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dium, charakteryzuje się tym, że każda dysza (3) zamocowana jest 
do jednego końca dźwigni (4), połączonej przegubowo z ramą kon-
strukcyjną w taki sposób, że posiada swobodę obrotu w płaszczyź-
nie równoległej do kierunku pomiaru i w płaszczyźnie prostopadłej 
do badanej powierzchni taśmy przenośnikowej (2), zaś drugi koniec 
dźwigni (4) sprzęgnięty jest mechanicznie z czujnikiem przemiesz-
czenia (5), który połączony jest bezprzewodowo lub za pomocą 
przewodu sygnałowego z elektronicznym układem kondycjono-
wania sygnałów (6), który połączony jest za pomocą przewodu sy-
gnałowego lub bezprzewodowo z falownikiem układu napędowe-
go bębna napędowego przenośnika, a ponadto, połączenie każdej 
dyszy (3) z układem pneumatycznym zrealizowane jest za pomocą 
giętkich przewodów hydraulicznych.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 428386 (22) 2018 12 27

(51) B65G 43/02 (2006.01)

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

(72) KWAŚNIEWSKI JERZY; GRZYBOWSKI JÓZEF;  
MOLSKI SZYMON

(54) Sposób i urządzenie do oceny stanu taśmy 
przenośnikowej, zwłaszcza osnowy gumowej

(57) Sposób oceny stanu taśmy przenośnikowej realizowany pod-
czas pracy przenośnika, polega na pomiarze nierówności taśmy i cha-
rakteryzuje się tym, że dokonuje się oceny stanu okładki nośnej (1a) 
taśmy za pomocą układów pomiarowych pierwszych (5a) umiesz-
czonych na konstrukcji nośnej pierwszej (4a) nad taśmą na bęb-
nie napędowym (2), oceny okładki bieżnej (1b) taśmy za pomocą 
układów pomiarowych drugich (5b) umieszczonych na konstrukcji 
nośnej drugiej (4b) nad taśmą na bębnie napinającym (3), a oceny 
obrzeży taśmy za pomocą układów pomiarowych brzeżnych, które 
sytuuje się po bokach taśmy. Nierówności powierzchni taśmy odczy-
tuje się na trasie przesuwu taśmy przenośnikowej, względem której 
przesuwają się czujniki, zaś sygnały z elektronicznych przetworników 
odległości, wchodzących w skład układów pomiarowych (5a, 5b), 
przesyła się do analizatora. Do niego też przesyła się sygnały odpo-
wiadające aktualnej prędkości taśmy z falownika układu napędowe-
go. W analizatorze za pomocą dedykowanego programu kompute-
rowego obrazuje się rozkład uszkodzeń wzdłuż i w poprzek taśmy 
i przesyła wyniki oceny stanu taśmy do rejestratora. Nierówności 
odczytuje się za pomocą czujnika w postaci elementu ślizgowego 
lub tocznego lub za pomocą czujnika będącego integralną częścią 
przetwornika odległości. Urządzenie ma nieruchomą konstrukcję 
nośną pierwszą (4a), która utrzymuje czujniki układów pomiarowych 
nad taśmą na bębnie napędowym (2), a konstrukcja nośna druga (4b) 
utrzymuje czujniki nad taśmą na bębnie napinającym (3). Każdy 
z układów pomiarowych ma elektroniczny przetwornik odległości 
połączony z analizatorem, a ponadto analizator połączony jest z fa-
lownikiem układu napędowego przenośnika taśmowego.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 428212 (22) 2018 12 17

(51) B66B 13/16 (2006.01) 
 B66B 13/02 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice; INTERLIFT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków

(72) JANISZEWSKI KRYSTIAN; LEWACKA URSZULA

(54) Zabezpieczenie rygla w drzwiach szybów dźwigów 
osobowych

(57) Zabezpieczenie rygla w drzwiach szybów dźwigów osobo-
wych zawierające zamek bezpieczeństwa z ryglem połączonym 
z ramieniem zamka zakończonego rolką przewodzącą charaktery-
zuje się tym, że ramię zamka (4) z rolką prowadzącą (3) jest połą-
czone z sprężyną (7) o sile ściskającej 20-50 N, osadzoną trwale we-
wnątrz przymocowanej do ościeżnicy tulei prowadzącej (6), która 
po cofnięciu się przesuwnej krzywki (2) cofa ramię zamka i wysuwa 
rygiel (5) z zamka bezpieczeństwa (1), po czym wsuwa go w drzwi 
przystankowe do szybu dźwigu, blokując ich otwarcie.

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) 428250 (22) 2018 12 19

(51) C01B 3/02 (2006.01) 
 C01B 3/36 (2006.01) 
 C10G 49/00 (2006.01)

(71) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, 
Płock

(72) ZALEWSKI ŁUKASZ; KOBUSZEWSKI ŁUKASZ; 
STYPUŁKOWSKI ARTUR

(54) Układ i sposób otrzymywania wodoru stosowanego 
w procesach rafineryjnych i petrochemicznych

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest zintegrowany układ do otrzy-
mywania wodoru stosowanego w procesach rafineryjnych i petro-
chemicznych, który składa się z instalacji wytwarzania oraz instalacji 
odzysku wodoru zintegrowanych w jedną całość poprzez zestaw 
sprężarek (ZS) tak, iż wejścia zestawu sprężarek (ZS) połączone 
są z przewodami doprowadzającymi zewnętrzne niskociśnienio-
we gazy wodorowe (17) oraz z przewodem gazu recyrkulujące-
go (13), opuszczającego węzeł destylacji kriogenicznej (4) instalacji 
odzysku wodoru, a zawierającego wodór, metan i azot, natomiast 


