) 
ciśnienia akustycznego zamontowany czujnik drgań mechanicz-
nych (2). Oba te urządzenia połączone są z mikrokontrolerem (3), 
a mikrokontroler ze sygnalizatorem (5). Mikrokontroler (3) połączo-
ny jest przez łącze radiowe z jednostką nadrzędną. Mikrokontro-
ler (3) może być usytuowany na wspólnej podstawie mechanicznej 
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z ustrojem pomiarowym (1) ciśnienia akustycznego i czujnikiem 
drgań mechanicznych (2).

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 420473 (22) 2017 02 08

(51) G01M 13/00 (2006.01)

 G01M 99/00 (2011.01)

 G01N 3/00 (2006.01)

 E04G 21/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) ROBAK ALEKSANDER; PIEŃKO MICHAŁ

(54) Stanowisko do badania siły  
działającej na stojak rusztowania

(57) Stanowisko do badań siły działającej na stojak rusztowania (1) 
składa się z belki (4) w kształcie zbliżonym do litery „T”, na której 
na każdym końcu zamocowana jest śruba regulująca (3), zaś 
w środkowej górnej części belki (4) zamocowany jest czujnik siły, 
na którym oparta jest obejma na rurę (2). Korzystnie czujnik siły jest 
czujnikiem cyfrowym i połączony jest do jednostki przeliczeniowej.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 417774 (22) 2016 06 30

(51) G01N 3/00 (2006.01)

(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice;  
BIER ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO 
PRODUKCYJNE NOVASTER SPÓŁKA CYWILNA,  
TERESA SMOLKA-BIER, Zabrze;  
BIER KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO 
PRODUKCYJNE SILLOG, Świętochłowice

(72) BIER  ANDRZEJ; BIER  KRZYSZTOF; NIEROBISZ ANDRZEJ

(54) Iglica naciskająca
(57) Iglica naciskająca posiadająca cylindryczną lub stożkową 
końcówkę roboczą oraz część gwintowaną mocowana do urzą-
dzenia wywołującego nacisk charakteryzuje się tym, że składa się 
z dwóch części: oprawy (1) z gniazdem osadczym oraz dopasowa-
nej do średnicy gniazda iglicy właściwej (2).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 417781 (22) 2016 06 30

(51) G01N 3/00 (2006.01)

(71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice;  
BIER ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO 
PRODUKCYJNE NOVASTER SPÓŁKA CYWILNA,  
TERESA SMOLKA-BIER, Zabrze;  
BIER KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO 
PRODUKCYJNE SILLOG, Świętochłowice

(72) NIEROBISZ ANDRZEJ; BIER ANDRZEJ; BIER KRZYSZTOF

(54) Iglica naciskająca
(57) Iglica naciskająca posiadająca cylindryczną lub stożkową koń-
cówkę roboczą oraz część gwintowaną mocowana do urządzenia 
wywołującego nacisk charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch 
części: oprawy (1) z gniazdem osadczym i dopasowanej do średni-
cy gniazda iglicy właściwej (2), przy czym oprawa (1) posiada co naj-
mniej jeden otwór boczny.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 417889 (22) 2016 07 09

(51) G01N 3/56 (2006.01)

 G01N 19/02 (2006.01)

 G01N 19/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) SPADŁO SŁAWOMIR; KRAJCARZ DANIEL;  

MŁYNARCZYK PIOTR

(54) Sposób i urządzenie do badania zużycia krążków 
ściernych stosowanych zwłaszcza do szlifowania 
powierzchni gipsowych

(57) Sposób polega na tym, że krążek ścierny (11) wprawia się 
w ruch obrotowy w płaszczyźnie pionowej, korzystnie przy uży-
ciu szlifierki obrotowej (1), a próbkę (10) gipsu, umieszczoną w tulei 
prowadzącej (4) usytuowanej poziomo, dociska się do krążka ścier-
nego (11) popychaczem (8), obciążonym ciężarkami (5) zawieszo-
nymi na cięgnach (6). Urządzenie charakteryzuje się tym, że tuleja 
prowadząca (4) zakończona jest kołnierzem (2) zespolonym z pier-
ścieniem (3), do którego zainstalowana jest szlifierka obrotowa (1) 
z krążkiem ściernym (11), przy czym popychacz (8), obciążony jest 
ciężarkami (5) zawieszonymi na cięgnach (6). Cięgna (6) przewle-
czone są przez rolki prowadzące (7) zainstalowane na kołnierzu (2), 
a popychacz (8) posiada naniesioną podziałkę liniową (12) współ-
pracującą z tuleją prowadzącą (4).

(5 zastrzeżeń)


