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algorytmu. Korzystnie jako przenośne urządzenie elektroniczne, 
stosuje się telefon komórkowy korzystnie smartfon. Przedmiotem 
zgłoszenia jest także urządzenie do realizacji sposobu.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 418546 (22) 2016 09 03

(51) G01N 1/14 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
PIAP, Warszawa

(72) CZUBACZYŃSKI FILIP; KOWALSKI GRZEGORZ;  
SAŁEK PAWEŁ; OGIŃSKI MICHAŁ

(54) Urządzenie do pobierania próbek cieczy

(57) Urządzenie zawiera pompę perystaltyczną (14) z elastycz-
nym przewodem (15). Ma budowę modułową i składa się z modułu 
głównego (1), modułu końcówki ssącej (2) oraz modułu zbiornika 
na pobraną ciecz (3). Moduł główny (1) ma postać szczelnej obu-
dowy, mieszczącej wewnątrz sterownik urządzenia, zespół zasilania 
elektrycznego, silnik napędowy pompy perystaltycznej i zespół 
komunikacji bezprzewodowej. Na zewnętrznej powierzchni obu-
dowy modułu głównego (1) znajduje się zespół wykonawczy (14) 
pompy perystaltycznej, elementy sterująco-sygnalizacyjne, czujnik 
zapowietrzenia (17) elastycznego przewodu (15), pierwsze i drugie 
gniazdo na szczękę chwytaka robota oraz uchwyty do rozłącznego 
mocowania modułu końcówki ssącej (2) i modułu zbiornika na po-
braną ciecz (3) do modułu głównego (1). Moduł końcówki ssącej (2) 
ma wspornik końcówki ssącej (28). Moduł zbiornika na pobraną 
ciecz (3) ma wspornik (32) co najmniej jednego pojemnika (25) 
na pobraną ciecz, zaś wsporniki obu dołączanych modułów (2, 3) 
mają części (24) dopasowane kształtowo do uchwytów na obudo-
wie modułu głównego (1).

(10 zastrzeżeń)

A1 (21) 422468 (22) 2017 08 07

(51) G01N 21/41 (2006.01)

 G01N 19/10 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) BARTKIEWICZ STANISŁAW; ORLIKOWSKA HANNA

(54) Sposób pomiaru wilgotności powietrza

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób pomiaru wilgotności 
powietrza charakteryzujący się tym, że na powierzchnię pryzma-
tu (P) nanosi się cienką warstwę materiału wrażliwego na wil-
goć (W) i oświetla się wiązką światła, część światła ulega załamaniu 
po przejściu przez przeciwległą powierzchnię pryzmatu (P) i pro-
paguje dalej, a część ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu, 

przy czym pole obserwacji umieszczone za pryzmatem jest po-
dzielone na część oświetloną i nieoświetloną, a położenie linii po-
działu wskazuje poziom wilgotności powietrza (RH).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 418531 (22) 2016 09 01

(51) G01N 27/87 (2006.01)

 G01N 27/82 (2006.01)

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

(72) KWAŚNIEWSKI JERZY; MOLSKI SZYMON

(54) Sposób pomiaru stanu technicznego lin urządzeń 
dźwignicowych i urządzenie do pomiaru stanu 
technicznego lin urządzeń dźwignicowych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru stanu tech-
nicznego lin urządzeń dźwignicowych, w którym magnesuje się 
badany odcinek liny (6), przy czym punkty (B) liny (6) znajdujące się 
bliżej obwodu magnesującego magnesuje się mocniej, natomiast 
punkty (A) bardziej oddalone od obwodu magnetycznego (7) 
magnesuje się słabiej. Sposób charakteryzuje się tym, że dodatko-
wo stosuje się obwód domagnesowujący o szerokości (L), którym 
poprzez separator niemagnetyczny (4) domagnesowuje się słabiej 
namagnesowane punkty liny (6). W zależności od średnicy badanej 
liny (6), zmienia się intensywność domagnesowania poprzez zmia-
nę parametru (L), związanego z szerokością obwodu domagneso-
wującego. Przedmiotem wynalazku jest również urządzenie do po-
miaru stanu technicznego lin urządzeń dźwignicowych, które 
charakteryzuje się tym, że element ferromagnetyczny (3) ruchomej 
części czujnika pomiarowego jest wyposażony w separator niema-
gnetyczny (4), dzielący magnetycznie czujnik pomiarowy na dwie 
części oraz tym, że na ruchomej części (3) czujnika pomiarowego 
jest umocowany obwód domagnesowujący o szerokości (L).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 418639 (22) 2016 09 09

(51) G01N 33/20 (2006.01)

 G01N 3/08 (2006.01)

 B23P 11/00 (2006.01)

 B23K 11/16 (2006.01)

 B23K 28/02 (2014.01)

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

(72) LEŚNIAK DARIUSZ; RĘKAS ARTUR; LIBURA WOJCIECH; 
ZASADZIŃSKI JÓZEF; LATOS TOMASZ;  
JURCZAK HENRYK

(54) Sposób badania zgrzewalności metali lub stopów 
i urządzenie do wytwarzania zgrzanych próbek 
do badania zgrzewalności metali lub stopów

(57) Wynalazek dotyczy sposobu badania zgrzewalności me-
tali lub stopów, w którym przygotowuje się próbkę zgrzewaną 
z określonego co najmniej jednego metalu lub stopu i następnie 


