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du wymiennika ciepła (1) oraz co najmniej pierwszą i drugą wargę 

przystosowane do zetknięcia z przeciwległymi bokami rowka (7), aby 

w ten sposób uszczelnić szczelinę pomiędzy wymiennikiem ciepła (1) 

a kanałem płynowym, oraz aby mocować wspomnianą co najmniej 

część obwodu wymiennika ciepła (1) wewnątrz rowka (7).

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 410816 (22) 2014 12 30

(51) F28F 13/12 (2006.01)

 B21B 27/02 (2006.01)

 F28F 1/02 (2006.01)

 F28F 3/02 (2006.01)

 F28D 1/03 (2006.01)

(71) VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skawina; Valeo Systemes 

Thermiques, La Verriere, FR

(72) SZOSTEK DAWID; KUROWSKI BOLESŁAW; ŻUREK JACEK; 

BEDNARCZYK MACIEJ; FARLAY BENJAMIN, FR

(54) Żebro turbulizujące dla zespołu rurowo-żebrowego 
przystosowanego do wymiennika ciepła i walec 
kształtujący żebro przystosowany do kształtowania 
wspomnianego żebra turbulizującego, zespół 
składający się z rury dla wymiennika ciepła oraz 
żebra turbulizującego i wymiennik ciepła

(57) Przedmiotem wynalazku jest żebro turbulizujące dla zespołu 

rurowo-żebrowego przystosowanego do wymiennika ciepła, przy 

czym żebro turbulizujące zawiera blachę falistą z wieloma sąsiedni-

mi fałdami między pierwszym poprzecznym bokiem blachy a dru-

gim poprzecznym bokiem blachy, przy czym każda fałda ma stałą 

wysokość fałdy ograniczoną przez sąsiednie linie załamania i każda 

ma długość fałdy w kierunku wzdłużnym blachy, charakteryzuje się 

tym, że końcowa fałda tworząca krawędź blachy co najmniej jedne-

go poprzecznego boku blachy ma zmniejszoną wysokość (hr) fałdy 

w porównaniu do stałej wysokości fałdy.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 410795 (22) 2014 12 29

(51) F41A 9/00 (2006.01)

(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 

PIAP, Warszawa

(72) ZBOIŃSKI MARIUSZ

(54) Liniowy magazynek amunicyjny
(57) Liniowy magazynek amunicyjny (1), który zaopatrzony jest 

w przesuwną listwę (2), w której znajdują się co najmniej dwa otwory (3) 

na naboje, o osiach prostopadłych do kierunku przesuwu listwy (2).

(1 zastrzeżenie)

DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 410666 (22) 2014 12 29

(51) G01D 1/18 (2006.01)

 G08C 13/02 (2006.01)

 G01M 99/00 (2011.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) STASZEWSKI WIESŁAW J.; DAO PHONG, VN; 

ŻOŁNA KONRAD

(54) Sposób monitorowania stanu technicznego 
konstrukcji i system monitorowania stanu 
technicznego konstrukcji

(57) Sposób wykrywania uszkodzenia strukturalnego konstrukcji, 

charakteryzujący się tym, że obejmuje następujące kroki: odbiera 

się dane pomiarowe z czujników (111, 112) przyłączonych do wspo-

mnianej konstrukcji; w urządzeniu obliczeniowym (120), monitoruje 

się dane pomiarowe w celu wykrycia zmiany z homoskedastycz-

ności do heteroskedastyczności i po wykryciu zmiany z homoske-

dastyczności do heteroskedastyczności, podaje się na wyjściu, po-

przez interfejs wyjściowy (124), sygnał wskazujący na uszkodzenie 

strukturalne.

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 410691 (22) 2014 12 21

(51) G01J 5/00 (2006.01)

 G01J 5/10 (2006.01)

 G01K 3/06 (2006.01)


