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57j Głowica do pomiaru grubości powłok, 
zwłaszcza obwodów drukowanych, posiada-
jąca licznik, źródło promieniowania beta, 
przesłonę i zwierciadło, znamienna tym, że ma 
licznik G-M (4) umieszczony w ruchomym 
gnieździe (1) osadzonym obrotowo na osi (2) i 
podpartym sprężyną (3). 
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GŁOWICA DO POMIARU GRUBOŚCI POWŁOK, ZWŁASZCZA OBWODÓW DRUKOWANYCH 

Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e 

Głowica do pomiaru grubości powłok, zwłaszcza obwodów drukowanych, posiadająca licznik, 
źródło promieniowania beta, przesłonę i zwierciadło, z n a m i e n n e t y m , że ma 
licznik G-M Ikl umieszczony w ruchomym gnieździe l\l osadzonym obrotowo na osi /2/ i pod-
partym sprężyną /3/. 

Przedmiotem wynalazku jest głowica do pomiaru grubości powłok, zwłaszcza obwodów dru-
kowanych, powłok ochronnych i podobnych, stosowana w przyrządzie do pomiaru grubości pow-
łok naniesionych na elementy o dużych wymiarach. 

Znane są przyrządy do pomiaru grubości powłok. Głowice w znanych urządzeniach do po-
miaru grubości powłok, zwłaszcza obwodów drukowanych posiadają licznik, źródło promienio-
vania beta, przesłonę i zwierciadło. Obserwacja naprowadzania ścieżki na otwór przesłony 
odbywa się od strony źródła promieniowania beta poprzez licznik w kształcie pierścienia, 
lub obok licznika o niewielkich wymiarach. 

W celu uzyskania właściwych parametrów pomiaru należało mierzony detal ustawiać bar-
dzo dokładnie na osi otworu przesłony oraz źródła promieniowania. W przypadku detali du-
żych, jak np. płytki obwodów drukowanych ustawienie ścieżki w żądanym punkcie tak, aby ten 
punkt dokładnie pokrywał się z osią otworu przesłony oraz źródłem promieniowania, było pra-
wie niemożliwe o ile obraz detalu nie był widoczny od strony źródła. 

W przypadku liczników o większych wymiarach, np. o średnicy ponad 30 mm następowało cał-
kowite zakrycie otworu przesłony przez licznik i obserwacja mierzonego detalu od strony 
źródła stawała się niemożliwa. 

Okazało się jednakże, że można uzyskać dobrą widoczność podczas naprowadzania mierzonego 
detalu na otwór przesłany nawet przy stosowaniu liczników o większych średnicach, dzięki 
rozwiązaniu według wynalazku, w którym zastosowano głowicę z uchylnym licznikiem. 

Według wynalazku głowica do pomiaru grubości powłok, zwłaszcza obwodów drukowanych, po-
siadająca źródło promieniowania beta i przesłonę usytuowane centrycznie nad licznikiem G-M 
ma licznik G-M umieszczony w ruchomym gnieździe osadzonym obrotowo na osi i podpartym sprę-
żyną, zaś obok licznika ma zwierciadło. Przy pomiarze grubości powłok naniesionych na ele-
menty o dużych wymiarach, głowicę według wynalazku można zamocować na ruchomym ramieniu 
tworząc przyrząd, za pomocą którego pomiary można przeprowadzać bądź od góry, bądź od dołu 
mierzonego elementu. Dzięki wychylanemu licznikowi można dokładnie ustawić detal na osi 
przesłona-źródło promieniowania co umożliwia stosowanie liczników o różnej konstrukcji oraz 
o dowolnych średnicach. Wychylenie licznika umożliwia bezpośrednią obserwację naprowadzenia 
głowicy w pozycji odwróconej na ścieżkę rozszerzając tym samym zakres wielkości mierzonych 
przedmiotów. 

Głowicę oraz przyrząd do pomiaru grubości powłok pokazano na załączonym rysunku, na 
którym fig. 1 przedstawia widok głowicy z boku w przekroju poprzecznym, zaś fig. 2-głowi-
cę zamontowaną w przyrządzie umożliwiającym usytuowanie głowicy nad mierzonym elementem. 

Głowica ma ruchome gniazdo 1 licznika G-M 4 osadzone obrotowo na osi 2 i podparte 
sprężyną 3 tak, aby po odchyleniu gniazda licznika, licznik G-M zawsze bez luzu wracał w 
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poprzednie położenie. Wychylający się licznik odsłania otwór przesłony 5. mierzony detal 6 
oraz źródło promieniowania beta 7. Obraz detalu oświetlony na przykład za pomocą żarówki 
/nie pokazanej na rysunku/ w otworze przesłony widziany Jest w zwierciadle 8. Umożliwia to 
obserwację miejsca pomiaru i naprowadzania mierzonego elementu na otwór w przesłonie. Po 
ustawieniu mierzonego detalu w żądanym położeniu licznik powraca na swoje miejsce. Głowicę 
można zamocować również nad mierzonym elementem 9 w pozycji odwróconej w ruchomym ramieniu 
10 osadzonym na osi 11. 
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Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 cgz. 
Cena 5000 zł. 


