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(54) Sposób i urządzenie do strumieniowego 
zgazowywania paliw stałych pod ciśnieniem

(57) Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do przepływowo 
strumieniowego zgazowywania paliw stałych pod ciśnieniem. Re-
aktor do zgazowywania paliw stałych ma chłodzony ciśnieniowy 
zbiornik (3) z płaszczem (7) i z osłoną cieplną. Przy górnym końcu 
zbiornika (3) usytuowany jest odpływ (8) surowego gazu, a przy 
dolnym końcu odprowadzenie (9) produktu dolnego. Zbiornik (3) 
ma komorę na ruchome złoże oraz cyrkulujący wewnętrznie nad 
powierzchnią (12) tego ruchomego złoża strumieniowy przepływ 
medium. Nad powierzchnią (12) ruchomego złoża (13) usytuowany 
jest króciec (15) doprowadzania paliw stałych i dysze (16) pierw-
szych czynników zgazowujących (17). Przy odprowadzeniu (9) 
produktu dolnego umieszczone jest urządzenie doprowadzające 
drugie czynniki zgazowujące. Sposób polega na utworzeniu skie-
rowanego do góry gorącego przepływu środkowego oraz skiero-
wanego do dołu zimnego przepływ przyściennego.
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(54) Umacniany kompozyt spiekany

(57) Wynalazek pozwala otrzymać kompozyt o dużej gęstości 
względnej oraz małej twardości, wysokiej plastyczności, dużej 
odporności na zużycie cierne. Umacniany kompozyt spiekany,
otrzymany metodami metalurgii proszków, składa się z żelaza 
w ilości 10 do 90% masowych oraz srebra w ilości 10 do 90% ma-
sowych.
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(54) Spiekany kompozyt na osnowie 
lub z dodatkiem srebra

(57) Spiekany kompozyt na osnowie lub z dodatkiem srebra 
z udziałem stali szybkotnącej, charakteryzuje się tym, że składa się 
z proszków: stali szybkotnącej w ilości 50-80% masowych oraz sre-
bra w ilości 20-50% masowych.
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(54) Warstwowy układ maskujący, zwłaszcza 
do wytwarzania odzieży specjalnej

(57) Przedmiotem wynalazku jest warstwowy układ maskujący, 
zwłaszcza do wytwarzania odzieży specjalnej o szerokim zakresie 
kamuflażu i minimalnej masie. Układ zapewnia jednocześnie ma-
skowanie optyczne, zarówno w świetle widzialnym jak i bliskim 
podczerwieni, barierę radiolokacyjną oraz zmianę sygnatury ter-
malnej w obrazie uzyskiwanym w kamerze termowizyjnej, przy 
zapewnieniu niezbędnego komfortu użytkowania w przypadku 
ubrania wykonanego z przedmiotowego materiału. Układ zawiera 
zewnętrzną warstwę (1), kamuflującą optycznie, którą stanowi tka-
nina poliestrowa lub poliestrowo-bawełniana, drugą warstwę (2) 
antyradiolokacyjną w postaci tkaniny poliestrowej lub poliestro-
wo-bawełnianej z wprowadzonym kwadratowym osnowowo-
-wątkowym układem przędzy metalowej lub alternatywnie tkanina 
poliestrowa, poliestrowo-bawełniana lub aramidowa wykonana 


