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A1 (21) 395678 (22) 2011 07 18

(51) F27B 9/02 (2006.01)
 F27B 9/20 (2006.01)
 F27B 9/30 (2006.01)

(71) PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI CIEPLNEJ PIECOSERWIS 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Gliwice

(72) KOBUS LESZEK

(54) Wielofunkcyjny piec tunelowy

(57) Wielofunkcyjny piec tunelowy o zmiennej wydajności po-
siada zmienną długość strefy podgrzewania (1) wyznaczaną przez 
jedno lub więcej mechanicznych zamknięć pośrednich (2) wraz 
z odciągami spalin (3) funkcjonalnie połączonych z tym lub z tymi 
zamknięciami, zmienną długość strefy ogniowej (4) i zmienną dłu-
gość strefy studzenia (5) ma na tych samych pozycjach strefy pod-
grzewania (1) i strefy ogniowej (4) umieszczone zarówno otwory 
odciągowe spalin (3) jak również palniki (8) i na tych samych pozy-
cjach strefy podgrzewania (1) i strefy ogniowej (4) zarówno otwory 
odciągowe spalin (6), jak również dysze powietrza studzenia (7).

(11 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2012 02 20

A1 (21) 399890 (22) 2010 11 09

(51) F27D 3/15 (2006.01)

(31) 2009905643 (32) 2009 11 18 (33) AU

(86) 2010 11 09 PCT/AU2010/001491
(87) 2011 05 26 WO11/060483

(71) Xstrata Technologu Pty Ltd, Brisbane, AU
(72) PRINCE MARK JOSEPH, AU; LETCHFORS MARK 

KENNETH, AU

(54) Sposób usuwania żużla z pieca

(57) Sposób spuszczania żużla z pieca stacjonarnego (10) obejmu-
je zapewnienie pieca stacjonarnego posiadającego otwór spusto-
wy (28) do usuwania żużla z pieca; umieszczanie we wspomnianym 
otworze gliny lub szlamu; wiercenie otworu przez glinę lub szlam 
umieszczone w otworze spustowym w celu utworzenia przeloto-
wego otworu spustowego, przez który może przepływać żużel, 
przy czym otwór przewiercony przez glinę lub szlam ma średnicę 
znacząco mniejszą niż szerokość otworu spustowego; oraz kontro-
lowanie przepływu żużla przez otwór poprzez regulację rozmiarów 
otworu.

(22 zastrzeżenia)

A1 (21) 395675 (22) 2011 07 19

(51) F28D 9/00 (2006.01)
 F28F 3/00 (2006.01)
 F28F 21/08 (2006.01)

(71) CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY 
APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ COBRABID 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
Warszawa

(72) PLATA MIROSŁAW; PIWNIK JAN; BARANOWSKI PIOTR

(54) Mikrostrumieniowy wymiennik ciepła

(57) Mikrostrumieniowy wymiennik ciepła charakteryzuje się tym, 
że zawiera serię metalowych membran (1), zaopatrzonych w mikro-
kanały (2), przy czym poszczególne membrany (1) przedzielone 
są płytkami wyposażonymi w podłużne otwory. Mikrokanały (2) 
membran (1) posiadają szerokość od 50 do 200 mikrometrów i gru-
bość membran od 50 do 100 mikrometrów.

(2 zastrzeżenia)
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A1 (21) 400086 (22) 2012 07 23

(51) G01B 11/10 (2006.01)
 G01B 11/08 (2006.01)

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

(72) KOWAL JANUSZ; TYTKO ANDRZEJ; SIOMA ANDRZEJ; 
OLSZYNA GRZEGORZ

(54) Urządzenie do ciągłego pomiaru i rejestracji 
średnicy i długości skoku liny

(57) Urządzenie do ciągłego pomiaru i rejestracji średnicy i długo-
ści skoku liny charakteryzuje się tym, że wyposażone jest w obudo-
wę, w której znajduje się płyta pływająca (4), na której umieszczony 
jest czujnik laserowy (3), a urządzenie montowane jest na linie (1) 
za pomocą nie mniej niż trzech rolek dociskowych (5) umieszczo-
nych na wspólnej płycie pływającej (4), przy czym rolki dociskowe 
górne (5) są ułożyskowane na trzpieniach(6) połączonych z płytą 
pływającą (4), zaś dolna rolka dociskowa (5) umieszczona na płycie 
pływającej (4) posiada mechanizm nastawczy (7) wraz z podziałką 
do usytuowania liny (1) w odpowiedniej pozycji oraz zaopatrzo-
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na jest w enkoder (8) służący do pomiaru prędkości i przemiesz-
czenia liny.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 395632 (22) 2011 07 12

(51) G01K 1/02 (2006.01)
 G01K 11/06 (2006.01)
 G09F 3/00 (2006.01)
 G08C 19/12 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY, Warszawa; 
POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) JANECZEK KAMIL; KOZIOŁ GRAŻYNA; 
JAKUBOWSKA MAŁGORZATA; SŁOMA MARCIN

(54) Czujnik temperatury zintegrowany z etykietą RFID

(57) Czujnik temperatury zintegrowany z etykietą RFID składa się 
z etykiety RFID (1) zbudowanej z anteny (2) i struktury półprzewod-
nikowej (3) oraz z elementu czujnikowego (4) w kształcie spirali, 
przy czym jedno wyprowadzenie (7) elementu czujnikowego (4) 
jest połączone na stałe ze strukturą półprzewodnikową (3), a dru-
gie wyprowadzenie (6) elementu czujnikowego (4) jest połączone 
z anteną (2) za pomocą kleju termotopliwego (5).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 395706 (22) 2011 07 20

(51) G01K 11/08 (2006.01)
 F27D 21/04 (2006.01)

(71) BUMAR AMUNICJA SPÓŁKA AKCYJNA, 
Skarżysko-Kamienna

(72) CYBULA LESZEK; KACZOROWSKI MIECZYSŁAW; NITA 
ZBIGNIEW KAZIMIERZ; RAFALSKI MIROSŁAW JERZY; 
NOWAK WALDEMAR; SKOCZYLAS PAWEŁ; HORUBAŁA 
ZENON STANISŁAW; LUDYŃSKI ZBIGNIEW

(54) Sposób kontroli temperatury w piecach 
przemysłowych

(57) Trzy wałeczki pomiarowe o różnych temperaturach topie-
nia wykonane z proszków manganu, niklu, kobaltu i żelaza lub 
ich mieszanin wyjmowane są z pieca i poddawane obserwacji 
stopnia stopienia po uprzednim ich wygrzewaniu przez czas od 14 
do 18 minut.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 395707 (22) 2011 07 20

(51) G01N 21/00 (2006.01)
 G01J 3/00 (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa
(72) WOJTAS JACEK

(54) Urządzenie do wielokanałowego pomiaru czasu 
zaniku promieniowania optycznego o różnych 
długościach fali we wnęce optycznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wielokanałowe-
go pomiaru czasu zaniku impulsu promieniowania o różnej długo-
ści fali, we wnęce optycznej, niewspółosiowo sprzężonej z kilkoma 
źródłami promieniowania optycznego. Składa się ze źródeł lasero-
wych L1, ..., Ln (5a, 5b, ..., 5n), torów optycznych niezależnych dla każ-
dego z nich, sprzężonych z jedną wnęką optyczną (9). Każdy z nich 
zawiera siatkę dyfrakcyjną (6a, 6b, ..., 6n), diafragmę (7a, 7b, ..., 7n) 
oraz fi ltr optyczny (8a, 8b, ..., 8n) do odpowiedniego ukształtowania 
wiązki promieniowania i osiągnięcia właściwego sprzężenia lase-
ra z wnęką optyczną (9), która może pełnić rolę komory, w której 
umieszcza się badany gaz oraz rezonatora, w którym następują 
wielokrotne odbicia promieniowania optycznego. We wnęce 
optycznej (9) zastosowano dwa wklęsło-płaskie zwierciadła dielek-
tryczne (10). Do wnęki optycznej badany gaz doprowadzany jest 
przy zastosowaniu dwóch specjalnych zaworów-doprowadzenie 
badanego gazu (11) i jego odprowadzenie (12). Analiza sygnału 
odbywa się w fotoodbiorniku składającym się z fotodetektora (13), 
niskoszumowego przedwzmacniacza (14), karty analogowo cyfro-
wej - A/C (15), sterownika laserów (16) oraz komputera ze specjali-
stycznym oprogramowaniem (17). Urządzenie może być zastoso-
wane w ochronie środowiska do monitoringu koncentracji kilku 
niebezpiecznych gazów jednocześnie, wykrywania i identyfi kacji 
materiałów wybuchowych w tym także improwizowanych ładun-
ków typu IED, w systemach bezpieczeństwa na lotniskach, portach 
i w innych ważnych obiektach.

(7 zastrzeżeń)


