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ze spalania paliwa ciepło przekazywane jest czynnikowi grzew-
czemu wodzie przepływającej przez wymiennik ciepła wykonany 
z rury (3) w postaci ścian szczelnych i ekranów zwiniętej w wężow-
nicę. Następnie spaliny dopływają do komory odzysku ciepła (14), 
w której znajduje się wymiennik ciepła w kształcie wężownicy (4).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 423532 (22) 2017 11 21

(51) F28D 20/00 (2006.01)
 F28D 20/02 (2006.01)
 F24D 11/02 (2006.01)
 F24F 12/00 (2006.01)
 F24T 50/00 (2018.01)
 F24V 30/00 (2018.01)

(71) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze
(72) BABIŃSKI PIOTR; ZUWAŁA JAROSŁAW; 

KOTYCZKA-MORAŃSKA MICHALINA; CYGAN ADAM

(54) Układ do magazynowania energii cieplnej oraz 
sposób magazynowania energii cieplnej

(57) Układ do sezonowego magazynowania ciepła zawierający 
źródło ciepła w postaci kolektorów słonecznych (8) połączonych 
z przeponowym wymiennikiem ciepła ciecz-powietrze (2), charak-
teryzuje się tym, że w układzie zamkniętym połączone są wymien-
nik ciepła ciecz-powietrze (2) z termochemicznym magazynem 
ciepła (1) oraz rekuperatorem (7) do ogrzewania instalacji docelo-
wej i poprzez rekuperator (3) połączony jest z obiegiem gruntowe-
go wymiennika ciepła (4), który za pomocą pompy (6) połączony 
jest ze zbiornikiem magazynowym (5) cieczy.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 428615 (22) 2019 01 18

(51) F41A 9/00 (2006.01)
 F41A 9/29 (2006.01)
 F41A 9/34 (2006.01)
 F41A 9/38 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce
(72) WILK-JAKUBOWSKI JACEK

(54) Urządzenie do gaszenia płomieni falami 
akustycznymi

(57) Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi posia-
dające obudowę wyposażoną w uchwyty służące do przenoszenia 
i sterowania urządzeniem podczas gaszenia płomieni, charaktery-
zuje się tym, że panel akustyczny (6) zamontowany jest wewnątrz 
komory (2) pod kątem ostrym, korzystnie 70°, tak że wszystkimi 
krawędziami przymocowany jest do ścianek bocznych komory (2), 
zaś przestrzeń pomiędzy panelem akustycznym (6) a tylną ścianką 
komory (2) wypełniona jest materiałem (9) silnie absorbującym fale 
akustyczne, korzystnie wełną szklaną, skalną lub owczą. Korzystnie, 

wartość promienia zaokrąglenia krawędzi bocznej odgrody aku-
stycznej (3) wynosi co najmniej 3 cm.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 423679 (22) 2017 12 01

(51) F41J 3/00 (2006.01)
 F41B 5/14 (2006.01)
 F41B 5/00 (2006.01)
 A63B 65/02 (2006.01)

(71) BORUCKI JAROSŁAW, Gdynia
(72) BORUCKI JAROSŁAW

(54) Sposób wytwarzania tarcz łuczniczych

(57) Sposób według zgłoszenia charakteryzuje sią tym, ze po-
szczególne włókna (1) z tworzyw sztucznych łączone są ze sobą 
bocznymi wzdłużnymi krawędziami tworząc zwartą przestrzenną 
konstrukcje tarczy usztywnioną poprzecznymi, przesuwnymi pio-
nowo zaciskowymi elementami (2).

(4 zastrzeżenia)

DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 423514 (22) 2017 11 20

(51) G01H 1/04 (2006.01)

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

(72) JABŁOŃSKI ADAM; STASZEWSKI WOJCIECH

(54) Sposób i urządzenie pomiarowo-transmisyjne 
do akwizycji danych pomiarowych układów 
mechatronicznych

(57) Sposób akwizycji danych charakteryzuje się tym, że sygnał 
z przetwornika przyspieszenia wykonanego w technologii MEMS, 
przetwarza się za pomocą konwertera analogowo-cyfrowego (A/C) 
połączonego z mikroprocesorem (MP). Przetworzone dane za pomo-
cą interfejsu komunikacyjnego (T) wykonanego w technologii BLE, 
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umieszczonego również w urządzeniu pomiarowo-transmisyjnym, 
przesyła się za pomocą interfejsu komunikacyjnego technologii 
BLE, bezpośrednio z miejsca pomiaru bezprzewodowo do centrum 
danych. Dane zapisuje się też w pamięci fl ash znajdującej się wraz 
ze wszystkimi wymienionymi elementami w miniaturowym urzą-
dzeniu pomiarowo-transmisyjnym. Urządzenie pomiarowo-transmi-
syjne zawiera przetwornik przyspieszenia wytworzony w technolo-
gii MEMS o liniowej charakterystyce w paśmie powyżej 10 kHz przy 
zachowaniu poziomu szumu nie większego niż 4 mg/√Hz, połączo-
ny konwerterem analogowo-cyfrowym z procesorem posiadającym 
pamięć oraz interfejs komunikacyjny technologii BLE. Urządzenie 
pomiarowo-transmisyjne (UPT) umieszczone jest w miniaturowej, 
wodoodpornej i pyłoodpomej obudowie w kasie minimum IP 64 
i przystosowane jest do zamocowania na elemencie diagnozowane-
go układu mechatronicznego i dostosowane do bezprzewodowe-
go przesyłania sygnałów z danymi do centrum danych. Obudowa 
urządzenia ma kształt zbliżony do prostopadłościanu o proporcjach 
około 4:3:2, przy czym najdłuższa krawędź tego prostopadłościanu 
jest prostopadła do powierzchni styku przetwornika z elementem 
diagnozowanego układu mechatronicznego (UM). Obudowy ma 
wysokość nie przekraczającą 20 mm, długość podstawy 15 mm, 
a szerokość podstawy 10 mm, a masa elementów elektronicznych 
urządzenia z baterią a bez obudowy jest nie większa niż 5 g.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 423655 (22) 2017 11 30

(51) G01K 1/14 (2006.01)
 A23L 3/00 (2006.01)
 B65D 33/00 (2006.01)

(71) CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY 
APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) SZCZEPKA MACIEJ; MIZGALSKI IRENEUSZ; 
POLISZKO STEFAN; TATERCZYŃSKI WOJCIECH

(54) Sposób ustalania lokalizacji sensorów pomiarowych 
w wielopunktowych lub jednopunktowych sondach 
temperatury i przyrząd pomiarowy do realizacji 
tego sposobu

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w pierwszej kolejności, 
mocuje się badaną, temperaturową sondą (1) z czujnikami (2) 
w przesuwnym uchwycie (4) przy czym swobodny koniec sondy (1) 
opiera się na profi lowanej podporze (8). Następnie, do podpartego 
końca sondy (1) dosuwa się od góry grot (10) grzewczej głowicy (9) 
o ustalonej (zadanej) temperaturze, a po ustalonym czasie, za po-
mocą sterująco - pomiarowego modułu (11) odczytuje się i reje-
struje się wartość temperatury zmierzonej przez badany czujnik (2). 
W dalszej kolejności, odsuwa się od badanej sondy (1) grzewczą 
głowicę (9) i odczekuje się czas niezbędny do wystudzenia czujnika 
do ustalonej temperatury. Krok ten może być pomijany, gdy zależy 
nam na pomiarze o mniejszej dokładności wykonanym w znacznie 
krótszym czasie. W kolejnym etapie, za pomocą napędowego ukła-
du (7), przesuwa się zamocowaną w uchwycie (4) sondę (1) wzdłuż 
prowadnicy (5) o zadany przez sterująco - pomiarowy moduł (11) 
krok i zatrzymuje się sondę (1) w ustalonym miejscu. Natomiast 
w końcowym etapie, powtarza się czynności związane z dosuwa-
niem grzewczej głowicy (9) o zadanej temperaturze i przestawia-
niem grotu (10) w kolejne miejsce i, po określonym czasie, za pomo-
cą sterująco - pomiarowego modułu (11), rejestruje się temperaturę 
zmierzoną w tym miejscu przez badany czujnik (2). Czynności te 
powtarza się na całej długości sondy (1), na której przewidywana 
jest lokalizacja czujnika (2) lub czujników w sondach wielopunkto-

wych, a po zakończeniu pomiarów, wyznacza się strefy najwyższej 
czułości czujnika (2) w sondzie (1) lub kilku czujników w sondach 
wielopunktowych. Przedmiotem zgłoszenia jest również przyrząd 
pomiarowy do ustalania lokalizacji sensorów pomiarowych w wie-
lopunktowych lub jednopunktowych sondach temperatury.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 423580 (22) 2017 11 24

(51) G01M 13/04 (2006.01)
 G01R 31/34 (2006.01)
 G01M 15/00 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk
(72) ZIÓŁKO MICHAŁ

(54) Sposób diagnostyki łożysk tocznych w silniku 
indukcyjnym

(57) Sposób diagnostyki łożysk tocznych w silniku indukcyjnym 
polega na wprowadzeniu silnika w drgania promieniowe, a następ-
nie na pomiarze oraz analizie napięcia i prądu silnika charaktery-
zuje się według wynalazku tym, że drgania promieniowe silnika 
wywołuje się poprzez wprowadzenie do napięcia wyjściowego 
falownika składowych, które za pośrednictwem uzwojeń stojana, 
poza wirującym polem magnetycznym, wytwarzają poprzeczne 
do niego pole magnetyczne. Jednocześnie zmienia się te dodatko-
wo wprowadzone składowe do napięcia i nastawia się kolejno takie 
częstotliwości drgań pola poprzecznego, które są równe częstotli-
wościom drgań mechanicznych wirnika, a które występują w wyni-
ku różnych znanych rodzajów uszkodzeń.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 423525 (22) 2017 11 21

(51) G01N 11/02 (2006.01)
 G01N 11/08 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) DOMAGALSKI PIOTR; FIDOS HENRYK; 

KARCZEWSKI MACIEJ

(54) Reometr kapilarny

(57) Reometr kapilarny przeznaczony do wyznaczania właściwości 
reologicznych cieczy nienewtonowskich, zwłaszcza niestabilnych 
reologicznie, zawierający termostatowany segment niszczenia struk-
tury wewnętrznej cieczy oraz termostatowany układ pomiarowy 
w postaci co najmniej dwóch kapilar pomiarowych o różnych wy-
miarach zawierający co najmniej dwie strzykawki (1, 2), połączone 
z układem sterowania (3) za pomocą co najmniej jednego elementu 
napędowego, przyłączone po przeciwnych stronach segmentu nisz-
czenia struktury (4) wyposażonego w różnicowy czujnik ciśnienia (8), 
przy czym strzykawka (2), segment niszczenia struktury (4) oraz ter-
mostatowany układ pomiarowy (5) połączone są za pomocą układu 
zaworów, przy czym termostatowany układ pomiarowy (5) wyposa-
żony jest w ciśnieniomierz (10) na wlocie, a każda z kapilar pomiaro-
wych (9) wyposażona jest w przepływomierz (11).

(8 zastrzeżeń)


