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mocowane są do powierzchni po przeciwległych stronach rysy, 
szczeliny lub pęknięcia. Urządzenie to zawiera urządzenie rejestru-
jące (6) dołączone do pierwszej płytki (1) wyposażone w mikrokon-
troler połączony z pamięcią, modułem bluetooth oraz diodami (10), 
jednocześnie mikrokontroler połączony jest przewodem (5) z czuj-
nikiem rezystancyjnym (3) połączonym w sposób trwały z pierwszą 
płytką (1), a część ruchoma (4) rezystancyjnego czujnika zmian dłu-
gości połączona jest trwale z drugą płytką (2).
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(54) Opaskowy układ pomiarowy zmian przekroju 
poprzecznego do monitoringu ciągłego, zwłaszcza 
obmurza szybu górniczego, zwłaszcza o przekroju 
beczkowym lub prostokątnym

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest opaskowy układ pomiarowy 
zmian przekroju poprzecznego do monitoringu ciągłego, zwłasz-
cza obmurza szybu górniczego, zwłaszcza o przekroju beczkowym 
lub prostokątnym zawierające punkty pomiarowe połączone parą 
cięgieł. Punkty pomiarowe (2) wyposażone są w mocowania (3) 
pierwszych końców cięgieł pomiarowych (4), a drugie końce cięgieł 
pomiarowych dołączone są do uchwytów podtrzymujących (5), 
jednocześnie para punktów pomiarowych (2) połączona jest dwo-
ma cięgłami (4), na których zamocowany jest potencjometr linio-
wy (6), którego sprężyna zwrotna znajduje się na pierwszym cięgle 
z pary cięgieł, a suwak znajduje się na drugim cięgle z pary cięgieł, 
ponadto pomiędzy potencjometrem liniowym (6) a uchwytem 
podtrzymującym (5) para cięgieł (4) jest stabilizowana stalową ob-
ręczą (8). Potencjometry liniowe (6) połączone są kablem zasilająco-
-przemysłowym (9) z koncentratorem poziomu (10), który połączony 
jest z mikrokontrolerem (11), pamięcią (12) i modułem bluetooth (13).
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(54) System ciągłego monitoringu pionowej linii 
pomiarowej, zwłaszcza w szybie górniczym

(57) Przedmiotem wynalazku jest system ciągłego monitorin-
gu pionowej linii pomiarowej, zwłaszcza w szybie górniczym za-
wierający znaki pomiarowe (2) połączone cięgnem (4), w którym 
do pierwszego końca cięgna (4) zamocowano nieruchomo pierw-

szy znak pomiarowy (2), a do drugiego końca cięgna zamocowano 
obciążnik (5), przy czym do pozostałych znaków pomiarowych (2) 
zamocowano rezystancyjne czujniki zmian długości (6), które to re-
zystancyjne czujniki zmian długości (6) w z góry określonych miej-
scach, poprzez części ruchome (7) rezystancyjnych czujników 
zmian długości (6) połączone są z pozostałymi znakami pomia-
rowymi na całej długości cięgna (4), i jednocześnie rezystancyjne 
czujniki zmian długości (6) połączone są przewodami zasilająco-
-sygnałowymi (8) z rejestratorem (9) wyposażonym w mikrokontro-
ler (12) połączony z pamięcią (13) oraz modułem bluetooth.
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(54) Urządzenie do pomiaru rozwartości rys, szczelin lub 
pęknięć zwłaszcza w obudowie szybu górniczego 
lub w wielkogabarytowych komorach górniczych

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do pomiaru roz-
wartości rys, szczelin lub pęknięć zwłaszcza w obudowie szybu 
górniczego lub w wielkogabarytowych komorach górniczych, 
które składa się z pierwszej płytki (1) oraz drugiej płytki (2) zaopa-
trzonych w otwory mocujące, umożliwiające sztywne zamocowa-
nie pierwszej płytki (1) i drugiej płytki (2) do badanego elementu, 
w ten sposób, że pierwsza płytka (1) i druga płytka (2) mocowane 
są do powierzchni po przeciwległych stronach rysy, szczeliny lub 
pęknięcia. Urządzenie to zawiera diody (6) oraz płytkę obwodu 


