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wylotową (2) obudowy, która to część wylotowa (2) jest zaopatrzo-
na w kurtynę (6), umieszczoną nad przenośnikiem. Dysze mgło-
we (5) są umieszczone w przedniej części nadbudowy i skierowane 
do wnętrza komory w kierunku zbieżnym z kierunkiem ruchu ta-
śmy przenośnika.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 387208 (22) 2009 02 05

(51) B23K 35/26 (2006.01)

(71) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN 
IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO, Kraków; 
INSTYTUT TELE I RADIOTECHNICZNY, Warszawa

(72) MOSER ZBIGNIEW STANISŁAW; GĄSIOR WŁADYSŁAW; 
PSTRUŚ JANUSZ; KUJAWA-BUKAT KRYSTYNA; 
SITEK JANUSZ; KOŚCIELSKI MAREK

(54) Bezołowiowy, modyfikowany lut cynowo-cynkowy 
do lutowania miękkiego

(57) Bezołowiowy, modyfikowany lut cynowo-cynkowy do lu-
towania miękkiego charakteryzuje się tym, że zawiera wagowo: 
88,80-93,99% cyny, 6-11% cynku oraz 0,01-0,2% litu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387229 (22) 2009 02 09

(51) B25J 17/02 (2006.01)

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

(72) KARPIEL GRZEGORZ; PETKO MACIEJ

(54) Manipulator równoległy o czterech stopniach 
swobody

(57) Rozwiązanie, zawierające podstawę oraz platformę połączo-
ne czterema ramionami, których końce połączone są z zespoła-
mi przegubowymi, a punkty połączeń zespołów przegubowych 
z podstawą i platformą stanowią wierzchołki czworoboków 
charakteryzuje się tym, że każde ramię (I, II,...,IV) manipulatora 
połączone swoimi końcami z jednakowymi zespołami przegubo-
wymi (3, 3’) jest wyposażone w napęd liniowy (6), którego ele-
ment ruchomy (7) jest połączony z jednym z zespołów przegubo-
wych (3, 3’), które połączone są na stałe zarówno z platformą (1) 
jak i z podstawą (2).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 387166 (22) 2009 02 02

(51) B28B 17/00 (2006.01)
 G01N 3/42 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa
(72) RAJCZYK JAROSŁAW; RAJCZYK MARLENA; 

URBAŃSKI MARIUSZ

(54) Przyrząd do wskazania rozpoczęcia operacji 
zacierania powierzchni betonowych

(57) Przyrząd do wskazania rozpoczęcia operacji zacierania po-
wierzchni betonowych posiada ramę nośną (1) z podstawą (2). 
Do górnej części ramy nośnej (1) zamocowana jest tuleja prowa-
dząca (3) z umieszczonym w niej prętowym elementem przesuw-
nym (4) zaopatrzonym u dołu w dwie równoległe do siebie tar-
cze (6 i 7) o zróżnicowanych średnicach. Do tulei prowadzącej (3) 
zamocowany jest czujnik (9) przyrządu pomiarowego.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387227 (22) 2009 02 09

(51) B41F 13/60 (2006.01)
 B42C 19/06 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) GODLEWSKI HENRYK

(54) Sposób kompletowania wkładu albumowego

(57) Sposób kompletowania wkładu albumowego polega na tym, 
że w maszynie drukującej stronice (1) usytuowane są pojedynczo 
w poprzek wstęgi, zaś zadrukowaną wstęgę poddaje się poprzecz-
nej perforacji tak, aby kierunek perforacji był zawsze na zewnątrz 
przyszłych złamów (4 i 5), grzbietu i boku przedniego, a następnie 
po linii perforacji zadrukowaną wstęgę złamuje się złamem harmo-
nijkowym, po uzyskaniu pełnej objętości wkładu (6) składka harmo-
nijkowa zostaje odcięta od wstęgi, a złamy grzbietowe (4) tworzą 
grzbiet wkładu (6).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 387174 (22) 2009 02 02

(51) B60C 11/02 (2006.01)

(71) KOTWIN BOGDAN, Lubin
(72) KOTWIN BOGDAN

(54) Opona z wymiennym bieżnikiem

(57) Przedmiotem wynalazku jest opona z wymiennym bieżni-
kiem kół jezdnych do różnego rodzaju samochodowych i mecha-


