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drukowanego (4) z wydrukowanymi ścieżkami przewodzącymi (5), 
przy czym jedna ze ścieżek (5) stanowi masę a pozostałe ścieżki 
przewodzące połączone są z diodami (6), przy czym diody (6) oraz 
płytka obwodu drukowanego (4) przymocowane są do drugiej 
płytki (2) a do pierwszej płytki (1) zamocowany jest pierwszy ko-
niec dołączonej do napięcia ujemnego wydłużonej przewodzącej 
płytki (3), której drugi koniec połączony jest w sposób przesuwny 
z wydrukowanymi ścieżkami przewodzącymi (5), przy czym prze-
wodząca płytka (3) dołączona jest do napięcia ujemnego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 427616 (22) 2018 10 31

(51) G01B 5/30 (2006.01) 
 G01B 7/16 (2006.01) 
 E21F 17/18 (2006.01) 
 B66B 17/00 (2006.01)

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

(72) JAŚKOWSKI WOJCIECH; JABŁOŃSKI MATEUSZ

(54) Opaskowy układ pomiarowy zmian przekroju 
poprzecznego do monitoringu ciągłego, zwłaszcza 
obmurza szybu górniczego, zwłaszcza o przekroju 
eliptycznym

(57) Przedmiotem wynalazku jest opaskowy układ pomiarowy 
zmian przekroju poprzecznego do monitoringu ciągłego, zwłasz-
cza obmurza szybu górniczego, zwłaszcza o przekroju eliptycznym 
zawierający punkty pomiarowe połączone parą cięgien w którym 
dwa punkty pomiarowe (2) wyposażone są w mocowania (3) pierw-
szego końca ćwierćosiowego cięgna pomiarowego (4), którego 
drugi koniec zakończony jest sprężyną zwrotną potencjonometru 
liniowego (6) w sąsiednich punktach pomiarowych (2), a w poło-
wie odległości pomiędzy punktami pomiarowymi (2) do cięgien (4) 
zamocowane są uchwyty podtrzymujące (5). Potencjometry linio-
we (6) połączone są kablem zasilająco-przemysłowym z koncen-
tratorem poziomu (7), który połączony jest z mikrokontrolerem (8), 
pamięcią (9) i modułem bluetooth (10).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 427488 (22) 2018 10 22

(51) G01F 1/00 (2006.01) 
 G01N 27/00 (2006.01) 
 G01N 33/18 (2006.01)

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

(72) SEKUŁA KLAUDIA; KMIECIK EWA;  
TOMASZEWSKA BARBARA; SZATKO MATEUSZ

(54) Przenośna cela pomiarowa do badania parametrów 
wód, zwłaszcza termalnych

(57) Przenośna cela pomiarowa do badania parametrów wód, 
zwłaszcza termalnych stanowi zamknięte naczynie pomiarowe (1) 
wykonane ze szkła o szczelnych podwójnych ściankach, oddzielo-
nych od siebie szczelną przestrzenią, w której znajduje się próżnia (2), 
stanowiąca izolator termiczny. Górna podstawa naczynia pomiaro-
wego (1) jest wyposażona w co najmniej 4 tuleje osadcze (8), z cze-
go w dwóch są osadzone na stałe manometr (9) i termometr (10), 
natomiast w pozostałych tulejach osadczych (8) umieszczony jest 
co najmniej jeden czujnik (11), a w tulejach osadczych (8), w których 
nie są umieszczone czujniki (11), osadzone są szczelnie korki (12) 
o kształcie litery T, w przekroju osiowym, odpowiadające wymia-
rom głowic czujników (11). Czujnik (11) i/lub korek (12) są dociśnięte 
za pomocą nakładek mocujących (13) do górnych części obrzeży 
tulei osadczych (8), wystających ponad powierzchnię górną naczy-
nia pomiarowego (1), przy czym nakładka mocująca (13) składa się 
z dwóch identycznych części, każda o kształcie połówki wydrążo-
nego walca bez podstawy dolnej oraz każda zamocowana do tulei 
osadczej (8) na zawiasie (14). Nakładka mocująca (13) wyposażona 
jest w opaskę zaciskową (15) obejmującą obie jej części. Dodatkowo 
naczynie pomiarowe (1) ma przymocowaną na stałe w dolnej czę-
ści podstawę (18) wykonaną z materiału o wysokiej gęstości.

(7 zastrzeżeń)
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(51) G01N 3/04 (2006.01) 
 A61C 19/04 (2006.01) 
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(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin;  
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin

(72) OSTAPIUK MONIKA; SUROWSKA BARBARA;  
BIENIAŚ JAROSŁAW; TARCZYDŁO BOŻENA;  
ŚLEDŹ RADOSŁAW

(54) Uchwyt do ściskania, zwłaszcza zębów
(57) Celem wynalazku jest zbadanie wytrzymałości na ściskanie 
wypełnień stomatologicznych oraz połączenia wypełnienia z tkan-
kami zęba. Uchwyt do ściskania, zwłaszcza zębów charakteryzu-
je się tym, że składa się z pierwszej części uchwytu w postaci ele-
mentu mocowanego w maszynie (1), w którego dolnej powierzchni 
znajduje się otwór gwintowany (1a) z wkręconym elementem ści-


