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(54)  

(57) Osłona przeciwwybuchowa (1) zawiera wewnętrzną warstwę 
tłumiącą (2), zawartą pomiędzy dwoma zewnętrznymi warstwami 
usztywniającymi (3), przy czym wewnętrzna warstwa tłumiąca (2) 
zawiera wypełnienie żelem balistycznym. Wewnętrzną warstwę 
tłumiącą (2) stanowi co najmniej jedna płyta z pianki elastycz-
nej, nasycona żelem balistycznym o zróżnicowanej gęstości oraz 
o wzrastającej odporności na nacisk w kierunku do wnętrza prze-
strzeni chronionej. Sposób wytwarzania osłony przeciwwybucho-
wej polega na tym, że przygotowuje się roztwór bazowy poprzez 
zmieszanie wody z solą metalu z grupy metali ziem alkalicznych, 
a następnie do tak otrzymanego roztworu bazowego dodaje się, 
że latynizator w proporcji od 1:0,60 do 1:0,70, a następnie do cało-
ści tak przygotowanego roztworu żelu dodaje się od 16% do 22% 
wody, po czym całość poddaje się mieszaniu i wlewa się do tacy.
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(71) KOTARBA ALICJA  
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(72) KWAŚNIEWSKI JERZY; GRZYBOWSKI JÓZEF
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(57) Sposób oceny parametrów geometrycznych struktur pła-
skich charakteryzuje się tym, że ustala się położenie punktów 
krańcowych mierzonego arkusza (1) w oparciu o odczyt z nieza-
leżnych czujników (3A, 3B, 3C, 3D), których liczba odpowiada ilości 
punktów krańcowych, przy czym w pierwszej fazie pomiaru jeden 

z czujników (3A) określa położenie pierwszego punktu krańcowe-
go („A”) mierzonego arkusza (1) w ten sposób, że jego płaszczyzna 
pomiarowa ustawiona jest równolegle do mierzonego arkusza (1), 
a jej punkt centralny oraz punkt krańcowy „A” mierzonego arku-
sza (1) leżą w jednej linii prostopadłej do płaszczyzny pomiarowej 
oraz do mierzonego arkusza (1). Punkt centralny płaszczyzny po-
miarowej pierwszego czujnika (3A) staje się punktem odniesienia 
dla dalszego pomiaru, następnie w oparciu o sygnał wyjściowy 
z pierwszego czujnika (3A) pozostałe czujniki (3B, 3C, 3D) rozmiesz-
czane są według założonych wymiarów nominalnych wzorca „X” 
w położeniu, w którym powinny znajdować się pozostałe punk-
ty krańcowe mierzonego arkusza (1), następnie dokonywane jest 
w elektronicznym układzie logicznym (8) ustalenie pozycji pozosta-
łych naroży mierzonego arkusza (1) względem punktów zerowych 
pozostałych czujników (3B, 3C, 3D). W ostatniej fazie pomiaru układ 
logiczny (8) porównuje rzeczywisty kształt arkusza „Y”, ustalony 
w oparciu o sygnał wynikowy z czujników (3A, 3B, 3C, 3D) z zało-
żonym wzorcem „X”. Urządzenie do oceny parametrów geome-
trycznych struktur płaskich jest wyposażone w prostokątną ramę 
z umocowanymi do niej przesuwnie czujnikami (3A, 3B, 3C, 3D), 
zaopatrzonymi w płaszczyzny pomiarowe o regularnych kształtach 
z wyznaczonymi w środku punktami zerowymi, układ logiczny (8), 
mechanizmy napędowe (4), przyłączone do poszczególnych czujni-
ków (3A, 3B, 3C, 3D), a także impulsator liniowy (10) sprzężony z rol-
kami przenośnika linii produkcyjnej oraz jednym z czujników (3A).
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(57) Urządzenie do pomiaru deformacji blachy charakteryzują-
ce się tym, że zawiera co najmniej trzy układy pomiarowe (2, 3, 4), 
działające w układzie nadążnym, których czujniki są połączone 
wspólnym sprzęgiem (5) a oś sprzęgu (5) jest prostopadła do osi 
wzdłużnej przenośnika linii produkcyjnej, nadto zawiera analizator 


