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szereg kilku, kilkunastu, lub więcej domów/segmentów osiedla. 
Ponadto wielokrotna powtarzalność tej osi umożliwia uzyskanie 
optymalnego efektu termicznego dla całego osiedla.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 404804 (22) 2013 07 22

(51) F42D 5/045 (2006.01) 
 F42D 5/00 (2006.01) 
 E04B 1/92 (2006.01)

(71) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA,  
Warszawa

(72) KLASZTORNY MARIAN; MAŁACHOWSKI JERZY; 
ŁODYGOWSKI TOMASZ; MAZURKIEWICZ ŁUKASZ; 
NIEZGODA TADEUSZ; SIELICKI PIOTR

(54) Osłona antywybuchowa kompozytowo-pianowa  
do ochrony słupów obiektów publicznych

(57) Osłona kompozytowo-pianowa CFPS (Composite-Foam 
Protective Shield) do ochrony antywybuchowej słupów obiek-
tów infrastruktury krytycznej składa się z powłoki kompozytowej 
walcowo-pierścieniowej wewnętrznej (1), powłoki kompozytowej 
walcowo-pierścieniowej zewnętrznej (2), rdzenia z materiału pian-
kowego (3), podkładki stalowej pierścieniowej (8) pod kotwy (9), 
łączące osłonę ze stopą fundamentową słupa (13).

(7 zastrzeżeń)

DZIAŁ G

FIzyka

A1 (21) 404824 (22) 2013 07 23

(51) G01B 11/00 (2006.01) 
 G01B 11/16 (2006.01) 
 G01B 21/00 (2006.01)

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

(72) TYTKO ANDRZEJ; WÓJCIK MARIAN;  
SIOMA ANDRZEJ; OLSZYNA GRZEGORZ

(54) Sposób oraz przyrząd do pomiaru rowków kół, 
krążków i rolek, współpracujących z linami

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd do pomiaru rowków 
kół, krążków i rolek, współpracujących z linami, zwłaszcza z linami 
stalowymi, zbudowany z czujnika, en kodera (1), kamery (2) oraz 

urządzenia przetwarzającego informacje, gdzie czujnik laserowy (3), 
umieszczony prostopadle do osi koła linowego w odległości poło-
wy średnicy koła i połowy zakresu pomiarowego, rejestruje profil 
rowka koła linowego w trakcie przemieszczenia kątowego koła 
względem jego osi obrotu. Wynalazek obejmuje również sposób 
pomiaru rowków kół, krążków i rolek, współpracujących z linami.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 404922 (22) 2013 07 30

(51) G01B 11/24 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań
(72) STANIEK ROMAN; GESSNER ANDRZEJ

(54) Sposób wykrywania  
niedoczyszczenia odlewów żeliwnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania niedo-
czyszczenia odlewów żeliwnych, którego istotą jest porównanie (5) 
właściwie zorientowanych (4) względem siebie modeli przestrzen-
nych formy odlewniczej (1) pomniejszonej według współczynnika 
skali uwzględniającej skurcz odlewniczy (2) oraz odlewu (3). Porów-
nując modele oblicza się odległości pomiędzy powierzchniami 
obu modeli w wybranych punktach (5), a jeśli wyznaczone odle-
głości przekraczają zdefiniowane wartości graniczne, interpretuje 
się je jako obszary niedoczyszczone (6).

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 404821 (22) 2013 07 23

(51) G01C 3/00 (2006.01) 
 G01C 21/00 (2006.01) 
 G05D 1/02 (2006.01) 
 E21C 35/08 (2006.01)

(71) KGHM POLSKA MIEDŹ  
SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin;  
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) SIWULSKI TOMASZ; KRYSZTOFORSKI KRZYSZTOF; 
MAJAK MARCIN


