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DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 424930 (22) 2018 03 19

(51) G01B 5/00 (2006.01)
 G01L 1/04 (2006.01)

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

(72) KORBIEL TOMASZ; ŹRÓBEK MICHAŁ

(54) Sposób pomiaru przemieszczeń oraz przyrząd 
do pomiaru przemieszczeń

(57) Sposób pomiaru przemieszczeń, polega na tym, że mierzone 
przemieszczenie ∆I przenosi się za pomocą przynajmniej jednego 
elementu przenoszącego przemieszczenie (3) na podatny ele-
ment sprężysty (9), a następnie za pomocą przetwornika siły (10) 
dowolnej konstrukcji mierzy się siłę F wywołującą zmianę długości 
elementu sprężystego (9), natomiast wielkość mierzonego prze-
mieszczenia ∆I obliczana jest na podstawie równania opisującego 
charakterystykę elementu sprężystego F(∆I). Przyrząd do pomiaru 
przemieszczeń zawierający układ szeregowo połączonego przy-
najmniej jednego sztywnego elementu oraz podatnego elementu 
sprężystego o znanej charakterystyce F(∆I), a także mechanizm mo-
cowania i zadawania wstępnej siły charakteryzuje się tym, że w do-
wolnym miejscu układu szeregowego wpięty jest dodatkowo 
przetwornik siły (10), który za pomocą przewodów połączony jest 
z elektronicznym układem kondycjonowania sygnałów (11) posia-
dającym wyjście cyfrowe oraz układ kompensacji temperaturowej.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 424958 (22) 2018 03 20

(51) G01H 1/12 (2006.01)
 G01L 1/10 (2006.01)
 G01L 11/04 (2006.01)
 G01N 3/12 (2006.01)
 G01N 19/08 (2006.01)
 G01N 29/14 (2006.01)
 G01N 29/34 (2006.01)
 G01N 29/44 (2006.01)
 G01N 33/2045 (2019.01)

(71) STATUCH KRZYSZTOF EKO-WIATR BIS, Sieradz
(72) KRÓL PAWEŁ

(54) Urządzenie do wykonania rewizji zastępczej stałych 
zbiorników ciśnieniowych eksploatowanych 
na elektrowni wiatrowej oraz sposób wykonania 
warunków rewizji zastępczej stałych zbiorników 
ciśnieniowych w układach hydraulicznych 
elektrowni wiatrowej

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do wykonania rewi-
zji zastępczej stałych zbiorników ciśnieniowych eksploatowanych 

na elektrowni wiatrowej oraz sposób wykonania warunków rewizji 
zastępczej stałych zbiorników ciśnieniowych w układach hydrau-
licznych elektrowni wiatrowej. Urządzenie ma falownik (1) turbiny 
wiatrowej do płynnej regulacji obrotów silnika elektrycznego (2) 
połączonego sprzęgłem z pompą zębatą (3), zawór zwrotny (4) za-
instalowany na wyjściu (W) pompy zębatej (3) zapobiegający cofa-
niu się oleju hydraulicznego na pompę zębatą (3) i zawór przelewo-
wy (5) oraz zawory iglicowe (P) na wyjściu urządzenia. Ponadto ma 
armaturę hydrauliczną połączeniową (7) składającą się z elastycz-
nych węży hydraulicznych. Do zbiorników ciśnieniowych (12, 13, 14) 
układu hydraulicznego turbiny wiatrowej (10) podłączone są pary 
czujników pomiarowych emisji akustycznej AE (18, 19, 20) połączo-
ne przewodami komunikacyjnymi (15) poprzez system pomiarowy 
emisji akustycznej AE (16) z komputerem (17). Urządzenie podłą-
cza się do układu hydraulicznego turbiny wiatrowej (10), następnie 
redukuje się ciśnienie w do poziomu 0 bar, a w kolejnych etapach 
zwiększa się ciśnienie oleju. Pary czujników pomiarowych emisji aku-
stycznej AE (18, 19, 20), sprzężone z systemem pomiarowym AE (16) 
za pomocą przewodów komunikacyjnych (15), wysyłają sygnały, któ-
rych odczyt pomiaru realizowany jest za pomocą komputera (17).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 424955 (22) 2018 03 19

(51) G01N 33/543 (2006.01)
 G01N 33/74 (2006.01)
 G01N 33/53 (2006.01)

(71) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk; 
POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk; NARODOWY 
INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY 
ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa

(72) RUTKOWSKA ALEKSANDRA; KUDŁAK BŁAŻEJ; 
KONIECZNA ALEKSANDRA; GRACZYK SZYMON; 
NAMIEŚNIK JACEK

(54) Sposób oznaczania bisfenolu A w materiale 
biologicznym oraz urządzenie diagnostyczne 
do wykrywania bisfenolu A w materiale 
biologicznym, zwłaszcza krwi

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób oznaczania bisfenolu 
A w materiale biologicznym, który charakteryzuje się tym, że przy-
gotowuje się membranę migracyjną do oznaczania BPA z migru-
jącego na membranie materiału biologicznego w ten sposób, 
że dzieli się membranę migracyjną na co najmniej obszar związa-
nia z nośnikiem, obszar wskaźnikowy i obszar kontrolny. Na obszar 
związania z nośnikiem nanosi się barwne medium opłaszczone 
przeciwciałami poliklonalnymi lub monoklonalnymi skierowane 
przeciwko BPA, zaś obszar wskaźnikowy dzieli się na co najmniej 


