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łączony jest z systemem kontrolno-obliczeniowym, składającym się 
z bloku obliczeniowego przecieku, bloku nastawy zaworu i generato-
ra sygnału sterującego do zaworu. Część walcowa grzybka (10) zawo-
ru posiada zakończenie stożkowe przechodzące w ukształtowanie 
sferyczne, przy czym zawór wyposażony jest w popychacz (9) współ-
pracujący stycznie z prowadnicą (7) nurnika (6), a gniazdo (11) ma 
kształt stożka o zakończeniu odpowiadającemu zbieżności grzybka.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 421696 (22) 2017 05 24

(51) G01N 3/00 (2006.01)
 G01N 3/04 (2006.01)
 G01N 3/30 (2006.01)
 G01N 3/313 (2006.01)
 G01N 1/28 (2006.01)
 G01M 7/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa

(72) FRĄŚ LESZEK; KOŁBUK-KONIECZNY DOROTA; 
PRĘGOWSKA AGNIESZKA MARLENA

(54) Uchwyt pomiarowy do Dzielonego Pręta 
Hopkinsona oraz sposób pomiaru zachowania 
materiału, w którym stosuje się Dzielony Pręt 
Hopkinsona

(57) Uchwyt pomiarowy do Dzielonego Pręta Hopkinsona, 
SHPB, składa się z dwóch jednakowych elementów uchwytowych 
umieszczonych na prętach SHPB, pomiędzy którymi umieszcza się 
próbkę badanego materiału. Każdy z elementów uchwytowych za-
wiera tuleję (6) z wysięgnikiem, na którym umieszczone są trzpień 
pierwszy (8) i trzpień drugi (9). Sposób pomiaru zachowania mate-
riału, w którym stosuje się SHPB oraz uchwyt, gdzie badany mate-
riał uformowany w ósemkę mocuje się na pierwszym trzpieniu (8) 
i drugim trzpieniu (9) jednego elementu uchwytowego, a także 
na pierwszym trzpieniu (8) i drugim trzpieniu (9) drugiego elemen-
tu uchwytowego uchwytu. Następnie uruchamia się pocisk, który 
uderza w pręt transmitujący a wytwarzana fala czołowa jest prze-
noszona poprzez uchwyt na pręt odbierający (3) i na badany mate-
riał, powodując jego rozciągnięcie podlegające pomiarowi.

(17 zastrzeżeń)

A1 (21) 421643 (22) 2017 05 19

(51) G01N 3/08 (2006.01)
 G01N 33/20 (2006.01)

(71) ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) LATOS TOMASZ; LEŚNIAK DARIUSZ; 
ZASADZIŃSKI JÓZEF; MADURA JACEK; 
JURCZAK HENRYK; BRUSKI ARKADIUSZ

(54) Sposób testowania zgrzewalności metali i stopów 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

(57) Sposób testowania zgrzewalności metali i stopów, składa się 
z następujących kroków: zgrzewanie przeznaczonych do badania 
próbek wyjściowych, z rejestracją zastosowanych parametrów zgrze-
wania, poddanie przesycaniu zespojonej przez zgrzewanie próbki, 
kształtowanie próbki badawczej poprzez obróbkę skrawaniem, 
poddanie próbki ze zgrzewem badaniom wytrzymałościowym 
za pomocą prób rozciągania w kierunku poprzecznym do zgrzewu 
oraz porównanie osiągniętych wyników z wynikami osiągniętymi 
w próbie rozciągania dla próbki litej. Korpus urządzenie do testowa-
nia jego korpus stanowi konstrukcja ramowa, która jest wykonana 
z poziomych elementów montażowych (14) z płytą mocującą (17) 
oraz elementów montażowych (21) z płytą mocującą (20), przy czym 
do połączonej z płytą grzewczą płyty mocującej (17), pomiędzy po-
ziomymi elementami konstrukcyjnymi (14), są szeregowo przyłączo-
ne: siłownik hydrauliczny (16), układ ścinający (1), układ chłodzenia (8), 
oraz komora grzewcza (18), nad którą, pomiędzy elementami kon-
strukcyjnymi (21), są osadzone: płyta izolująca (19), siłownik hydrau-
liczny (22) oraz płyta mocująca (20) połączona z płytą chłodzącą.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 421722 (22) 2017 05 29

(51) G01N 3/24 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) TKACZ PIOTR; ORŁOWICZ ROMUALD

(54) Sposób badania in situ wytrzymałości na ścianie 
muru wzdłuż spoin wspornych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób badania in situ wytrzy-
małości na ścinanie muru wzdłuż spoin wspornych, który charak-
teryzuje się tym, że usuwa się trzy spoiny pionowe dwóch sąsia-
dujących ze sobą elementów murowych (1). Następnie w miejsce 
dwóch skrajnych, usuniętych spoin pionowych wprowadza się 
po teowniku (2), łączy się ze sobą stalową śrubą (3). Po napięciu 
stalowej śruby (3) kluczem dynamometrycznym przesuwa się dwa 
sąsiadujące ze sobą elementy murowe (1) w kierunku środkowej (4) 
usuniętej spoiny pionowej. Wytrzymałość muru na ścinanie wzdłuż 
spoin wspornych określa się ze wzoru: ƒv = Pn/2bl, gdzie b i l to od-
powiednio szerokość i długość elementów murowych (1), a Pn jest 
maksymalną wartością napięcia śruby (3) siły P, przy której następu-
je spadek siły na kluczu dynamometrycznym.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 421783 (22) 2017 06 02

(51) G01N 7/00 (2006.01)
 G01F 22/02 (2006.01)


