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o wierzchołach skierowanych w dół, przy czym górna przegroda (5) 
ma centralny otwór (8) w środkowej części i średnicę zewnętrzną, 
odpowiadającą średnicy płaszcza zewnętrznego (9).
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(54) Kamizelka ochronna przeciwuderzeniowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest kamizelka ochronna przeciw-
uderzeniowa z kołnierzem, osłoną krocza oraz ochraniaczami 
stawów barkowych i ramion, zabezpieczająca przód wraz z pod-
brzuszem, tył i boki tułowia oraz szyję, barki i ramiona przed trau-
matyzującymi uderzeniami niebezpiecznymi przedmiotami. Kami-
zelka przeznaczona jest dla funkcjonariuszy oddziałów specjalnych. 
Korpus kamizelki o kształcie podkoszulka składa się z dwuwarstwo-
wych poszyć przodu (1), tyłu, osłony krocza (3) oraz kołnierza (4) 
i połączony jest trwale z ochraniaczami barków i ramion (5). Wzdłuż 

podkroju szyi tyłu i częściowo przodu (1) połączone są trwale 
ochronny kołnierz (4) oraz w częściach ramieniowych ochrania-
cze barków i ramion (5). Ochronny kołnierz (4) przedłużony dolną 
klapą (8), ma boczne odcinki taśm z regulatorem długości, zakoń-
czone klamrą (10), zamykającą obwód stójki. Ochraniacze barków 
i ramion (5) stanowią po dwa poszycia - górne owalne i dolne pro-
stokątne, o wyoblonych bokach, zawierające po trzy owalne pod-
kładki amortyzujące i nieco mniejsze owalne półelastyczne kształt-
ki (15), połączone z poszyciami nitami.
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(57) System pomiarowy ciągłych zmian długości do wyznaczania 
tensorów odkształceń charakteryzuje się tym, że składa się z trzech 
sztywnych drążków napędowych (1) zamocowanych z jednej strony 
do znaków pomiarowych (2) zastabilizowanych w gruncie lub ścia-
nie budynku a z drugiej strony do przymiarów elektronicznych (3) 
z głowicami odczytowymi (4), które zamocowane są do centralnej 
płyty (5) zastabilizowanej też w gruncie lub na ścianie budynku 
na znaku pomiarowym (6), przy czym stabilizację znaków pomia-
rowych (2) i (5) wykonuje się tak, aby drążki napędowe (1) między 
znakami leżały w jednej płaszczyźnie pod kątem 45°. Sygnały po-
miarowe z głowic odczytowych (4) trzech przymiarów elektronicz-
nych (3) są przesyłane w sposób ciągły przewodami zasilająco-od-
czytowymi (7) do urządzenia rejestrującego (8).

(2 zastrzeżenia)


