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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 
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poddaje się badaniom wytrzymałości za pomocą prób rozciąga-
nia. Próbkę zgrzewaną (8) wykonuje się z co najmniej dwóch pró-
bek wyjściowych, które ustawia się obok siebie i w ścisłym styku 
ze sobą, a następnie przecina się na gorąco w kierunku poprzecz-
nym do podzielenia każdej próbki wyjściowej na dwie odcięte 
części (6’,6”; 7’,7”), przemieszcza się i doprowadza się do zetknięcia 
się ze sobą powstałych na przecięciu, przeznaczonych do zgrzewa-
nia powierzchni odciętych części próbek wyjściowych i następnie 
zgrzewa się te części przy zwiększaniu naprężeń dociskających 
wywieranych na zgrzewane powierzchnie. Nagrzewanie próbek 
wyjściowych przeprowadza się po ustaleniu ich w położeniu obok 
siebie w ścisłym styku ze sobą w komorze grzewczej, i w tej samej 
komorze grzewczej przecina się próbki wyjściowe i przemiesz-
cza ich odcięte części (6’,6”; 7’,7”) do utworzenia tej co najmniej 
jednej próbki zgrzewanej (8), po czym natychmiast zgrzewa się 
ją w tej samej komorze grzewczej, a podczas zgrzewania zwięk-
sza się naprężenia dociskające zgrzewane powierzchnie poprzez 
wywieranie siły bezpośrednio w kierunku, w przybliżeniu, prosto-
padłym do zgrzewanych powierzchni próbki zgrzewanej (8). Przy 
tym jednocześnie rejestruje się i reguluje wielkość siły wywieranej 
w kierunku dociskania zgrzewanych powierzchni próbki zgrzewa-
nej (8). Wynalazek dotyczy także urządzenia do wytwarzania pró-
bek zgrzewanych do badania zgrzewalności metali lub stopów.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 418583 (22) 2016 09 06

(51) G01N 33/48 (2006.01)

(71) INSTYTUT BIOINFOBANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) RYCHLEWSKI LESZEK; MOTOZIUK OLEKSANDR, UA; 
NOZDRENKO DYMYTRO, UA; MELNYCHUK OLEXIY, UA; 
PORUCHYNSKYI ANDRII, UA

(54) Sposób określenia wpływu składników alkoholu 
(etanolu) jako dodatkowego czynnika stresowego 
na dynamiczne parametry skurczów mięśni 
niedokrwionych

(57) Zgłoszenie prezentuje mechanizm i sposób oceny dodat-
kowego wpływu czynnika stresowego (etanolu) na funkcjonalne 
możliwości mięśnia szkieletowego, urażonego przez niedokrwie-
nie. Niedokrwienie to, powoduje ciężkie zaburzenia funkcjonal-
ne tkanek mięśniowych na poziomie poszczególnych włókienek 
mięśniowych, czemu towarzyszy dłuższa degeneracja włókien 
mięśniowych.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 418631 (22) 2016 09 09

(51) G01R 33/14 (2006.01)

(71) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa
(72) PARAFINIAK MACIEJ; KOZIEŁ SZYMON;  

MONTIGAUD THIBAULT, FR; MIROWSKA JULIA; 
WYSOKIŃSKI KACPER; SKALSKI PAWEŁ; 
WOJTAS MAŁGORZATA; TIMM MICHAŁ

(54) Układ i sposób do wyznaczania pętli 
histerezy magnetycznej B-H dla substancji 
magnetoreologicznych   zwłaszcza elastomerów 
i kompozytów magnetoreologicznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do wyznaczania pętli hi-
sterezy magnetycznej B-H dla substancji magnetoreologicznych 
zwłaszcza elastomerów i kompozytów magnetoreologicznych, 
zawierający obwód magnetyczny, korzystnie zbudowany z jarzma 
ferrytowego, co najmniej dwie cewki będące źródłem pola magne-
tycznego, umieszczone szeregowo w obwodzie magnetycznym, 
korzystnie równolegle do siebie, szczelinę powietrzną w obwo-
dzie magnetycznym, utworzoną pomiędzy cewkami, miernik in-
dukcji magnetycznej, na którym znajduje się sonda pomiarowa 
wyposażona w czujnik, przekaźnik elektromagnetyczny umoż-
liwiający zmianę kierunku prądu w obwodzie magnetycznym, 
ewentualnie urządzenie rejestrująco-sterujące, charakteryzujący 
się tym, że posiada ponadto programowalny zasilacz prądu stałe-
go (2) do zasilania układu prądem stałym połączony z przekaźni-
kiem elektromagnetycznym (3) i ewentualnie z urządzeniem reje-
strująco-sterującym (1), który to przekaźnik elektromagnetyczny (3) 
znajduje się pomiędzy zasilaczem (2), a dwoma cewkami o określo-
nej geometrii (5), w jednym obwodzie zbudowanym z jarzma (4), 
gdzie cewki (5) stanowiące uzwojenia nawinięte na karkas, zbu-
dowany z tekstolitu, są nałożone na część jarzma (4), zaś w szcze-
linie powietrznej obwodu magnetycznego znajduje się miejsce 
na umieszczenie tam równolegle do siebie po przeciwnych stro-
nach głowicy miernika indukcji magnetycznej (6) co najmniej 
dwóch próbek (8) z materiału substancji magnetoreologicznych, 
na zewnątrz uzwojeń, to jest poza uzwojeniem. Ponadto wynala-
zek obejmuje sposób wyznaczania pętli histerezy magnetycznej 
B-H dla substancji magnetoreologicznych zwłaszcza elastomerów 
i kompozytów magnetoreologicznych, realizowany za pomocą po-
wyższego urządzenia.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 422786 (22) 2017 09 08

(51) G01R 33/14 (2006.01)

(31) P.418631 (32) 2016 09 09 (33) PL

(71) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa
(72) PARAFINIAK MACIEJ; KOZIEŁ SZYMON;  

MONTIGAUD THIBAULT, FR; MIROWSKA JULIA; 
WYSOKIŃSKI KACPER; SKALSKI PAWEŁ;  
WOJTAS MAŁGORZATA; TIMM MICHAŁ

(54) Układ i sposób do wyznaczania pętli 
histerezy magnetycznej B-H dla substancji 
magnetoreologicznych, zwłaszcza elastomerów 
i kompozytów magnetoreologicznych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest układ do wyznaczania pętli hi-
sterezy magnetycznej B-H dla substancji magnetoreologicznych 
zwłaszcza elastomerów i kompozytów magnetoreologicznych, 
zawierający obwód magnetyczny, korzystnie zbudowany z jarzma 
ferrytowego, co najmniej dwie cewki będące źródłem pola magne-
tycznego, umieszczone szeregowo w obwodzie magnetycznym, 
korzystnie równolegle do siebie, szczelinę powietrzną w obwodzie 
magnetycznym, utworzoną pomiędzy cewkami, miernik indukcji 
magnetycznej, na którym znajduje się sonda pomiarowa wypo-
sażona w czujnik, przekaźnik elektromagnetyczny umożliwiający 
zmianę kierunku prądu w obwodzie magnetycznym, ewentualnie 


