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Urząd Patentowy PRL_Cr "o podotuwlu ort. 34 1 art. U2 uatHwy z dnJo iy peidzier-
nika 1973 r. o wynalazczości /Dz.U.PRL Nr 33, poz. 177/ - dokonuje ogłoszenia w "Biu-
letynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych, Ogłosze-
nia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" podane sę w układzie klasowym według sym-
boli Int. Cl^ i zgodnie z § 27 uet. 4 zerzędzenia ProzHsa Urzędu Patentowego PRL 
z dnia 12.XI.1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych /MP z 1984 r. 
nr 26 # poz. 179/ zawieraję następujęce danej 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji 

patentowej, tJ. Int. 01^, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę. zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą 

lub oznaczenie wystawy - jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 
- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego. 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurę rysunku najlepiej obra-

zujęcę wynalazek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 4 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl podaje się wy-
kaz zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

x x x 

Ogłoszenia dotyczęce zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały ozna-
czone literę T za numerem zgłoszenia. Deżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie 
złożony wniosek o udzielenie patentu /art. 26 ust« '3 u.o.w./ Urzęd Patentowy ogła-
sza o wniosku w "Wiadomościach Urzędu Patentowego". 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie 
mogę; 
1/ zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami 

patentowymi lub ochronnymi i rysunkami oraz eporzędzić z nich odpisy; 
2/ w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do 

istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu /prawa ochronnego/. 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym /dokumentacja dowodowa/ i praw-

nym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres< Urzęd Patentowy PRL -
00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można 
zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy » 
a/ podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgło-

szeniu oraz numer stronicy, 
b/ wskazać numer zgłoszenia, klasę patentowe i tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego. 

Urzęd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 

1. Urzęd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z reje-

strację i ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 
znaków towarowych; 
opłaty za zażalenia i odwołania 

2. Urzęd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811 

§ 43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 
§ 44 - wpłaty za usługi poligraficzne i mikrofilmowe 

3. Urzęd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
kontoi 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego. 

Warunki.prenumeraty podano na III stronie okładki. 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL -
Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa 
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BIULETYN 

URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 29 czerwca 1987 r. 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

Nr 13 /353/ Rok XV 

I . W Y N A L A Z K I 

D Z I A Ł A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUOZKIE 

4 (5l) A01C A1 (21) 256076 (22) 85 10 31 

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet-Kraj", 
Kutno 

(72) Siwiński Stanisław, Chaniecki Eugeniusz, 
Nykiel Stanisłąwa, Pietrzak Roman, Sobczak 
Leszek 

(54) Siewnik zbożowy o dużej szerokości 
roboczej 

[57J Siewnik zbożowy składajęcy 3ię ze skrzyni 
nasiennej / l / s ramy podwozia, urządzenia dozu
jącego / 2 / , zaopatrzonego w redl;ca /6/ zasi
lane ziarnem przy pomocy transportu pneuraatycz
nego, charakteryzuje się tym, że w dolnej częś
ci skrzyni nasiennej /l/ usytuowanej równolegle 
do kierunku jazdy, umieszczone sę dwustronnie 
kołeczkowe aparaty wysiewające /2/, a w górnej 
części skrzyni /l/ urzędzenie do samozaładunku 
przy czym za skrzynia na ramie wydźwigowej 
umieszczone sa trzy niezależne względem siebie 
belki radlicowe. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) A01C A1 (21) 256382 (22) 85 11 20 

(7l) Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja, 
Kraków 

(72) Walczyk Józef 

(54) Redlica siewnika 

\57J Wynalazek rozwięzuje zagadnienia skons
truowania redlicy zapewniającej wykonywanie 
bruzdy o stałej głębokości oraz równomierne 
przykrywanie wysiewanych siewnikiam nasion. 

gleb£ poehodzęc^ ze spodnich warstw, Rscilics 
eiewnika cherakteryzuje się tym, ż« zawiera 
rediicę stopkowa /l/, przestawne skrzydła odgar-
niajaco-kopiujęce / 2 / i wyprofilowane skrzydła 
zagarniające /3/. /I zastrzeżeni.*/ 

4(51) A01G A2 (21) 260780 (22) 86 07 24 

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 
Skierniewice 

(72) Jagielski Kazimierz, Dudek Jan, Niemczyk 
Edmund, Cianciara Zdzisław 

(54) Uchwyt do wyrywania pni drzew a zwłaszcza 
pni drzew owocowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstru
owania uchwytu wyposażonego w samozakleazczaję-
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ce się szczęki zaciskowe, a po uniesieniu pnia 
do góry, samoczynnie odblokowujęce się. 

Uchwyt składa się z wieszaka /3/, jarzma 
/5/, do którego jest przytwierdzone ramię /6/, 
cięgien / 7 / poleczonych z dźwigniami /17/ i 
lin /13/ zaczepionych do łącznika /12/. Końce 
lin /13/ są przymocowane do zacisków /14/ wy-
posażonych w wałki /15/, które sę osadzone w 
otworach belki /16/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) A23C A1(21) 256176 (22) 85 11 08 

(71) Instytut Przemysłu Mleczarskiego, 
Warszawa 

(72) Stefaniak Adam, Klepacki Jerzy, 
Szymaszczyk Waldemar, Radecki Krzysztof 

(54) Prasa do odwadniania twarogu spożywczego 
i kazeinowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania prasy umożliwiającej odwadnianie twarogu 
w sposób ciągły lub cyklyczny. 

Prasa według wynalazku mająca laj zasypo-
wy i sekcję dozowania masy twarogowej, wew-
nątrz której znajduje się tłok przesuwany si-
łownikiem pneumatycznym lub hydraulicznym, 
charakteryzuje się tym, że część robocza prasy 
składa się z dwóch lub więcej komór roboczych 
/4 i 5/, mających wewnątrz rurę perforowane 
/12/ z tkaninę filtracyjną /13/ i elastyczne 
poduszki /10 i 11/ o regulowanym, za pomoce 
regulatorów /14 i 15/ ciśnieniu powietrza lub 
cieczy.. /I zastrzeżenie/ 

4(5l) A23C A1 (21) 256177 (22) 85 11 08 

(71) Instytut Przemysłu Mleczarskiego, 
Warszawa 

(72) Majkowski Julian, Klepacki Jerzy, Lossman 
Olgierd, Bukowiński Janusz 

(54) Ciągły sposób koagulacji kazeiny kwasowej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwarza-
nia kazeiny o lepszej jakości« 

Ciągły sposób koagulacji kazeiny kwasowej 
w czasie jej przemysłowego wydzielania z mleka 
polegający na dodawaniu do mleka serwatki, uk-
waszonej co najmniej do 70° SH, charakteryzuje 
się tym, że serwatka ochładzana jest do tempe-
'ratury 10°C, przy jej kwasowości równej 70°'SH 
i do temperatury niższej od 1O°C przy kwasowoś-
ci niższej od 70° SH, o 2°C, przy wzroście kwa-
sowości o każde 10°SH. Przed dodaniem serwatki, 
mleko doprowadza się do temperatury tak.iej , aby 
mieszanina miała temperaturę od 35 do 44°C. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A23K A2(2l) 253893 (22) 05 06 10 

(75) Jesionek Tomasz, Psary Śl. 

(54) Pasza przeznaczona dla drobiu i świń 

($7) Wynalazek rozwiązuje zajadnieru e uzupeł-
nienia niedoborów składników r.d t ur<i lnych w 

paszach przeznaczonych dla drobiu i świń. Pasza 
przeznaczona dla drobiu i świń, składająca się 
ze znanych składników paszowych,, charakteryzu» . 
je się tym, że zawiera do 15% wagowych dodatku, 
zesmażonej, wysuszonej i ześrutowanej lub zmie-
lonej na proszek kr,vvi. zwierzęcej. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) A23L A1 (21) 256772 (22) 85 12 11 

(7l) Instytut Zootechniki, Kraków 
(72) Piórkowski Jerzy, Płonka Stanisław 

(54) Sposób przygotowania kiszonki 

^57/ Wynalazek rozwiçzujo zagadnienie przygoto-
wania kiszonki o pełnej wartości biologicznej 
dla trzody chlewnej« z roślinnych pasz suro-
wych bez dodatków poprawiających proces kisze-
nia* 

Sposób przygotowania kiszonki polega na 
tyra, że rozdrabnia się kilka surowych pasz ob-
jętościowych, dodajçc podczas ich rozdrabniania, 
pasz treściwych wysokobiałkowych w postaci ma-
kuchów lub śruty poekstrakcyjnej nasion roślir: 
oleistych oraz paez treściwych węglowodanowych 
w postaci enzymatycznie aktywnych ziarn zbóž 
i/lub śruty zbożowej, ugniata się i kisi w do-
łach ziemnychf silosach lub innych pojemnikach 
przez okres co najmniej ośmiu tygodni, przy 
czym ziarno i/lub śrutę zbożowa przeć dodaniem 
dc innych pasz poddaje się obróbce uaktywnia-
jącej enzymy przez moczenie w wodzie, ce len' 
ułatwienia i przyspieszenia procesu kiszenia. 

/I zastrzeżeńii/ 

4 (51) A23L A2 (21) 259777 (22) 86 05 28 

(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Largego, 
Wrocław 

(72) Leśniak Władysław,. Podgórski Waldemar, 
Pietkiewicz Jarzy J., Ziobrowski Jerzy 

(54) Sposób prowadzenia fermentacji kwasu 
cytrynowego z zastosowaniem ubocznych 
produktów przemysłu ziemniaczanego 

(57] Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wykorzys-
tania ubocznych produktów przemysłu ziemniacza-
nego do prowadzenia fermentacji kwasu cytryno-
wego z wydajnością zbliżona do otrzymywanej na 
skrobi lub cukrze białym. 

Sposób według wynalazku polega na tym# że 
hydrol glukozowy pochodzący z procesuwytwarże-
nia glukozy metodę kwasową lub kwaso^Senzymatycz-
ną hydrolizy skrobi oczyszcza się z pierwiastków 
stosowanych w procesie hydrolizy skrobi, nato-
miast hydrol pochodzący z enzymatycznej hydro-
lizy skrobi stosuje się bez oczyszczaniSs uzu-
pełnia w niezbędne makro- i mikroelementy i pro-
wadzi się proces fermentacji w warunkach limi-
towania natleniania w fazie intensywnego wzros-
tu grzybni. Regulację natlaniania realizuje 
się w oparciu o poziom stężenia tlenu rozpusz-
czonego, tak aby jego stężenie wynosiło w tym 
czasie maksymalnie 10% stanu nasycenia. Następ-
nie w fazie akumulacji kwasu cytrynowego zwięk-
sza się natlenianie do poziomu minimum 20% 
3tanu nasycenia, /I zastrzeżenie/ 

4(51) A43B A2 (21) 258565 (22) 86 03 21 

(71) Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwni-
czego, Kroków 

(72) Ziajka Tadeusz, Koperny Anna 

(54) Sposób wytwarzania cholewki obuwia bez 
odrębnej podpodeszwy i wyściółki 

(.57) ' Wynalazek rozwiązuje za^::><u\ îen îe uprosz-
czenia konstrukcji cholewki, 
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Spos-ób wadług wynalazku polega na tym, że 
element ysiörzch»? /I/ z podpodeazwę /2/ wykrawa 
się Jako jedne cňloéůe • •ie rozcięte w śródsto-
piu po zewnętrznym brzegu podpodeszwy i wykonu-
1© 8ię go z meter iaia mrierxehnieg:u Końca wykro-
ju wierzchu /I/ w części piętowaj Łączy z,ię ze 
sobą i mocuje zapiętek /&/, e następnie leczy 
się maszynowym szwem odrębny w wykroju brzeg 
poďpodeszwy /2/ z odrębnym dolny«: brzegiem wie-
rzchu /!/• îs^ wykonane cholewkę nasuwa się na 
kopyto wtryskerki bezpośredniej spodów, lub 
bezpośredniej nalewarki spodów lub na kopyto 
produkcyjne i mocuje się obuwiowy spód. Po 
szuciu buta z kopyťa, w zależności od rodzaju 
zastosowanego materiału wierzchniego, podpo-
deszwi? ,/2/ od razu stanowi zarazem wyściółkę 
lub w tym celu poddaje się jej powierzchnię 
uszlachetniającemu wykończeniu i w końcu mocu-
je podpiętek /7/. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) A47H A1 (21) 256689 (22) 85 12 09 

(75) Młynarski Zbigniew, Warszawa 

(54) Karnisz 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opraco
wania ka<- tsza łatweco do transportu, 

Karnisz według wynalazku ma ke-oiez, właś
ciwy /l/ wykonany z tworzywa sztucznego i oio-
Bięnt usztywniający / 2 / połęczone poprzez łącz
niki /3/. Karnisz ma maskownicę / 4 / połączone 
£ karniszem ławnikiem /5/ a służęcym także do 
wzajemnego łęczenia alementów karniszaj zviła
szczą w celu uzyskania karnisz^ wieloprowadni-
cowego. /9 zastrzeżeń/ 

4 (51) A47H A3 (2l) 256690 (22) 86 12 09 

(61) 255972 
(75) Młynarska Hanna 

(54) Urządzenie do zawieszania, układania w 
fałdy I przesuwania firanek, stor i zasłon 

^57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskone-
lenia urządzania dc zawieszania, układania w 
fałdy i przesuwani a firanek, stor 1 nasion. 

Urzędzenie według wypal&zku charakteryzu
je się tym, że aa olsmenty prowadzęce cięgna 
/?/t ktćre maję ci^ść mocującą /4/ i część pro-
wabzęc<§ /5/« Część prowadząca /5/ współpracuje 
z cic-gnsM /?/ ślizgowo lub obrotowo. Ułożenia 
cięgien są określone przez przepusty zaczepów, 
a także przez dodatkowe ciężarki lub układ na
prężający. Cięgna napędzane sa ręcznie lub 
przez jednostkę napędowe. /7 zastrzeżeń/ 

4 (51) A61B A1 (21) 255787 (22) 85 10 16 

(71) Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodni
ków "Cemi" Zakład Elekt roniczny, Toruń 

(72) Nawrocki Ludwik, Brzezińska Bogumiła, 
Westphal Alfons, Jachowicz Irena 

(54) Eleklrotis a elektrokardiograficzna Jednora-
zowego użytku 

\57J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracows* 
nie konstrukc j i e l e k t r o d y el inrinujęcoj niebem-
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pieczertatwo przenoszenia chorób z jednego pac-
jenta na drugiego, łatwej w obsłudze i nie 
uciężliwej dla pacjenta. Elektroda jednofazo-
wego użytku sucha, przeznaczona do ciągłego 
monitorowania na salach intensywnej terapii, 
akłada się z wyprowadzenia elektrody / I / , 
elektrody zbierającej / 2 / i zespołu krążków: 
mocującego /3/, lepiącego /5/ i elastycznego 
/ 4 / z pianki na żel. Elektroda zbierająca / 2 / 
połączona jest z wyprowadzeniem elektrody / I / 
za pomoce nitu zaciskanego w formie grzybka. 

/I zastrzeżenie/ 

4(5l) A61B A1 (21) 256271 (22) 85 11 13 

(71) Akademia Medyczna, Poznań 
(72) Górski Szczęsny, Klawe Kordian, Baumann 

Włodzimierz 

(54) Sposób i urządzenie do pomiaru radioak
tywności nerek 

^57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie umozli,™ 
wlenia uzyskania wyników pomiarów zależnych 
tylko od różnic w czynności nerek, niezależ
nych od aparatury. 

Sposób według wynalazku polega na pomia
rze zmian natężenia promieniowania radioaktyw
nego jednym licznikiem promieniowania naprze
miennie w obu nerkach. Urządzenie według v.<yna« 
lazku ma licznik promieniowania /l/, który po
łączony jest z podstawa /2/ suwliwie lub obro
towo. Posuw licznika promieniowania /!/ stero
wany jest przez sterownik elektroniczny /7/. 
Wyniki pomiaru obu nerek rejestrowane sa na 
rejestratorze. /4 zastrzeżenia/ 

4 (5l) A61f A1 (2l) 256236 (22) 85 11 13 
C09J 

(7l) Centalny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Technicznych Wyrobów Włókienniczych, Łódź 

(72) Witczak Elżbieta, Kaczorowska Monika, 
Parżonka Bolesław K., Legocka Izabella, 
Kołoła Bensch Krystyna, Matuszczak Jan 

(54) Sposób wytwarzania podpaski higienicznej 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu pozwalajęcego na wykorzystanie odpa-
dów pozostałych z produkcji podpasek. 

Sposób wytwarzania podpaski higienicznej 
z masy celulozowej, bibułki higienicznej, folii 
polietylenowej, włókniny sanitarnej łączonej 
klejem, polega na tym, że klej stanowi kopoli-
mer etylenu i oc an winylu w ilości 150-ino 9, 
polipropylenu 50-100 g, kalafonii 550-/sn y i 
ftalanu dwuoktylu 50-150 q, przy çzym diasa' ce-
lulozowa zawiera 5 do 6ü,j odprifikó«. 

/ 3 z ar.t r s.i:zei\ i.«/ 

4(5l) A61K A1 (21) 255795 (22) 85 10 15 

(71] Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszechnia-
nia Postępu Technicznego i Organizacyjnego 
"POSTEOR", Poznań 

(72) Czosnowska Elżbieta, Górecki Piotr, Jambor 
Jerzy, Jarząbek Władysław, Lutomski Jerzy, 
Maciejewski Jan, Maleszka Marian, Matusiak 
Ryszard, Mrugasiewicz Krystyna, Mścisz 
Alina, Sobolewski Antoni 

(54) Sposób wytwarzania koncentratu flawono-
lignanów z owoców ostropestu plamistego 
/Silybum marianum/L/Gaertn./ 

\57J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu umożliwiającego skrócenie czasu ek-
strakcji, lepsze wykorzystanie surowca i maksy-
malne wyekstrahowanie flawonolignanów. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
rozdrobnione i odtłuszczone owoce ostropestu 
plamistego zawierajęce do 1% niepolarnych sub-
stancji balastowych poddaje się obróbce hydro-
termicznej parę wodne o ciśnieniu 0,12 MPa. 
Po.zwilżeniu surowca i zamknięć i. u akstrak tora, 
wytwarza się podciśnienie w przcciziale od OjO5 
do 0,09 MPa t a po pęknięciu komárek wpompowuje 
Się podgrzany rozp-.^zczalnik, którego stężenie 
winno wynosić co najmniej 60%, koryguje się 
jego odczyn, korzystnie do pH = 5 i wyrównuje 
ciśnienie w e!<sť~- ktorza do ciśnienia atmosfe-
rycznego, s następnie prowadzi się dynamiczne 
ekstrakcję surowca ?awie3zonego w ekstrahfcr.cia 
prowadzać mieszanie przez kilka godzin,. Ekstrak-
cję prowadzi się jedno, dwu lub czterostopniowe, 
a po każdym stopniu i/lub po przejściu skscrahO" 
waneyo serowca przez baterię poddaje się çjo od-
wirowaniu w wirówce dekantaoyjnej. Po ukończe-
niu ekstrakcji z wyciągu usuwa się pozostałości, 
poekstrakcyjne aż do całkowitego usunięcia ~<a-
wiosirt z ekstraktu, poprzez filtrację lub odwi-
rowanie w wirówce sedymentacyjnej, po czym rów-
nolegle prowadzi się zagfszcsanie wycięgu i 
usuwanie resztek ekstraktu z pozostałości po-
ekstrakcyjnych - na drodze podciśnieniowej des-» 
tylacji z para wodną lub przez odwirowanie» 
Podciśnieniowe zagęszczenie wycięgu alkoholowego 
pozbawionego zawiesin prowadzi się pqd ciśnie-
niem co najmniej 0,07 MPa i w temperaturze 25 do 
30°C, aż do uzyskania wycięgu o gęstości 990 
do 1000 kg/m3, przy zawartości w nim alkoholu 
od 30 do 35% udziału objętościowego. Zagęszcro-
ny wycięg schładza się i oddziela z niego nis~ 
polarne substancje balastowe, a po rozdzieleni;! 
prowadza się go w trakcie cięgłego mieszania do 
wody, w której n^ jedne część suchej ngsy za-
wartej w wycięgu winno przypadać od 35-do 40 
części. Stracony koncentrat odwirowuje się dla 
oddzielania go od ługów pokrystalizacyjnych, po 
czym wstępnie podsusza do wilgotności od 20 do 
40%, granuluje i suszy dalej w złożu fluidal-
nym w temperaturze 40°C. Wykorzystany koncen-
trat flawcndlignanów stosowany jest jako pre-
parat o działaniu ochraniającym i odtruwającym 
wątrobę. /15 zastrzeżeń/ 

4 (51) A61K A1 (21) P61349 (22) 86 09 10 

(30) 85 09 10 - HU - 3415/B5 
(71) Chinoin Gyógyszer és Vogyészeti Termékek 

Gyára R.T., Budapeszt, HU 

(54) Sposób wytwarzania kompleksu włączeniowego 
7-izopropoksyizoflawonu z cyklodekstryną 

\'.y7~) •Vyn.'.) lnr.vk ri^wiçzu je zagadnienie opracowa-
ni 1 sposobu ivytivarzjnia kompleksu lepiej wchła-
n 1 o n o ij o •- r -i 7 y> u et ?:c za nogo, 

yportóij w y t w a r z a n i a kuniplekau w ł ą c z e ń •fi""" '•" 
"/•• \ .••;.prcin,)l., '-y- 1 z'> ilnuonu z cyklode'r.cl.-/na'' p o l ě -
.j-i n.-i fjO'J'J.iiiiu 7- iï'.opropoksy- i?.o f l a w o n u reakcji 
z cyl-; i<in>!l::;t ryrKi , taką jak 06 -, ß ~ lub 
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^"-cyklodekstryna, heptaki3~2,6-O"dimetylo-<-
lub heptakis-2 3 ,,6-0-me tylo-fł, -cykłodekstry-
na lub dowolny, ror.ouBzc.zany w wodzie polimer 
Ji-cyklodekstryny- a riętar^s cząsteczkowym 
> 10 000, w środowisku rozpuszczalnika wodno 
organicznego. J/1 zastrzeżeń/ 

4 (51) A51N A1 (21) 255736 (22) 85 10 09 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(71) Portalski Marek, Lencznerowicz Krzysztof 

(54) Aparat do leczenia prądami interferencyj-

nymi 

(57) Wynalazek rozwiązują zagadnienie opraco-
wania konstrukcji aparatu łatwego w obsłudze, 
bezpiecznego w użytkowaniu, o zwiększonej dok-
ładności pomiaru oraz zwiększonej sprawności 
układu wzmacniającego. 

Aparat według wynalazku zawiera ukłed ge-
neratora dwóch częstotliwości wraz z dwoma 
wzioacniaczsnii mocy prędu przemiennego. Układ 
generatora składa się z dwóch źródeł sygnału 
f&K i GP/ oraz licznika /L/ częstotliwości 
różnicowej. Pierwsza źródło sygnału /GK/ sta-
nowi wysokostabilny generator impulsów, któ-
rego wyjście jest połączono pośrednio poprzez 
dzielnik częstotliwości /NI/ i ukied kształ-
towania sinusoidy /Pł/ 7. zaciskiem wyjściowym 
/Wyl/ ukłsdu. Z ko.iei drugie źródło sygnału 
/GP/, które stanowi penarator impulsów prze-
• atrsjalny w górę, jest połęczcne pośrednio 
poprzez drugi azielnJk częstotliwości /U?./ i 
•ď-ugi układ kształtowania sinusoidy /P2/ z 
drugim naciskiem wyjściowym /V'y2/ układu, 

Wyjécia /Wyl ' -; Wy2/ układu s$ pomęczone 
2 wejśćiaBii dwóch \- umacnias.?.y mocy prędu prze-
miennego, *. któ<ryf.'i każdy składa się z pros-
townika liniowego /PL/, dwóch źródeJ prądowych 
/21 i Z2/ oraz transformatora wyjściowego /Tw/. 
Pcsiędzy pomocnicze uzwojenie wtórne /r>4/ tran-
sformatora wyjścir^ago / Iw/ a ivajácie prostow-
nika liniowego /PL/ jest yjłęczony transoptor 
/TO/ oraz:> korektor fazy /K/, a jednocześnie 
to samo uzwojenie wtórne /n4/ jest połgczone 
pośrednio, poprzez wzmacriiocz pomocniczy /V1P/, 
prostownik /PR/ i diodę Zenera /DZ/, z diodę 
elektrolurninescencyjng. togo samego transopto-
ra /TO/. " /2 zastrzeżenia/ 

OZIAŁ B 

ROŻNE PROCESY PRZEMYStOWE ? TRANSPORT 

4 (5l) B010 A1 (21)256423 (22) 85 3.1 22 

(7l) Fabryka Samochodów Specjalizowanych 
"Polmo SHL" im. Stanisława Staszica, 
Kielce 

(72) Motyl Lech, Zalewa Stanisław, Niewczas 
Józef 

(54) Odgaźnik pływakowy 

i.57̂  Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji małogabarytowego odgažnika 
pływakowego do oddzielania powietrza, par i 
gazów z cieczy przepływajęcej w instalacjach 
pomiaru objętości, zwłaszcza dla paliw płyn-
nych. 

Odgaźnik zbudowany jest za zbiornik*», 
który ma króciec wiotcmy /!/ Tamocowany stycz-
nie do płaszcze zbiornika /2/ , u wylotu któ-
rego znajduje się odpowiednio ukształtowana 
kierownica / 4 / dla przepływajęcej cieczy. 
Dolna część kierownicy /4/ znajduje.si? "iÜCO 
powyżej króćca wylotowego /3/. Pływak /li/ 
umieszczony u góry zbiornika ,na kształt płas-
kiej elipsoidy. /I zastrzeżenie/ 
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4(5l) B01D A1 (21) 256718 (22) 85 12 09 

(71) Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 
Przemysłu Syntezy Chemicznej "Prosynchem" 
Gliwice 

(72) Sakałus Eugeniusz, Cempiel Karol 

(54) Sposób odzysku siarki i żelaza z piryto-
wych odpadów węglowych 

5̂7J Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania efektywnego i ekonomicznego sposobu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
polidyspersyjny pył pirytowy odpadów węglowych 
podaje się do strumienia spalin beztlenowych o 
temperaturze 900 - 2000°C. Mieszaninę tę, w 
temperaturze 700-1000°C, przetrzymuje się w 
rurociągu w czasie 0,5-3,0 s, a następnie roz-
dziela się w cyklonie. Wychodzące z cyklonu 
gazy stanowięce mieszaninę gazowego nośnika 
ciepła, lotnych produktów pirolizy, w tym 
związków siarki w postaci HUS, COS, CSp i par 

siarki elementarnej, wychładza się i odsiar-
cza znanymi metodami, uzyskujęc czysta siarkę 
handlowe. Otrzymany z cyklonu pirolizat poda-
wany jest do węzła wypalania, gdzie wypala się 
go w rurocięgu w strumieniu powietrza o tempe-
raturze 110O-1300°C, przy współczynniku niedo-
miaru powietrza 0,9-1,0 uzyskujęc jako popiół 
pył Fe 0 i skałę płonę. /5 zastrzeżeń/ x y 

4 (51) B01D A1 (21) 261040 (22) 86 08 14 

(30) 85 09 20 - CH - 4097/85-2 
(71) BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri 

und Cie., Baden, CH 

(54) Urządzenie do odgazowywania kondensatu 
w obiegu zamkniętym zespołu prądotwór-
czego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zmniej-
szenia korozji w wytwornicach pary. 

Urzędzenie do odgazowywania kondensatu 
w obiegu zamkniętym zespołu prądotwórczego, 
który w obwodzie głównym składa się zasadniczo 
z wytwornicy pary, turbiny, kondensatora, pod-
grzewaczy wstępnych oraz pomp cyrkulacyjnych 
charakteryzuje się tym, że przy pomocy ścian 
/20, 22/ rozcięgajacych się na całej wysokości 
naczynia zbiorczego /6/ kondensatora /3/ jest 

utworzony kanał przepływowy dla kondensatu 
spływajęcego do pompy kondensatu /8/, przy czym 
w kanale tym poniżej lustra wody / 7 / sę umiesz-
czone środki rozpraszania pary w postaci dwufa-
zowych dysz. Uciekająca z kondensatu mieszanina 
pary i gazu jest kierowana w przeciwprędzie do 
otworu wyrównawczego pary /29/ umieszczonego w 
obszarze wlotowym przepływowego kanału, w dnie 
pośrednim /28/, które oddziela naczynie zbior-
cze /6/ od komory / 4 / kondensacyjnej kondensa-
tora /3/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B01J A1 (21) 255191 (22) 85 08 30 

(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 
Warszawa 

(72) Narbutt Jerzy, Bartoś Barbara, Bilewicz 
Aleksander, Szeglowski Zdzisław 

(54) Sposób otrzymywania kompozytowych wymienia-
czy jonowych 

[57): Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiajęcego uzyskanie kompozy
towych wymieniaczy jonowych charakferyzujęcyeh 
się znaczna trwałością mechaniczna, zmniejszone 
rozpuszczalnością składnika nieorganicznego w 
wodzie i szybkę kinetyką wymiany jonowej, pole
gający na wbudowaniu nieorganicznego wymieniacz 
jonowego w matrycę nośnika organicznego, charak
teryzuje się tym, że nieorganiczny wymieniacza 
jonowy, którym jest związek kompleksowy kwasu 
cyjanowodorowego z dowolnym metalem przejścio
wym, dodawany jest do jednego z substratów lub 
do mieszaniny reakcyjnej w procesie syntezy noś
nika, którym jest jonit organiczny będź też po
limer nie zawierajęcy grup funkcyjnych. 

/2 zastrzeżeni^/ 

4 (54) B01J A1 (21) 255807 (22) 05 10 17 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa; 
Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów 
"Polifarb", Cieszyn; Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Kauczuków iTworzyw Winylowych, 
Oświęcim 

(72) Szczepańska Hanna, Chmielarz Barbara, Cuber 
Antoni, Kozieł Józef, Wójcik Jerzy, Kubica 
Benedykt 

(54) Katalizator zwłaszcza do izomeryzacji 
położeniowej kwasów tłuszczowych lub ich 
estrów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest katalizator 
zwłaszcza do izomeryzacji położeniowej kwasów 
tłuszczowych lub ich estrów, zapewniający wysokę 
zawartość układów sprzężonych w produkcie reakcji 
izomeryzacj i. 

Katalizator składa się z niklu i miedzi, 
osadzonych na tlenku glinu i węglu aktywnym w 
postaci zawiesiny w kwasach tłuszczowych lub 
ich estrach w ilości korzystnie 60% wagowych w 
stosunku do katalizatora. /I zastrzeżenie/ 

4 (54) B013 A2 (21) 259933 (22) 86 06 06 
B28B 

(71) Biuro Projektów Przemysłu Betonów 
"Biprodex", Warszawa 

(72) Albekier Zdzisław, Bałtyn Alfons 

(54) Sposób i urzędzenie do wykorzystania ciepła 
pary odlotowej i kondensatu z autoklawów 

(v57j Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
wykorzystanie ciepła w procesie wytwarzania pre
fabrykowanych elementów betonowych. 
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Sposób według wynalazku polega na tym, 
te parę ecilotowci i kondensat z autoklawów 
przesyła si? do.zbiorniko akumulacyjnego /!/, 
w którym umi<:i3rczone sa pompy cyrkułacyjne 
/3/ tłoczące wodę z dna zbiornika / I / do wy-
miennika ciepła / 2 / zabudowanego na typ zbior-
niku» Woda rozdeszczona w wymienniku ciepła 
/ 2 / znajduje 3iç w atmosferze goręcej pary od-
lotowej i wtórnej z rozprężonego vy zbiorniku 
akumulacyjnym/I/ kondensatu, przekazanego z 
autoklawu. Na okutek. tego woda nagrzewa się 
a para w dutej mierzą ulega kondensacji« Hag-
rżana woda spada do zbiornika, w którym znaj-
duje się wężownica / 8 / z przepływające wodę 
uzdatnione do zasilania kotłów parowych. Urza-
dzeniö według wynalazku składa się ze zbior-
nika / I / akumulacyjnego wyposażonego wswnatrz 
w pompy cyrkulaeyjne / 3 / oraz wężownicę /&/, 
przy czym nad zbiornikiem /!/ jest zabudowany 
bezpośrednio no walczaku zbiornika wymiennik 
ciepła / 2 / pouczony przewodem rurowym z pom-
pami /3/ przesyłającymi wodę z dna zbiornika 
/!/» /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B03B A1 (21) 256478 (22) 85 11 26 

(71) Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. 
Lublin 

(71) Nasuto Romuald 

(54) Separator cieczowy do ciągłej separacji 
stałych materiałów drobnoustrojów 

\57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji separatora cieczowego do 

ciegłej separacji stałych materiałów drobno
ziarnistych, umożliwia1ac$1 uzyskiwania trzech 
frakcji ziarnowych o dowolnych, mikronowych, 
średnich w&rtościach średnicy ziarna posz
czególnych frakcji. 

Separator skłaaa się z odoieralfiika frak
cji grubej /l/ połączonego w górnej swej części 
z kolumna dzielące /2/, do której podłączony 
jest podajnik auśpensji rozdzielanego materiału. 
/3/ i podajnik cieczy elutriacyjnej /4/, przy 
czym kolumna dzieląca /Z/ w górnej swej części 
łęczy aię z odbieralnikiem frakcji pośredniej 
/5/ i naetępnę kolumna dzielęcs /&/', od której 
prowadzi odpływ /7/. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) B03B A1 (21) 256512 (22) 85 11 27 

(71) Zabrzańsie Gwarectwo Węglowe, K o p a l n i e 
Węgla Kamiennego "Zabrze-Bieleszowice" 
Zabrze 

(72) Jondro B o l e s ł a w , Panik Jann 

(54) Sposób wzbogacenia w ośrodku wodnym. 
zwłaszcza węgla kamiennego oraz osadzarka 
pulsacyjna do wzbogacania, zwłaszcza 
węgla 

\S"Ą Wynala'Zèl; rozwiązuje iragadnianis obniżenia 
kosztów wzbogacania kopaliny użytecznej, a 
głównie kosztów eksploatacji urządzanie do.'wzbc»-
fíSCania, przy jednoczesnym podwyższeniu parts-
metróv/'wzbogacanego'urobku węgla kamiennego, 
szczeg.óln?.0 przez zrnniejezonie jego zapopi&le-
nia. . . ' ' • 

Sposób wzbogacania według wynalazku charak-
teryzuje» sio tym, za regulowany aV.p<yv< wody dol-
nej, "i pulsŁCje dokonuje się przez koło wynasit-
ce produkt tonący, przy cxym pulaację- cieczy 
dobiera się korzystnie w granicach oö 24 - GO 
cykli na minutę, 3 obroty koła wyooszacago do-
godnie od 6 - 20 na minutę, podczas gdy stosu-
nek wielkości amplitudy wahań ci&ćzy w komorze 
/przedziale/ koła wynoazęcego do wielkuéci amp-
litudy wahań cieczy w korycie roboczym /i/ jest 
róvvna stosunkowi 1,5-2,5:1, a najkorzystniej 
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Osadzarka pulsacyjna charakteryzuje się 
tym, ż© koryto robocze /I/ na-dłuższym boku 
połączona Jeet z komora o kształcie walcowym 
w przekroju pionowym, w której,zainstalowana 
jest koło wynoszące, a wewnątrz komory koła 
wynoszącego usytuowane jest urządzenie do wywo-
ływania pulsacji cieczy, zawierające stała pół-
kę zainstalowane w uchylnej ściance górnej /9/ s 

połęczonę od góry poprzez sprężynowe teleskopy 
z ruchome półkę, natomiast od dołu z ruchoma 
płytę trapezowa, podczas gdy ruchoma półka za-
opatrzona jeet w rolkę /44/ otaczająca się po 
krzywkach zamontowanych na obrotowych tarczach 
/65/ połączonych rozłącznie z tarczę /63/ przy-
spawane do głównego wału napędowego / 2 / , 

Sposób wzbogacania w ośrodku Wodnym oraz 
osadzarka pulsacyjna do wzbogacania, zwłaszcza 
węgla kamiennego przeznaczone aa do wzbogaca-
nia węgla kamiennego w dowolnej klasie o wiał-
koéci ziarn od 0,5 do 200 mm oraz podobnie in-
nych kopalin użytecznych. /18 zastrzeżeń/ 

4 ( 5 1 ) B03D A1 (21) 256466 (22) 85 11 27 

(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Cichy Krystian, Ogaza Henryk, Czajka 

Bolesław, Vrsbetz Ewa, Drzązgała Józef, 
Maciężka Stanisław, Opaliński Romuald, 
Łętka Mieczysław, Raj Bronisław 

(54) Sposób otrzymywania blendowo-markasytowego 
koncentratu o stałej zawartości w nim 
cynku i zelaza z odpadów dawnej selektyw-
nej filotacji 

\57] Wynalazek rozvílezuje zagadnienie wykorzys-
tania odpadów do wytwarzania koncentratu o du-
żej przewadze zawartości cynku nad żelazem. 

Sposób otrzymywania blendowo-markasytorae-
go koncentratu o stałej zawartości cynku i że-
laza, według wynalazku charakteryzuje się tym„ 
źe domiela się zawiesinę odpadów przed podaniem 
jej do dwuetapowaj kolektywnej flota-cji /Z, 3/1 

a następnie wytwarza w pierwszym-etapis flota-
cji koncentrat o stałym udziale blendy i mak-
rasytu wynoszęcym w ilościach wagowych isl. 

Koncentrat ten poddaje się wzbogaceniu w cynk 
przez ponowne flotację / 4 / w wysoko alkalicz-
nym środowisku,, której produk ť wylewowy leczy 
się z koncentratem markasytowo-bienowym dru-
giego atapu flotacji / 3 / i poddaje flotacji 
regulującej /5/„ w której przez zmianę poziomu 
zawiesiny reguluje się ilościowy odpływ marke-
sytu z koricentraïu drugiego etapu kolektywnej 
flotacji / 3 / , a poárednio również z koncentratu 
pierwszego etapu kolektywnej flotacji / 2 / . 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B05B A2 (21) 261163 (22) 36 08 22 

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. 
J. J. Śniadeckich, Bydgoszcz 

(72) Chojnacki Jerzy, Hebenstreit Janusz, 
Karczewski Wojciech., Rowiński Robert 

(54) Rozpylacz zwłaszcza obrotowy do elektry-
zowania wytwarzanych kropla 

I57) Wynalazek rozwiązuje za cp; dni er-te opraco
wania prostej konstrukcji bezpiecznego i eko
nomicznego rozpylacza obrotowego do elektryzo
wania wytwarzanych kropel. 

Rozpylacz składa się z elementu wirującego 
/!/ z elektroda /3/ okryta dielektrykiem sta
łym /4/. Przedmiot wynalazku może znaleźć zss--
losowanie w przemyśle elektroacszyno^ym. 

. ; . . . . . ' ' / I z a s t r z e l e n i e / 

4 (51) B06B A1 (2l) 256708 (22) 85 12 10 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni, Zawisławski Zygmunt, 

Kotiicka Elżbieta 

(54) Urządzenia do wytwarzania ultradźwiękowych 
fal powierzchniowych na powierzchniach 
ciał stałych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnianie opracowa-
nia konstrukcji urządzenia o dużsj efektywności 
przetwarzania energii tsltr adźwiękowoj * 

Urządzenie według pierwszej wersji »a prze-
twornik ultradźwiękowej fali objętościowej /!/ 
w kształcie wycinka powierzchni czaszy kulií»~ 
tej Í nałożonej na .dopasowana dc niej pcwierz*-' 
chnię kuliste rdzenia w kaztałc-e części kuli 
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ograniczonej powierzchnię utworzone przez pro-
nień /R/ tej k^Ji o kacia rozwarcia korzystnie 
nieco mniejszym oů kęta rozwarcia powierzchni 
/3/, na której propaguje się fala powierzch-
niowa / 4 / w punkcie styk«i /O/ z urzędzeniem» 
Rdzari / 2 / styka się z powierzchnię /3/ props-
gecji w punkcie /O/ środka kuli. 

W drugiej wersji rozwiązania przetwornik 
fali objętościowej ma kształt wycinfc-s powierz-
chni cylindrycznej, nałożonej na dopasowane 
.do niej powierzchnię rdzenia w kształcie części 
walca s wyciętej wzdłuż dwóch płaszczyzn 
przecinojęcych się wzdłuż osi walca a. zawiera-
jęcych tworzęcę walca. Rdzeń styks aię z po-
wierzchnię propagacji wzdłuż swej osi. Kat roz-
warcia rdzenia sniędzy płaszczyznami cięcia 
walca jest korzystnie nieco mniejszy od kęta 
rozwarcia płaszczyzny propagacji na prostej 
styku z osie rdzenia. /2 zastrzeżenia/ 

4 51 806B 
G01N 

A3 21 256709 22 85 12 10 

71 Politechnika Warszawska. Warszawa 

72 Latuszek Antoni, Zawisławski Zygmunt, 
Kotlicka Elżbieta 

54 Urządzenie do wytwarzania sprężystych 
fal powierzchniowych 

57 Wynalazöjv rozwiązują zagadnienie prze-ta-
rzania fali objętościowśj na powierzchniowe 
falę propagowaną na dowodnie uprofilowanej 
powierzchni« 

Urządzenie zawiera klin /'3/, !;tóregc usc-
rze-dotyka powierzeni /5/ propagacji fali i 
ma płytę /2/ luiędzy przetwornikiem /I/ e kli-
nem /3/. Płyta / 2 / i klin /3/ ściśle przylega-
J6 do eiöbie, a powierzchnie styku sę krzywe-
liniowe« o promieniu krzywizny tak dobranym, 
żii dla materiałów klina /3/ i płyty / 2 / ognia-
ko objętościowej fali sprężystej /A/ znajduje 
się dokładnie na ostrzu klina. 

/I zastrzeżenie/ 

A1 (21) 256710 (22) 85 12 10 4 (51) B06B 
G01N 

(7l) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Latuszek Antoni, Zawisławski Zygmunt, 

Kotlicka Elżbieta 

(54) Sposób wytwarzania jednokierunkowych fal 
powierzchniowych 

\?A Wynalazek rozwiązuje zagadnienia prostego 
i wygodnego w praktyce wytwarzania jednokierun
kowych' fal powierzchniowych stosowanych do nie
niszczących badań materiałów., 

Sposób według wynalazku polega na tym, żs 
wytwarza się co najmniej dwie fale objętościowe 

padajęce na powierzchnię ciała stałego w jęci« 
nyní punkcie lub wzdłuż tej samej linii, przy 
czym względem siebie w fazie korzystnie o kąt 
J1L , /2 zastrzeżenie/ 

4 (51) B07B A1 (2l) 256386 (22) 85 11 20 

(71) Główne Biuro Studiów i Projektów 
Przróbki Węgla "Separator", Katowice 

(72) Walaszczyk Szczepan 

(54) Układ przesiewaczy rusztowych 

(57 J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia' lekkiej i zwartej konstrukcji łatwego w 
czyszczeniu i konserwacji układu przesiewaczy 
rusztowych do klasyfikacji materiałów sypkich. 

Układ przesteweczy rusztowych ułożonych 
poeobnie pod różnymi kętami nachylenia rio po
ziomu, składa się z pokładów rusztowych orxe-
dzielonych pr-egrodę na dwa odrębne przedziały 
i zawieszonych na cięgnach /3/. Cełosć umiesz
czono w obudowie /?/ z wziernikami, przykrytej 
osłonami /B/» Osłony /S/ i wzierniki umożliwia
ją dostęp do cięgien /3/, którymi reguluje eię 
kat nachylenia członów rusztowych do poziomup 

w zależności od zsrr.n właściwości fizycznych 
przesiewanego materiału. 

Człony rusztowe roaji? rozbieżnie ustawione 
c:sztowiny i proótokętne zaczepy, którymi opie
rają aię na -poprzecznych belkach /li/ zawie
szonych na cięgnach /3/ w swojej górnej części 3 

natosua^t w dolnej czyści &ą oparła przesuwnie 
na naatępnys chłonie rusztowym, 

/2 2astrz6.iar.ia/ 

4 (51) B09B A1 (21) 260112 (22) 86 06 17 

(30) 85 05 19 - CH - 2601/85-0 
(71) Loma Finance Inc., Panama, PA .. 

(54) Sposób przekształcania stałych odpadów 

lv57] Wynalazek rozwiązuje zagadnienie Dpracowa« 
rTia sposobu przekształcania orgenścznych lub 
nieorganicznych odpadów w materiały obojętne 
nadające się do wykorzystsnis np. w budownict
wie lub w inżynierii lądowej. . 

Sposób według wynalazku polega na tym* że 
eliminuje się elementy metalowa znajdujące się 
w odpadach, następnie odpady pcddeje eię miele
niu i homogenizacji w celu uzyskania homcgenlcz 
nej, proszkowatej masy, nastawia się zawartość 
wilgoci w tej masie do około 30% wagowych, masę 
prasuje się do postaci wielu granulek i w końcu 
granulki te poddaje się obróbce termicznej, 
obejmującej fazę ogrzewania wstępnego, podcr.as 
której wywołujo się nagły v»zrost temperatury 

http://2astrz6.iar.ia/
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rdzeni granulek od temperatury wyjściowej po-
niżej 100°C do temperatury co, najmniej równej 
250°C, ale niższej niż temperatura rozkładu 
tworzyw sztucznych, ewentualnie wchodzących w 
skład wyjściowych odpadów. /18 zastrzeżeń/ 

4 (5l) B21J A3 (2l) 256267 (22) 85 11 13 

(6l) 250427 
(71) Huta "Łabędy", Gliwice, Instytut Obróbki 

Plastycznej, Poznań 
(72) Kapczyński Przemysław, Pawłowicz Bohdan, 

Siwak Mirosław, Malewski Zbigniew, Kirsz 
Wilhelm, Mizera Stanisław, Ogrodnik 
Ryszard, Perek Jan, Kowalski Edward 

(54) Sposób kształtowania jarzm strzemion SD 
do obudów górniczych 

{57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania takiego sposobu kształtowania jarzm, 
który nie wymaga stosowania wyżarzania norma-
lizującego, niezbędnego po gięciu jarzm na zim-
no. 

Sposób kształtowania jarzm polega na tym, 
że proces gięcia z przewijaniem materiału wyjś-
ciowego oraz kształtowania żabie raków odbywa 
się proces gięcia z przewijakiem materiału 
wyjściowego oraz kształtowania zabieraków od-
bywa się w jednym suwie prasy po uprzednim 
nagrzaniu półfabrykatu /I/ . Zabieraki kształ-
towane sę stemplami zamocowanymi w oprawie, 
do momentu zetknięcia się matrycy górnej /&/ 
z półfabrykatem /I/ umieszczonym w matrycy 
dolnej / 2 / pod przytrzymywaczem ,/3/. W drugiej 
fazie suwu prasy, półfabrykat /!/ zostaje wy-
gięty przy pomocy matryc /2, 6/, a następnie 
stempel stanowiący fragment oprawy kształtuje 
dodatkowo skos między zabierakami. W ruchu 
powrotnym suwaka prasy, przytrzymywacz zdziera 
jarzmo ze stempla. /I zastrzeżenie/ 

4(5l) B23B A1 (21) 256471 (22) 85 11 27 

(7l) Fabryka Automatów Tokarskich "Ponar-
Bydgoszcz", Bydgoszcz 

(72) Dudek Zenon 

(54) Automat tokarski prętowy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania stosunkowo prostej konstrukcji automatu 
tokarskiego do toczenia wzdłużnego prętów, od-
znac2ajęcego si«? wysokę wydajnością i nieza-
wodnością działania. 

Automat tokurski prętowy charaktoryzuje 
eię tym, że jest wyposażony w trzy wrzecien-
niki: wrzeciennik nioprzesuwny / I / / wrzecien-
nik przesuwny/?/, które służei do podawania 
materiału prętowego oraz wrzecionnll; przech-
wytujący /3/ do przechwytywani.a przedmiotu i 
usuwania resztki pręta oraz w podtrzymkp pryz-
mową. /li/ do podparcia pr\ ta w cz.wie toczenia 
wzdłużnego. / ? i V l ü t r /-.•żuci i,-»/ 

4(51} B23G A1 (2l) 256388 (22) 85 11 21 

(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mechanizacji 
Budownictwa "ZREMB", Warszawa; Przedsię
biorstwo Produkcji Sprzętu Budowlanego 
"PROKOM", Międzychód 

(72) Stańczyk Janusz, Szymkowiak Ludwik, 
Niedziółka Stefan 

(54) Gwinciarka mechaniczna 

[pij Wynalazek rozwięzuje zagadnienia opracowa
nia gwinciarki mechanicznej o lekkiej konstruk
cji i małych gabarytach. Gwinciarka mechaniczna 
ma wrzeciennik /!/ wyposażony w płytę /2/ czo
łowa, od strony której jest osadzona głowica /3/ 
gwinciarka i do której jest zamocowany siloik 
/ 4 / elektryczny, przy czym osie wzdłużne giwicy 
/3/ i silnika / 4 / aa do siebie równoległe. Po
nadto do płyty ,/2/ czołowej wrzeciennika /!/ sę 
zamocowane: w jego dolnej części - fsworzeń /5/ 
prowadzący i sworzeń /&/ podporowy, a w górnej 
części - drugi sworzeń /?/ prowadzący, przy 
czym drugie końce sworzni /5, 6, 7/ sę związane 
druga płyta /8/ tworzęc wraz z płytę / 2 / czołowe 
sztywny układ przestrzenny. /2 zastrzeżenia/ 
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4(53) B23K A1 (21) 254494 (22) 85 07 11 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Konstrukcji Metalowych "MOSTOSTAL", 
Warszawa 

(72) Janicki Edward, Rydzoń Andrzej, Rutkowski 
Krzysztof, Wiraszka Henryk 

(54) Urządzenie montażowo-spawalnicze 

iv57) Wynalazek rozwiązują zagadnienie opraco-
wania urządzenia montaźowo-spawalniczego, przy-
ůtosowansgo do prefsbrykacji powtarzalnych co 
do kształtu i wymiarów segmentów łupinowych 
w postaci prostokątnych wycinków walcowych, 
które to segmenty służę do montażu w terenie 
zbiorników cylindrycznych do cleczy. 

Urzędzertie według wynalazku charakteryzu-
je się tysi, że jego rama / 7 / w kształcie pros-
tokątnego wycinka walcowego, stanowięca obro-
towy stół roboczy, jest zaopatrzona od wew-
nętrz w basowe wsporniki oporowe /1O/, rozmiesz-
czone według wielokrotności podzlałki otworów, 
wywierconych uprzednio przy utyciu szablonów 
vaiertarskich w kątownikach /16/, stanowiących 
Kołnierzowa obramowanie łukowatych blach /lf>/ 
ott? fabrykowanych segmentów, zawierajęce otivo-
ry /li/ dla trzpieni / 1 2 / z klinami rozpiere-
jęcymi / i y , a ponadto jedsn ~± czopów / 6 / , 
osadzonych obrotowo w piastach / 3 , 4/, jest 
sprzężony z aa?noharoowną przekładnię ślimakowe 
/ 8 / , nepe-dzana korba / 9 / lub mechanicznym zes-
połem napędowym, przy czym w skład urządzenia 
wchodzą zaciski śrubowe / 1 4 / lub hydrauliczne, 
służące do obwodowego mocowańiÛ spawanych 
szez&pnia kątowników /IG/ z blachę /15/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B23K A1(2l) 256266 (22) 85 11 13 

(71) Stocznia "Wisła", Gdańsk 
(72) Gajewski Zbigniew, Lemańczyk Piotr 

(54) Ssawka do usuwania zanieczyszczonego 
powietrza na stanowiskach palenia i 
spawania blach 

{S7j i/Vynalâ ek rozwiązuje zagadnienie opraco-
war/ia prostej konstrukcji skutecznej w dzia-
łaniu ssawki do usuwania zanieczyszczonego po-
wietrza na stanowiskach spawalniczych. 

Ssawka połączona elastycznym przewodem 
£ kolektorem ssęcym zawiera wlotowa końcówkę 
/!/ w kształcie pierścienia z mimosrodowyni 
przesunięciem powierzchni' wewnętrznej i symet-
rycznym ścięciem górnej powierzchni pierście-
nia« Wewnętrz wlotowej końcówki /!/ osadzona 
se pod kętsm / fi / kierownica /5/ dzielęce 
przestrzeń wlotowe na trzy komory ssące o jetí-

nakowych powierzchniach, wewnętrzne ssące ko-
morę / 6 / i zewnętrzne ssące komory ///. Górna 
część wlotowej końcówki / I / połęczona jest po-
przez prowadnice / 2 / z przewężeniem / 3 / głów-
nego ssęcego przewodu /A/. W bocznej powierz-
chni wlotowej końcówki /!/» w miejscu o najm-
niejszej wysokości jest wykonane na określonej 
szerokości przecięcie. /I zastrzeżenie/ 

4(5l) B23k Al (21) 256750 (22) 85 12 10 

(71) Politechnika Sląska im. W. Pstrowskiego,, 
Gliwice 

(72) Węgrzyn Jan 

(54) Środek do prasowania elektrod spawalniczych 

^57] Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia środka ułatwiającego proces spawania i umoż
liwiającego wytworzenia spoin o korzystniej-
s^ycn własnośćiac-h, 

Środek do prasowania elektrod spawalniczych 
według wynalazku zawiora 40 - 90% objętościowych 
sodowego szkła wodnego i 60 - 10% objętościowych 
wody oraz nieorganiczne lub organiczne *c«ięzki 
potasu w ilości od 50 do 300 g na 1 litr roztwo
ru sodowego szkła wodnego i wody. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) B 2 3 Q A1 ( 2 1 ) 2 5 6 1 4 2 (22) 85 11 07 
G05B 

(7l) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Lewenstein Krzysztof 

(54) Układ do pomiaru przesunięcia liniowego, 
zwłaszcza w obrabiarkach sterowanych 
numerycznie 

(57} Wynalazek rozwiązują zagadnienie uprosz
czenia konstrukcji układu do pomiaru przesunię
cia liniowego. 

Układ zawiera induktosynowy przetwornik 
położenia, współpracujący z cyfrowym zliczają
cym miernikiem przesunięcia fazowego. Miernik 
ten zawiera generator zegarowy /1/ połączony 
poprzez dzielnik częstotliwości /2/ , rozdzie
lacz faz ,/3/ i dws wzmacniacze wyjściowe / 4 i tS/ 
z friiwakiem ,/SK/ przetwornika. Liniał przetwor
nika połączony jest z częścią odbiorczy uuładu, 
zawierajęca detektor przejścia przez «'sio /?/ 
połączony z wejściem układu sterowania ,/3/, 
którego drugie wejście połączone jest z wyjś
ciem rozdzielacza faz /3/. Jedno 2 wyjść układu 
sterowania /O/ pcłęczone jest z wejściem bramki 
/9/ , której drugie wejście poleczone jest z 
generatorem zegarowym /!/. Drugie wyjście ukła
du sterującego /&/ i wyjście b<.-»mki /'.i/ pf>łc-
ozone BC poprzez licznik /10/ >z wejściami denych 
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/P/ wejściowego układu /12/ specjalizowanego 
mikrokomputera. CJego wejécie danych /W/ połą-
czone jest bezpośrednio z wyjściem /Wpis/ ukła-
du sterującego /&/, a inne wejście danych /Z/ 
połączone jest z układem zerującym /li/. Wejś-
ciowy /12/ i wyjściowy /13/ układy stanowiące 
układ wejście/wyjście połączone sa z mikropro-
cesorem /14/ szynę adresów i szyną sygnałów 
sterujących oraz szyną danych, poprzez sterow-
nik /16/. Mikroprocesor /14/ połączony jest 
z pamięciami /17, 18/ i zegarem /15/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B23Q A1 (21) 256359 (22) 85 11 19 

(71) Fabryka Automatów Tokarskich "Ponar-
-Wrocław", Wrocław 

(72) Zięba Tadeusz, Kuźnik Henryk, Sroga 
Ryszard 

(54) Urządzenie do wychwytywania detali 
wytwarzanych na automacie tokarskim 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia zwartej i uproszczonej konstrukcji urządze
nia do wychwytywania detali wytwarzanych na 
automacie tokarskim. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że wa-
łek / 4 / jest ułożyskowany we wsporniku /5a/ 
prostopadle do pionowej płaszczyzny przechodzę« 
cej przez oś wrzeciona /6/, który to wspornik 
/5a/ jest trwale umocowany do łoża / 8 / automa-
tu,- zaś krótkie ramię jest sprzężone z tło-
czyskiem /10/ hydraulicznego siłownika /li/ za 
pośrednictwem drążka /12/ połączonego z krót-
kim ramieniem za pomocą przegubu o dwóch 'stop-
niach swobody. /2 zastrzeżenia' 

4 (5l) B23Q A1 (21) 256381 (22) 85 11 20 

(71) Huta "Pokój", Ruda Śląska 
(72) Gallert Grzegorz, Dstko Jan, Kornas Józef, 

Potocki Tadeusz, Distel Władysław 

(54) Oprzyrządowanie do obróbki zębów wieńców 
zębatych zwłaszcza przekładni głównej 
walcarki 

(̂ 57̂  Wynalazek rozwiązuje zagadniecie obróbki 
z'ebow wieńców zębatych o dużych gabarytach 
przed ich skurczowym osadzenia na korpusie koła 

Oprzyrządowanie składa się z okładki dys-
tansówo-centrujęcej /3/, dwóch wkładek dystan-
sowych ,/4/ oraz ściągaczy /lii/ z śrubami docis-
kającymi /li/, '/»kładka dystansowo-centrująca 
/ 4 / ma część prowadzący ustalone w jednym wień-
cu /!/ za pomocą kołków centrujących i mocowaną 
śrubami oraz część prowadzoną ustalone w drugim 
wieńcu /!/ również koikami centrującymi i zamo-
cowaną do tęga wieńca /!/ śrubami,, 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) B25B A2 (21) 260324 (22) 86 06 27 

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa 
(72) Makuch Rafał, Kamiński Janusz 

(54) Przyrząd do wyciągania kołków z czół 
korpusów wtryskiwaczy 

[57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji przyrządu umożliwiającego rege-
nerowanie czoła wtryskiwacza. 

Przyrząd do wyciągania kołków z czół kor-
pusów wtryskiwaczy stanowi podstawa /!/ z dwoma 
rozsuwanymi szczękami /2 i 3/ oraz ściągacz ma-
jący nakrętkę / 4 / , pod którą osadzone jest śliz-
gowe łożysko /5/, przy czym nakrętka / 4 / wyposa-
żona iest w rękojeść /6/. /I zastrzeżenie/ 
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4 (51) B28B A1 (21) 255617 (22) 35 10 01 

(2l) Przedsiebiorstwo Przemysłu Betonów 
"Prefsbet", Kraków 

(72) Stacharski Jerzy 

(54) Forma do wytwarzania budowlanych elemen-
tów prefabrykowanych 

(57/ Wynalazek rozwiązuje problem zbudowania 
formy upewniającej bezbrak-wę i bezpieczne 
produkcję prefabrykowanych elementów budowla
nych. • 

Forma według wynalazku składa elę z mat 
rycy dolnej / l / i nakładanej na ni<s matrycy 
górnej / 6 / . Hatryca dolna /!/ wyposażona jest 
2 boków w.obrzeża / 2 / . a od spodu w ścianki 
/ 3 / tworzące naczyniowa, otwarte od dołu nak
ryte naparzalniczę /A/. Matryca górna /fi/ ma 
kształt otwsrieyc od dołu naczynia, przy czym 
w sednie górnej ma otwór lub otwory 2asypo««i 
/7/„ - - « / 2 z a H t r 2 e ż e r - i a / 

4 (5l)B28B A1 (21) 255618 (22) 85 10 01 

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Batonów 
"Prefabet", Kraków 

(72) Stacharski Jan 

(54) Sposób wytwarzania słupów oświeniowych 

?v57i Wynalazek rozwiązują problem opracowania 
bezbranikowej produkcji pr a fabrykowanych ałt.-pów 
oświetleniowych przy ;-6v»noc?epnej oszczędności 
energii i poprawie warunków bhp. 

Sposób według v*ynelazku polaug na tysł, że 
uformowany słup rozformowuje sięf dokonuje się 
ewentualnych jago poprawek, montują sięfprze
widziane elementy wyposażenia 1 poddaje się go 
naparowaniu, zspewniajęc dostęp pary oo jak 
największej jego powierzchni. Przed naparowa-
niem słuprozformowuje się U-H zyatnie w około 
5/8. • /A zastrzeżenia/ 

4 (51) B29C A2 (21) 260252 (22) 86 06 23 

(71) Zakłady Chemiczne "Uranium" Międzywoje-
wódzka Spółdzielnia Pracy, Łódź. 

(72) Federowicz Jerzy, Naskalski Sławomir 

(54) Przyrząd do elektryzowania folii 

\J57] Wynalazek rozwiązuje zagadnionie opraco-
wań a a prostej konstrukcji przyrządu.o zwiększo-
nej niezawodności działania. 

Przyrząd du elektryzowania folii stanów;, 
zesilacz /Z/ połączony z jedno tranzystorowe 
przetwornicę /P/, która połączona jest 2 po-

wielaczem napięcia /PN/. Uzwojenie /l*y strofy 
pierwotnej transformatora /Tr/ połęczone jest 
poprzez rezystory /R,. R./ ze środkiesr rezystc-
rowago dzielnika /R, , Rg/. Jeden koniec dziel

nika /R-, , S^/ przylęczony jest do wspólnego 

punktu uzwojeń /14, 14'/ strony pierwotnej 
transformatora /Tr/, natomiast drugi koniec po
łączony jest poprzez diodę /D^/ z baza tranzys
tora /T/ i poprzez diodę /uV/ s uzwój e.-iiem /l 4/ 

Kolektur tranzystora /T/ Jest połączony z 
uzwojeniem /14*/, natomiast emiter z końcem 
dzielnika /R1«

 R V * 0 o wYJ^ c i a powielacza na
pięcia /PN/ przyłęczony jest ograniczający re
zystor /Re/ ora?; szeregowe rezystory /R & 8

 R V 

popaczone z zerującym zacieklera /O/. 
/I zastrzeżenie/ 

4 (51) B29C A2 (21) 260979 (22) 86 08 08 

(75) Podlaski Sławomir, Warszawa 

(54) Sposób wytwarzania pompki gumowej w 
kształcie gruszki 

(j57\ Wynalazek rozwiązuje zagadniems opracowa
nia'sposobu umożliwiajncago wieikoseryjna pro
dukcję pompek gumowych w kształcie gruszki, 
zwłaszcza dla inhalatorów, przyrządów do pomia
ru tętniczego ciśnienia krwi, rozpylaczy fryz
jerskich i W3avstkś-::h innych urządzeń i przy
rządów wykorzystujących nadciśnienie. 

Sposób polega na tym, ża wytłacza si* i 
wulkanizuje f.--j^okę / 3 / w formie dwudzielnej /!/' 
z rsf5to30wanisi!i wewnętrznego rdzenie / 2 / s który 
jest zaopatrzony w korek / 4 / , przy cżyra "po wul-
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kanizacji wyjmuje się pompkę / 3 / z formy / I / 
usuwa się korek /A/ i nasuwa kołpak ochronny 
/&/ oraz wprowadza się w miejsce korka /A/ kro-
ciec doprowadzajęcy sprężone powietrze, a nas-
tępnie dolny koniec /2b/ rdzenia / 2 / wyciąga 
eię za pomocą szczęk / 5 / . /I zastrzeżenie/ 

4 (5l| B30B A2 (21) 261220 (22) 86 08 28 

(71) Kombinat Remontowo-Budowlany Przemysłu 
Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego, 
Zakład Projektowo-Konstrukcyjny, Radom 

(72) Duczyński Roman, Dujka Janusz 

(54) Prasa hydrauliczno-pneumatyczna do 
kształtowania wyrobów z proszków 

-Í57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skons-
truowania wysokowydajnej pracy, pozwalającej 
na wykonywanie wyrobów o jednorodnej struk-
turze. 

Prasa ma cylinder pneumatyczno-hydrau-
liczny / 4 / , wewnętrz którego jest drag tłokowy 
/6/ z nurnikową częścią / 7 / , na której zamoco-
wany jest suwliwie tłok biegu jałowego /9/. 
Nad nim jest tłok biegu roboczego /O/ zamoco-
wany na stałe do dręga tłokowego /6/, który 
z jednej strony od góry wychodzi na zewnętrz 
przez otwór w pokrywie / 5 / , a z drugiej strony 
wchodzi osiowo przez gardziel /13/ do otworu 
w tłoku różnicowym /14/, tworzęcym całość z 
suwakiem prasy /18/. Górna powierzchnia tłoka 
różnicowego /49/ styka się z cieczą a dolna 
powierzchnia /50/ styka się z powietrzem. Dol-
na część prasy ma cylinder pneumatyczno-hyd-
rauliczny /22/ z tłokiem biegu jałowego /26/ 
i umieszczonym nad nim tłokiem biegu roboczego 
/48/, do któregc zamocowany jest na stałe cärSjj 
tłokowy /24/ przechodzący suwliwie pr*er. otwór 
pokrywy /23/. Z drugiej strony nurnikowa część 
dręga /25/ przechodzi suwliwie przez otwór 
w tłoku /48/, otwór w korpusia cylindra /29/ 
i wchodzi osiowo poprzez gardziel /30/ do ot-
woru w tłoku różnicowym /31/, tworzęcym całość 
z suwakiem dolnym /ZA/, na którym jest tłok 
pneumatyczny /37/ z tulejkę perforowana /38/. 
Na tulejce jest wypychacz /35/ z kołnierzem 
/43/. 

Prasa hydrauliczno-pneumatyczna służy do 
kształtowania wyrobów z proszków, a w szczegól-
ności małych tarcz szlifierskich. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 (54) B60L A1 (21) 256552 (22) 65 11 29 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków; Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne, Kraków 

(72) Piróg Stanisław, Gąsiorek Stanisław, 
Czekański Jarosław, Bieńkowski Leszek, 
Drelicharz Józef 

(54) Układ załączania oświetlenia podstawowego 
i awaryjnego tramwaju 

(̂577 Wynalazek rozwiązują zagadnienie opracowa
nia prostej konstrukcji niezawodnego i ekonomicz
nego układu umożliwiającego załączanie oświetle
nia oraz kontrolę i sygnalizację ładowania aku
mulatora w tramwaju. 

Układ zaleczania oświetlenia podstawowego 
i. awaryjnego tramwaju zawiera prądnicę /P/ 
przetwornicy,połączoną poprze- clodę seperujęcę 
/DAK/ z akumulatorem /A/, do którego za ooraocę 
łączników /TĄT^/ i /T QT g/ są przyłęcrone )ampy 

oświetlenia podstawowego /L / i awaryjnego /L./» 
Z prądnicą /P/ , poprze- obwód sterowania /RJł~/ 
łączy się tranzystor pomiarowy /T./, który po
przez dzielnik napięcia /R..RJ łączy się z wejś
ciem elementu czasowego /EC/„ Wejście ogranicuj-
jące elementu czasowego /EC/ jest połączone z 
obwodem ograniczającym / R

6

T

2

C V , 3 wyjście ele
mentu czasowego /tC/ jest połączone poprzez ste
rownik / T 3 / z łącznikiem / T T / oraz poprzez 

układ Darling tona z wyjściem sygnalizacji /S/ 
stanu pracy prądnicy /?/. /I zastrzeżeni*/ 

4(5l) B60L A1 (2l) 256578 (22) 85 12 02 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków; Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne, Kraków 

(72) Piróg Stanisław, Gęsiorek Stanisław, 
Czekoński Jarosław, Bieńkowski Leszek, 
Drelicharz Józef 

(54) Sposób sterowania wagonami tramwajowymi 
i układ sterowania wagonami tramwajowymi 

(5/) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia pełnego sterowania z dowolnego pulpitu 
zespołami napędowymi wszystkich wagonów pociągu, 
zarJwno w czasie jazdy w przód jak i w tył. 

Sposób sterowania wagonami tramwajowymi po
lega na wysyłaniu z pulpitu sterowniczego infor
macji, za pomocą stanu magistral, do wszystkich 
wagonów o zastero-wan iu ża-danych aparatów wyko
nawczych. Sterowalność magistral uzyskuje się 
po zwarciu głównej szyny do masy wagonu i do 
szyn manewiowych z przodu 1 tyłu wagonu. Układ 
do stosowania tego sposobu ma magistrale steru
jące /MZ i HR/ , .wyposażoiit; w człony identyfi
kacji stanu /U.)/, fjołąc. 1'otit; z szyną główna /GG/ 
i szynami ni.:1nt;wi••owym 1 />iir -iii/, pfz.y czym szy
na główna /'>C,/ jest puły.../una z szynami ma-
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newrowymi /SMP i SMT/ poprzez stacyjkę 
/SP i ST ^2 Z8str*eżeni8/ 

4(5l) B61C Al (2l) 256455 (22) 85 11 25 

(71) Huta "Pokój", Ruda Śląska 
(72) Pietrak Jan , Kiwic Ignacy, Morawiec 

Henryk, Węclewski Stefan, Szubert Zygfryd 

(54) Mechanizm przełączania przekładni kierun-
ków jazdy lokomotyw spalinowych 

'57] Wynalazek ro.-wiozuja problem łatwego na~ 
(f'ęd<! isechen^zmu przełączani a przekładni kierun
ków jazdy lokomotyw spalinowych oraz prcbi^-* 
ymniejiizeniti awaryjności tego mechani zmu . 

Mechanizm «na oś /!/ mccowef!^ w dzielonych 
oprawach /2/., ,-,a której osadzona jeat przesuw
nie tuleje prowadząca /A/, mająca z jednej 
a i rany na pobocznicy ramię /5/ zakończone za-
bierokiesn /t>/ wchodzęcym w wycięcia przesuwnej 
fulei zębatej /?/, osadzonej z kciai na wałku 
sprzęgłowyr/i /9/ l zazębiającej się na przemian 
? bębnem sprzęgowym /&/ mechanizmu jazdy w 
nrzód lub z bębnem sprzęgłowym /18/ jazdy w tyl, 
Z. drugiej strony na pobocznicy tulei prowadza-
cej /A/ znajduje się łącznik /15/. Na dzielo
nych oprawach /2/ mechanizm ma dwa wsporniki 
/iO/, w których osadzony jest sworzeń /12/, a 
na nim, w środku, osadzona jest przesuwnie 
tułają /13/ przylegająca z obu stron do sprę
żyn powrotnych /16/. Sprężyny /!£/ drugimi 
końcami przylegają do wsporników /10/. Z dołu 
na pobocznicy tulei /13/ znajduje się ramię 
/14/ połączone przegubowo z łącznikiem /15/, 
który z boków połączony jest z dwoma dręgami 
/17/ siłowników pneumatycznych /li/, osadzo
nych na wspornikach /10/. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) B61H A1 (21) 256564 (22) 85 12 02 

(71) Fabryka Maszyn Górniczych im, Tadeusza 
Żarskiego "Pioma", Piotrków Trybunalski 

(72) Taraska Jerzy, Borkowski Stanisław, 
Jałmużna Jan, Fumulski Wiesław, Majewski 
Stanisław Marciniak Zbigniew 

(54) Wózek hamulcowy kolejki jednoszynowej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracow*,-
1119 zwartej i prostej konstrukcji wózka hamul
cowego, zapewniającego w przypadku uzyskania 
przez zestaw transportowy wyższej szybkości ad 
dopuszczalnej jego mechaniczne hamowanie. 

Wózek jest wyposażony w dźwignie /5/ dwu-
ra^ienna przymocowane wahliwie do boków korpu
su /4/ wózka. Końce rozwidlonej, górnej części 
diwigni /5/ dwuramiennej sg poleczone wahliwie 
z klockami /6/ hamulcowymi, natomiast ramiona 
dol;>e d-t*vigni /5/ dwuramiennych są rozłącznie 
połączona przetyczką /9/. Przetyczka /9/ ma z 
jednego końca zaczep /10/, a na drugim końcu na 
części z. gwintem /li/ jest osadzona nakrętka 
/i2/t natomiast na przetyczce /9/ pomiędzy ra
mionami dolnymi jest osadzona sprężyna /i 7/. 
2 za^zepeii ,/10/ współpracuje zapadka /13/, która 
poprzez jarzmo /l 4/ i układ cięgien /15/ jest 
połączona ze sprzeołem odśrodkowym. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B61J Al (2l) 256426 (22) 85 11 22 
B61L 

(71) Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, 
Katowice 

(72) Zając Ludwik, Jakimowicz Jerzy, Zwoliński 
Maciej, Ptak Henryk, Balcer Roman, Wołek 
Stanisław, Skowronek Marcin, Rajkowski 
Zygmunt, Drabicki Janusz . 

(54) Sposób samoczynnego n a s t a w i a n i a zwrotnic 
na górkach rozrządowych i układ samoczyn-
nego nastawiania zwrotic na górkach rozr-

ządowych 

(57^ Ifynaiazek r o z w i ę z u j e zagadnienia u m o ż l i 
w i e n i a jednoczesnego przechowywania i p o p r a 
w i a n i a adresu dowolnego odpr;:;;3'- w s z y s t k i c h 
ekłsaów pociągów s t o j ą c y c h ns torach p r z e j a -

dowych g ó r k i r o z r z ą d o w e j . 
Sposób samoczynnego nastawiania z w r o t n i c 

na gores rozrządowej według wynalazku polega 
na tyra, ::e i n f o r m a c j a o i o r ach k ierunkowych, 
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tworzące kartę rozrządowe, wprowadzone sa po-
przez klawiaturę /K2/ do monitora odprzęgów 
/M02/ na stanowisku /ST2/ przygotowania kart 
rozrządowych, następnie karta rozrządowa prze-
syłana jest do monitora odprzęgów /MOI/ no 
stanowisku /ST1/ przekazywania adresów odprzę-
gów i monitora odprzęgów /MO3/ na btanowisku 
/ST3/ kierowania pracę górki. Po uzgodnieniu, 
że karta jest prawidłowa uruchamiany jest 
przez stanowisko /ST1/ automatyczny rozrzęd, 
podczas którego adresy kolejnych odprzęgów sa 
pobierane z monitora /MO2/ i sa przekazywane 
do zestawów logicznych /ZLA1...ZLAN/ steruja-
cych, poprzez zestawy wykonawcze /ZWA1...ZWAŃ/ 
przestawianiem zwrotnic /Z1...ZN/. 

W układzie według wynalazku zestaw wyko-
nawczy /ZWA1/ pierwszej zwrotnicy /Zl/ połą-
czony jest z zestawem tarczy rozrzędowej /TRA/„ 
Zestaw logiczny /ZLA1/ pierwszej zwrotnicy po-
łączony jest z zestawem rejestru głównego 
/ZRA1/, zaś zestawy logiczne /ZLA2...ZLAN/ nas-
tępnych zwrotnic /Z2...ZN/ połęczone sę z zes-
tawami grupy pamięciowej, pośredniczęcej. Zes-
tawy rejestru głównego /ZRA1...ZRAŃ/ połączone 
sę z monitorem /MOI/ stanowiska /ST1/ przeka-
zywania adresów odprzęgów, a ten z kolei z mo-
nitorami /MO2/ i /M03/ na stanowiskach /ST2/ i 
/ST3/ przygotowania kart rozrządowych i kiero~ 
wania praca górki rozrządowej. 

/4 zastrzeżenie/ 

4 (5l) B62D A1 (21) 256409 (22) 85 11 21 

(7l) Kombinat Urządzeń Mechanicznych "Bumar-
Łabędy" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Urządzeń Mechanicznych, Gliwice 

(72) Ochwat Czesław 

(54) Człon gąsienicy z wkładka elastyczną 
i wkładka elastyczna członu gąsienicy, 
zwłaszcza do szybkobieżnych pojazdów 
gąsienicowych 

\57j Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pewnego 
mocowania wkładek elastycznych w członach gę-
Bienic szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych, 
eksploatowanych w różnych warunkach terenowych, 
w tym na <Jrogach o nawierzchni asfaltowej. 

Człon gąsienicy /l/ wyposażony jest we 
wręby / 2 / f gniazda /3/ i żebra i ma co najm
niej jedne wkładkę elastyczna /7/ dopasowana 
do gniazd /3/. Wkładki elastyczno /7/ sa umo
cowane w gniazdach /3/ za pomoce przetyczki 
/5/ znajdującej się w otworze /4/ usytuowanym 
we wrębach /2/ i wkładkach elastycznych /!/. 

Wkładka elastyczna /!/ ma kształt dopa
sowany do gniazda /3/ członu yasienicy /i/, 
której bieżnik jeot wyposażony' w prz*kładkv 
zaopatrzona we włókna ułożone- wzdłużnie i po
przecznie. Wewnątrz wkładka olastyczńr- /!/ im 
umieszczony eleme.it usztywniający. 

/?> znfltr?f?nnin/ 

4 (51) B63B A1 (21) 256456 (22) 85 11 25 

(71) Stocznia Szczecińsko im. A. Warskiego, 
Szczecin 

(72) Sobociński Jerzy 

(54) Kadłub statku, zwłaszcza statku do przewozu 
ładunków masowych 

V57/ Wynalazek rozwiązuje problem zwiększenia 
stopnia uniwersalności statku przeznaczonego 
do przewozu ładunków masowych. 

Kadłub statku według wynalazku charakte
ryzuje się tym, że zawiera w swoim wnętrzu 
zbiorniki podpokładowe podzielona na sekcje, 
tworzące grupy zbiorników podpokładowych wzdłuż
nych /3/ i /4/, usytuowanych w płaszczyznach 
równoległych do płaszczyzny symetrii statku 
i/lub zbiorników podpokładowych poprzecznych -
/5/., usytuowanych w płaszczyznach symetrii 
statku, przy czym co najmniej częóć tych zbior
ników, usytuowanych poniżej otworu luku /2/, 
częścią swojego poziomego przekroju poprzeczne
go mieści się w obrębie powierzchni otworu luk;*. 
Zbiorniki podpokładowe, które częścią swojego 
poziomego przekroju poprzecznego mieszczę się v* 
obrębie powierzchni otworu luku sa wyposażone 
ponadto w klapy zsypowe /10/ przesłaniajęca ot
wory zsypowe /9/ 5 zaś płyty denne tych zbior
ników sa nachylone ze spadkiem w kierunku otwo
rów zsypowych /9/. ,/G zastrzeżeń/ 

http://eleme.it
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4 (51) B63B A1 (21) 256592 (22) 85 12 02 

(75) Zbroja Zbigniew, Szczecin 

(54) Sposób, układ i urządzenie do zmniejszania 
kołysań statku 

(57^ Sposób według wynalazku polega na przeciw-
działaniu kołysaniom statku momentem tłumi.gcym 
powstającym na drodze aktywn»na odć?i «ływ»nia 
urzędżeniami pokładowymi na powietrze otacza-
jące statek. 

Układ według wynalazku składa się z urzą-
dzenia pomiarowego /I / , regulatora /2/, serwo-
mechanizmów /3/ i urządzenia wykonawczego / 4 / , 
przy czym wielkościami wejściowymi dla układu 
aa prędkość statku /V /, prędkość wiatru pozor-
nego /V A/ i kęt wiatru pozornego / fi> /. 

/3 zastrzeżenia/ 

\5'?) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji sprawnego žurawík« do grawita-
cyjnego sodowania z pokładu statku łodzi ratun-
kowej lufa łodzi ratowniczej, wuięgmia na pokład 
łodzi zwodowanej oraz przechowywania je.1 na 
statku, 

Žurawik łoazjowy skłgdajęey się ze stoja-
ków, wysięgników, zespołu kół jezdnych i kret" 
ków linowych charakteryzuje się tym, że jest 
wyposażony w naoinaeze liny nośnej oraz zespo-
ły kół jezdnych, z których każdy -na dwa piono-
wo koła / 4 / zamocowane m sworzniach /6/ ledno 
za drugim oraz usytuowane symetrycznie miedzy 
nimi poziome koło /5/ zamocowane na st*o: z.,Lu 
/7/. Koła /4 i 5/ 8ę uctí 93 ze zona WO wspólnaj 
obudowie ,8/ osadzone;! ^ahliwie na czopie ,9/ 
przymocowanym do wysięgnika / 2 / . 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B64D A2(2l) 260960 (22) 86 03 12 
G02B 

(71) Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte, Gdynie 

(72) Charchalis Adam, Pietras Jerzy, Jakub 
Bartłomiej, Sobkowiak Andrzej 

(54) Reflektor radiolokacyjny 

lj57/ Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji reflektora radiolokacyjnego o 
zmiennych parametrach powierzchni odbicia. 

Reflektor według wynalazku zawiera co naj
mniej jedno zwierciadło radiolokacyjne /!/ po-» 
łęczone obrotowo z platforma /2/. Ponadto pie?~ 
forma / 2 / osadzona jest obrotowo w fundamencie 
/u/. Reflektor nadaje się do zastosowania ne 
okrętach celach oraz tarczach do strzelań ra~ 
kistowych i artyleryjskich. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B65D A2 (2l) 259934 (22) 86 06 06 
A23B 

(71) Cobelplast Folie Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Rogiers Etienne, Kotulecki Franciszek, 

Jasek Henryk 

(54) Opakowanie konserw żywnościowych, steryli
zowanych, przeznaczonych do długotrwałego 
przechowywania oraz sposób sterylizacji 
konserw żywnościowych w tych opakowaniach 

\̂ 57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie długotrwe-
łego przechowywania żywności w opakowaniach z 
tworzyw sztucznych. 

Opakowanie według wynalazku wykonane jeat 
z tworzyw® sztucznego, barierowego w stosunku 
do światła, gazów i tłuszczów i ma postać po
jemnika /l/ o konstrukcji półsztywnej, zamyka
nego hermetycznie metodę zgrzewania wieczkiem 
/2/, korzystnie w postaci płaskiego arkusza 
folii z tworzywa takiego samego jek tworzywo 
zastosowane do uformowania pojemnika. Opakowa
nie według wynalazku ma pojemnik formowany z 
taśmy tworzywa sztucznego podgrzanej i termosta-
tyzowanej w pożędanej temperaturze przez zanu
rzenie jej przed kształtowaniem w goręcej ki
pieli ciekłej o temperaturze wrzenia składni
ków nie niższej niż 250°C. 

Sposób sterylizowania konserw żywnościo
wych w omówionych wyżej opakowaniach widług 
wynalazku polega uo tym, że autok3awizacje 
zamkniętego hermetycznie w opakowaniu pożywie
nia prowadzi się w sterylizatorze utrzymując 
przybliżoną równowaga ciśnienia wewnątrz opako
wania i wewnętrz sterylizatora, zwłaszcza pod
czas chłodzenia utrwalonego produktu. Czas 
trnanu eterylizaeli wła/c.wej wedlun wyndla^ku 
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uzależnia się od przewidywanej temperatury 
składowania gotowych konserw.' 

/li zastrzeżeń/ 

4 (51) B65G A1 (21) 255353 (22) 85 09 11 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "GOTTWALD", Katowice 

(72) Lebda-Wyborny Zbigniew, Holak Zbigniew, 
Gąska Józef 

(54) Urządzenie do samoczynnego zraszania 
przesypów przenośników 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia prostej konstrukcji urządzenia do samoczyn
nego zraszania przesypów przenośników taśmo
wych na dole kopalni i w zakładach przeróbki 
węgla. 

Urządzenie ma jednoramienna dźwignię ke
to wę /2/ zbliżona kształtem do odwróconej li
tery "L" , której jedna część /3/ mieści nastaw
ny regulacyjny drężek /</, przesuwany ruchem 
urobku na przenośniku /!/, a druga część /6/ 
opiera się bezpośrednio na tłoczku /7/ zaworu 
/8/ sterującego dopływem wody do zraszającej 
dyszy /15/. Oś /20/ obrotu jednoramiennej dźwig
ni kątowej /2/ znajduje się w regulacyjnej 
szczelinie /19/ na bazowej płycie /18/, zaopa
trzonej w nastawne regulacyjne zawiesie /22/, 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B65G A1(21) 256125 (22) 85 11 05 
A21C 

(71)Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, 
Zakład Własny Wojewódzkiego Związku 
Spółdzielni Pracy, Koszalin 

(72) Stępkowski Jan 

(54) Sposób transportu tłustych mas, zwłaszcza 
kremowych oraz urządzenie do realizacji 
tego sposobu 

(.57) Wynalazek rozwięzuje- zagadnienie zwiększe
nia wydajności śrubowych urządzeń transporto
wych przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebo
wania na energię zużywane do napędu tych urzą
dzeń. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
masę kremowe przepycha się przez wprawienie w 
ruch obrotowy elementu transportującego, przy 
czym pomiędzy elementem transportującym, a ma-
sę kremowe wytwarza się warstwę ślizgowe przez 
podwyższenie temperatury warstwy masy kremowej, 
podgrzewajęc element transportujący. 

Urządzenie według wynalazku zbudowane z 
wału śrubowego z nawiniętą nań powierzchnię 
śrubową, sprzężonego z zespołem napędowym i 
umieszczonego w obudowie, charakteryzuje się 
tym, że w wale śrubowym / 2 / umieszczony jest 
co najmniej jeden przewód obiegowy czynnika 
grzewczego z częścią /14/ wprowadzania czynnika 
grzewczego i częścią /15/ wyprowadzania czynnika 
grzewczego z wału / 2 / , a na wale / 2 / usytuowany 
jest kolektor / 4 / z elemente«! / 7 / doprowadzają- , 
cym czynnik grzewczy do części /14/ i elementem 
/6/ odprowadzającym czynnik grzewczy z części 
/15/ wału śrubowego / 2 / . 

Sposób i urządzenie znajduje zastosowania 
przy transportowaniu tłustych was,, szczególnie 
kremu w liniach technologicznych wytwarzania 
wyrobów cukierniczych, najkorzystniej w liniach 
technologicznych wytwarzania wyrobów waflowych. 

,/8 zastrzeżeń/ 

4 (51) B65G A1 (21) 256748 (22) 85 12 10 

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 
"PREFABET", Kraków 

(72) Misior Stanisław, Jakóbczyk Jan, Assman 
Andrzej 

(54) Urządzenie do regulacji naciągu magazy-
nowania taśmy w przenośnikach tasmowych 

\jS7J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostej konstrukcji regulacji nacięgu i ma
gazynowania taśmy transportowej przenośników 
taśmowych. 

Urządzenie według wynalazku charakteryzu
je się tym, źe na dolnym pasie taśmy /3/ trans
portera, pomiędzy dwoma sęsiednimi rolkami opo~ 

file:///jS7J
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rowymi /!/ zawieszony jest bęben napinający 
/«/, na któreoo osi lub wałku /9/ zawissxony 
jest umieszczony v* prowadnicach prowadnik /1O/-
Do prowadnika /1O/ zaczepione sę cięgna /I2/, 
które przewleczone 8$ przez zamocowane u dołu 
kolucha lub rolki prowadzące /IZ/, a następnie 
są one przewieszone przez zamontowana u (Jory 
kolucha lub rolki wieszakowe /14/„ Do końców 
cięgien /12/ przyczepione są obciażnik? /16/. 

Pod trsnsocrtersis zamontowana jest konstruk-
cja ramowa /4/ podzielona na klatkę bębnowa 
/5/ z pionowymi prowadnicami bębna napinającego 
/8/ i klatkę obciażnikowa /6/ z pionowymi pro-
wadnicami ościeżników /16/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B65G A2 (21) 261207 (22) 86 08 27 

(71) Cukrownie Toruńskie - Przyzakładowa 
pracownia Projektowa, Toruń 

(72) Falarski Medard, Głowacki Kazimierz, 
Kalinowski Edward, Pragacz Witold 

(54) Urządzenie do ciągłego oddzielania i 
osuwania ziemi od roślin okopowych, 
zwłaszcza buraków cukrowych 

5̂7J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji urządzenia umożliwiajęeeyo 
zwiększenie efektywności oddzielania zanie
czyszczeń przy umniejszonych stratach surowca. 

Urzędzenie do cięgłego oddzielania i usu
wania ziemi od roślin okopowych, zwłaszcza 
buraków cukrowych, jest zbudowana z korpusu ma
jącego zasyp /!/ zanieczyszczonych burnków i 
leje zasypowe / 2 / zanieczyszczeń i oczysrczo-
nych buraków. 

Wewnętrz korpusu, na pochylonej ramie /3/j 
jest podwieszony bęben obrotowy /4/ z napędem. 
Bęben obrotowy / 4 / ma płaszcz wykonany z równo
legle ułożonych wzdłuż linii śrubowej, elastycz
nych lin / 7 / . Pochylenie linii śrubowych i dłu
gość swobodna h n /.')/ jest nastawiana i regulo
wana za pomocą mechanizmów regulacyjnych. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B65H A1 (21) 256360 (22) 85 11 19 

(71) Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Tefa", 
Bydgoszcz 

(72) Kowalczyk Tadeusz, Piechota Ewaryst, 
Borowicz Alfons 

(54) Układ do kontroli prawidłowości wybrania 
końcówki 

\v57i VVynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia układu do kontroli prawidłowości wybrania j 
końcówki przeznaczonej do owijania przewodem. ( 

W układzie według wynalazku zespół, steru-
jący /1/ połączony jest z pr /tetwornik iem dzio-

sittno-dwójkowym osi poziomej /2/ i osi piuno-
wej /$/, a każdy z nich poleczony jest pćprzez 
oddzielna pamięć / 4 / i /5/ z płytkami komuta-
cyjnymi /ii/, których wyjść ie • sygnałowe poprzez 
układ uruchamiania narzędzia roboczego /O/ po-
igezone jast z narzędziem robor;<ym /9/. Paœiec 
/5/ połączona jest dodatkowo z płytkami komu-
tacyjnymi /6/ poprzez dekoder poziomów /7/, 

/I zastrzeżenia/ 

4 (51) B65H A1(21) 256501 (22) 85 11 25 

(71) Ogólnokrajowa Gwarectwo Węgla Brunatnego, 
Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor", Wrocław 

(72) Tomczak Tadeusz, Bojczuk Janusz 

(54) Zespół mocujący kable elektryczne na dwu 
elementach obrotowych względem siebie w 
zakresie + 100º 

\J57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia umożliwiającego elektryczne pole
czenie mostu koparki z podawarKę. 

Zespół według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że most /l/ jest zaopatrzony w poprzeczna 
prowadnicę ,/3/ usytuowaną stycznie do promienia 
obrotu, a podawarka jest zaopatrzyna we wzdłuż
ne prowadnicę /6/ usytuowane na przedłużeniu 
promienia obrotu.^W obydwu prowadnicach /3, 6/ 
osadzone ea wózki /9/, w których zamocowany 
jest kabel elektryczny. Wózki /9/ sę złączone 
łącznikiem stanowiącym jednocześnie wspornik 
dla kabla elektrycznego. /5 zastrzeżeń/ 

4 (51) B65H A1(2l) 256745 (22) 85 12 10 

(71) Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych 
Kraków 

(72) Augustyn Adam, Dańka Antoni, Malina Bogdan 

(54) Sposób pomiaru stopnia napełniania szpul 
i urządzenie do stosowania tego sposobu 

'v57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia zapobie
gania uszkodzeniu drutu nawijanego na szpulę, 
szpuli, na które ton drut jest nawijany oraz 
ur;;ądzeri i.a nawijaj qicego . 
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Sposób pomiaru stopnia napełnienia szpul 
polega ná ustaleniu zadanej średnicy nawijanego 
drutu lub kabla i nastawieniu czujnika zbliże-
niowego na zadane odległość. 

Urządzenie do pomiaru stopnia napełnienia 
szpul wyposażone jest w czujnik /I/ zbliżenio-
wy zamocowany równolegle do korpusu /5/ urzą-
dzenia nastawnego / 2 / połączonego z obudowę 
/3/ urządzenia nawijajęcego, prostopadle do 
osi obrotu szpuli / 4 / . /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B66C A1 (21) 256429 (22) 85 11 23 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Cenaro", 

Łódź 
(72) Kamiński Edward, Bartoszkiewicz Tadeusz, 

Lachowski Janusz 
(54) Mechanizm zaczepowy chwytaka 
V_57} Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji niezawodnego w działaniu i 
bezpiecznego w obsłudze mechanizmu do przeno
szenia garów przędzalniczych w transporcie 
podwieszonym w linii automatycznego, przędzenia 
bezwrzecionowego. 

Mechanizm zaczepowy chwytaka stanowi pne
umatyczny siłownik / 2 / , którego podtłokowa ko
mora jest połączona z podtłokowę komorę pomoc
niczego siłownika /5/, do tłoczyska /li/, któ
rego są zamocowane zapadki / 7 / . Zapadki /7/ 
obracają się na trzpieniach /8/ umieszczonych 
w korpusie /9/ i połęczone sę ze sobę sprężynę 
/14/. Zapadki /7/ współpracuję z pierścieniem 
/3/ zamocowanym do tłoczyska /l/ głównego si
łownika /2/. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) B66C A1 (21) 256769 (22) 85 12 11 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutniczych "Hutmasz-
projekt-Hapeko" Katowice 

(72) Gruszka Stanisław 

(54) Urządzenie do przetaczania koła lub 
zestawu kół zwłaszcza jezdnych kół suwnic 

k'7| Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
nia konstrukcji urzędtcenia zabezpieczającego 

przywróceniu si^ 1 spadnięciu z jezdni prze-
tacznych w czasie wymiany kół lub zestawów ko
łowych. 

Urządzenie do przetaczanie koła lub zesta
wu kół składa się 2 prowadzącego zespołu /l/ 
i blokującego zespołu /2/. Prowadzący zespół 
/!/ je3t osadzony tocznie na 3zynie /6/ po
przez nastawne krążki i ma nastawne ramię, w 
którym mieści się element toczny obustronnie 
podtrzymujący koło /17/. Zespół /*,/ jest zwią
zany cięgłami /26/ o regulowanej długości z 
zespołem /2/, wyposażonym w krężki przylegają
ce do koła /17/ i prowadzony po szynie /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (5l] B66D A1 (21) 256363 (22) 85 11 19 
B66B 

(7l) Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "1 Maja", 
Wodzisław Śląski 

(72) Czernicki Maciej, Krzempek Franciszek, 
Brudny Ryszard 

(54) Wskaźnik do urządzeń transportowych z 
bębnem linowym do określania położenia 
końca liny transportowej, zwłaszcza do 
kołowrotów kopalnianych do określania 
położenia zestawu transportowego 

l57\ Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji wskaźnika łatwego do zamon
towania na różnego typu urządzeniach transpor -
towych z bębnem linowym. 

Wskaźnik składa się z obudowy /l/, w któ
rej ma ułożyskowane wrzeciono z naciętym gwin
tem /2/ , na którym ma nakrętkę z piórem /3/. 
3eden koniec wrzeciona /2/ jest połęczony z 
przekładnię /4/, która ma kątowe ułożenie wałka 
napędowego /5/. Na obudowie /!/, wzdłuż wrze
ciona /2/ , wskaźnik ma podziałkę /6/ oraz ma 
podstawę /7/ do umocowania go do konstrukcji 
urządzenia transportowego. Na wałku napędowym 
/5/ jest zabudowane koło łańcuchowe /8/ zazę
bione z łańcuchem drabinkowym /9/, trwale zamo
cowanym na bębnie linowym /10/ urządzenia tran
sportowego, /3 zastrzeżenie/ 
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Instalacja natrysku wstępnego składe się 
T.a8admczo z pompy /14/, chłodnicy, otwartego 
zbiornika pośredniego oraz kanału z natrysko-
wymi otworami, któr* znajdują się nad poziomem 
zapełnienia wanny. /3 zsstrzeżeniŁ/ 

4 (51) B87C A1 (21) 256765 (22) 85 12 11 

(71) Poznańska Fabryka Maszyn Pakujących 
"Spomaz", Poznań 
(72)Hoppe Adam 

(54) Tunelowa myjarka opakowań szklanych, 
zwłaszcza butelek 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadniecie opraco-
wani& konstrukcji, funkcjonalnej i ekonomicznej 
tunelowej myjarkl opakować szklanych,, zwłasz
cza- butelek. 

Myj arka według wynalazku ma obiegowy prze-
r*ô nik /2/„« który przemieszcza opakowania /iO/ 
wewnęt-rz wypełnionej ciecze Myjąca wanny / 2 / 
i wzdJUiz wielu stanowisk natrysku /9, 11, 3, 
*** 5/» przeznaczonych do spłukiwania opakowań 
/IO/ strumieniami różnych cieczy. Na stanowis
ku natrysku wstępnego /9/ zewnętrzne powierz
chnia opakowań /IO/ ea omywane cieczą od stro
ny dna. ."''"..', 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4 (51) C01B A1 (21) 255610 (22) 85 10 01 

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu 
Technicznego i Organizacyjnego "Posteor"-
Oddział w Lublinie, Lublin 

(72) Swiderski Józef, Korczński Adam 

(54) Sposób utylizacji solanki 

\$-j Przedmiotem wynalazku jest cposób utyli
zacji solanki odpadowej po konserwacji ryb. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
.solankę podgrzewa się do temperatury S0-70°C, 
następnie_dodaje się węgla aktywnego w ilości 
do 5 g/dm3

# miesza się przez 10-15 minut i od
dziale zanieczyszczenia łączni© węglem, a 
oczyszczony roztwór solanki odparowuje się do 
1/5 objętości, oddziela kryształy NaCi, prze
mywa Je wodę, korzystnie, o temperaturze 0-5°C 
i suszy, przy czym ciekłe pozostałość i ciecz 
z przemycia kryształów zawraca się do procesu 
oczyszczania. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) C01B A1 (21) 255631 (22) 85 10 02 

(7l) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72) Gosiewski Krzysztof, Sztaba Ryszard, 

Domański Marek, Klaudel Witold 

(54) Sposób zabezpieczenia przed nadmierne 
temperaturę i tworzeniem się tlenków azotu 
w piecu spalanie s i a r k i przy produkcji 
kwasu siarkowego z gazów o wysokim stezeniu 

SO2 

\57) Sposób zabezpieczenia przed nadmierne tem
peratura i tworzeniem się tlenków azotu w piecu 
do spalania eiarki przy produkcji kwasu siarko
wego z ga£Ów o wysokim stężaniu Ł"!G9 na insta
lacji z podwójna konwersję i podwójne absorpcji? 
w układzie trzech pćłek w pierwszym stopniu kon
taktowania i jedna półka w drugim stopniu kon-
taktownriia, charakteryzuje się tyra, że częsc 
oiepła gazów odbierana jest po trzeciej półce 

http://utylizac.1l
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aparatu kontaktowego przez parownik kotła 
utylizatofa, a część przez podgrzewacz wody 
kotłowej chłodzęcy gazy przed końcowe wieżę 
absorbcyjnę. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) C01F A1 (21) 255650 (22) 85 10 03 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Siarkowego "Siarkopol", Tarnobrzeg; 
Politechnika Szczecińska, Szczecin 

(72) Krajewski Jan, Krawczyk Bogusław, Gętarz 
Zdzisława, Wawrzycki Marian, Glabisz 
Urszula, Gabryel Henryk, Kacalski Lech, 
Kuzko Antoni, Przepiera Stefan, Zwolińska 
Maria, Kic Bogumił 

(54) Sposób wytwarzania syntetycznego fluorku 
wapniowego 

(57) Zagadnieniem podlegajęcym rozwięzaniu jest 
usprawnienie technologii procesu» 

W sposobie według wynalazku syntetyczny 
fluorek wapniowy otrzymuje się z węglanu wap-
niowego i kwasu fluorokrzemowego w procesie 
jedno8topniowym. 

Do wodnej zawiesiny węglanu wapniowego 
dozuje się roztwór wodny kwasu fluorokrzemowe-
go aż do osięgnięcia wartości pH fazy ciekłej 
zawiesiny reakcyjnej w zakresie 3,5 do 4, przy 
czym roztwór wodny kwasu fluorokrzemowego 
wprowadza się do zawiesiny wodnej węglanu wap-
niowego równomiernym strumieniem przy inten-
sywnym mieszaniu i utrzymywaniu temperatury 
procesu poniżej 313K. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) C01F A1 (2l) 255766 (22) 85 10 11 

(71) Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry", 
Tarnowskie Góry 

(72) Brachaczek Czesław, Derwisz Edmund, 
Grzywaczewski Tadeusz, Huć Józef, 
Pisarski Hubert 

(54) Sposób utylizacji pozostałości poługow-
niczych zawierających bar 

\57j Sposób utylizacji pozostałości poługowni-
czych zawierających bar, powstałych przy pro
dukcji zwięzków baru z barytu, polega na prze
tworzeniu wszystkich zwięzków b&ru, które się 
tam znajduję w siarczan barowy za pomoce roz
cieńczonego kwasu siarkowego, alkalizacji 
otrzymanej pulpy i oddzieleniu wytręconej fazy 
stałej od roztworu, stanowięcej produkt, któ
ry może być bezpiecznie składowany lub wyko
rzystywany gospodarczo jako substytut barytu, 
zaś z otrzymanego roztworu po neutralizacji, 
wydziela się wodorotlenki żelaza i glinu oraz 
siarczan wapnia, a wodę wykorzystuje się w 
procesie. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C01G A1 (21) 255190 (22) 85 08 30 
B01J 

(71) Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 
Warszawa 

( 7 2 ) Narbutt Jerzy, Bilewicz Aleksander, 
Gniazdowska Ewa 

(54) Sposób otrzymywania żelazocyjanku tytanu 
jako wymieniacza jonowego 

\J57J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowti-
nia'eposobu umożliwiającego otrzymywania słabo 
rozpuszczalnych w wodzie form żelazocyjanku 
tytanu będęcych efektywnymi sorbentami jonów 
cezowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
wytręcani© osadu żelazocyjanku tytanu prowadzi 

się z rozcieńczonych roztworów wodnych zawie-
rających jony tytanu /IV/ w kwasie siarkowym 
i wodnych roztworów zawierajęcych jony żelazo-
cyjankowe przy stosunkowo wysokich wartościach 
pH, pomiędzy 1,6 i 3,0, przy wysokim nadmiarze 
jonów żełazocyjankowych, powyżej 3,5:1 w sto-
sunku molowym. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C02F A1 (21) 255719 (22) 85 10 10 
B05C 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Kozłowski Marek, Olszewski Jan, Otwinowski 

Wiesław 

(54) Sposób prowadzenia procesu oczyszczania 
i neutralizacji wód obiegowych w insta-
lacjach natryskowych kabin malarsko-

lakierniczych, w których stosowane są 
materiały malarskie oparte na rozpuszczal-
nikach organicznych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uprosz
czenia procesu. 

Sposób według wynalazku polegający nu 
ciągłym spłukiwaniu kabin roztworem wodnym 
środków myjących i koagulujacych i odprowadza
niu wód na zewnętrz wraz ż usuniętym z kabin 
materiałem lakierniczym, charakteryzuje się 
tym4 że do obiegu wodnego kabin malarskich lub 
lakierniczych wprowadza się od 0,1 do 16 procen 
towy wodny roztwór niejonowych środków powierz
chniowo czynnych, w ilości od 5 do 55 litrów 
na 1 m^ wody znajdującej się w obiegu wodnyw, 
następnie po upływie czasu od 0,6 do 5 godzin 
małymi porcjami wprowadza się clo obiegu wodne
go kabin w iiości od 3 do 50 kg na 1000 1 wod\» 
w obiegu wodnym sproszkowane mieszaninę euchych 
składników mineralnych zawierajęce od 1 do 15% 
wagowych drobnosproijzkowanej żywicy jonowymien
nej będącej słabokwjśnym i/łub silnie kwańnym 
wymieniaczem' kationowym, oraz od 85 ńn 99% wa
gowych diatomitu polskiego i/lub diatomitu 
karpackiego i/lub ziemi okrzemkowej, przy czym 
w czasie dalszego ciągłego prowadzenia sposobu 
sproszkowana mieszaninę, suchych składników mi
neralnych wprowadza się w ilości około 1 kg na 
4 kg wprowadzonych do układu materiałów malar
skich lub lakierniczych, zaś materiały malar
skie i/lub lakiernicze wraz ze składnikiem mi
neralnym obiegu wodnego osadzają się w procesie 
sedymentacji. Woda z procesu sedymentacji może 
byc odprowadzana do ścieków bez specjalnej ob
róbki lub może być także zawracana do obiegu 
wodnego kabiny, _ /5 zastrzeżeń/ 

4 (51) C04B A1 (21) 255062 (22) 05 08 19 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Oleszczyńki Bogdan, Pollo Iwo, Wróbel 

Edward, Stałęga Stanisław 

(54 ) Sposób wzbogacania odpadowych skał przy-
węglowych w związki ilaste 

^57) Zagadnieniem podlegajęcym rozwiązaniu jest 
opracowanie sposobu umożliwiającego zagospod*»rc 
wanie nieużytecznych materiałów. 

Sposób wzbogacania odpadowych skał przy-
węglowych w związki ilaste, polegający na usu
nięciu widocznych mechanicznych elementów, ta
kich jak: beton, metale, drewno i węgiel, cha
rakteryzuje si* tym, że odpadowe skałę przy-
węglowa poddaju się procesowi kruszenia w 
zmiennych warunkach atmosferycznych, a następ
nie poddaje procesowi jedno lub wieloetapowego 
szlamowania w wodzie zawierającej żelazo w 
ilości mniejszej niż 0,3 mg/dm3 i chemicznej 
zawartości tlenu oznaczonej metoda nadmanga-
nianowa mniejszej niż 3 w urządzeniu szlamują-

file:///J57J
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cym z prędkość ig obwodowe 0,2 do 3 m/s przy 
udziale "«agawym wody do materiału wsadowego 
w sto&Uïiîiu 1:4 co 3:1,5 przfiz 2 do 12 godzin, 
po czym odbiera się silsm poprzez sita o nume-
rach 1, 2. lub 5 mm i znanymi metodami odwad-
niania lub obrabia się dalej w zawiesinie. 

/*- zastrzeżenia/ 

4 (51) C04B A1 (21) 255666 (22) 85 10 04 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 
Węglowego, Katowice 

(72) Budzyński Henryk, Olszswski Edward, 
Owczarek Krystian, Frychel Janina, 
Wesołowski Marek, Sporysz Wanda 

(54) Sposób wytwarzania polimerowej masy 
tynkarskiej 

\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli-
wienia zastosowania tańszych, krajowych surow-
ców do otrzymywania polimerowej masy tynkar-
skiej, nakładanej na różnego rodzaju podłoża 
stosowanej w budownictwie. 

Sposób według wynalazku polega na wymie-
szaniu wodnej dyspersji kopolimeru winylowo-
nsleinowego lub jej dowolnej mieszaniny z dys-
persję wodną kopolimeru win/lowo-akrylo^ago, 
przy cxyin zawartość suchej y-say w mieszaninie 
dyspersji kopolimerów «wnosi 30 - 55%, jako 
epcina z wypełniaczem drobnoziarnistym, korzys-
tnie B'i.nerniriyir. o wielkości ziarna do 5 mm, 
wodę orsz ewentualnie modyfikatorami. 

/6 zastrzeżeń/ 

4 (54) G04B A1 (21) 255789 (22) 85 10 16 
B28B 

(75) Kwiatkowski Wiesław i Rybarczyk Leszek, 
Poznań 

(54) Sposób wytwarzania wykładzin budowlanych 

(j571 Wynalazek rozwiązuje : Kjadnienle uzyska
nia wykładzin budowlanych u wysokiej jakości 
przy uproszczonym i oszczędnym, w zakresie 
energii i czasu, procesie technologicznym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
przygotowuje się maoę płynne, przy czym podsta
wowymi, składnikami masy sę s bazalt w ilości 
50 części wagowych, piasek w ilośpi 30 części 
wagowych, roztwór wodny MgCl„ o gęstości 1,25 -

3 1,3 g/cm w ilości 70 ml, stężony kwas słony 
3raz magnezyt lub dolomit w ilości 100 części 
wagowych, otrzymana masę wlewa się do forw, 
suszy w temperaturze pokojowej około 10 godzin 
s następnie płytki wciąga &ię z form, wytrawia 
w rozcieńczonym kwasie azotowym, sezonuje i 
nakład.? vn a es zwę hydrofobowe będące kompozycją 
ży,vic epoksydowych, które utwardza sie i har
tuje przez 45 minut w temperaturze 60 o. 

"Wykładziny maję zastosowanie do wykłada
nia ścian wewnętrznych i atewętrznych budowli 
oraz posadzek i przykryć dachowych. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (54) C04B A1 (21) 255882 (22) 85 10 21 

(71) Politechnika Sląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice; Kombinat Budownictwa Ogólnego 

"ROW", Rybnik 
(72) Leśniak Stanisław, Bochenek Kazimierz, 

Wenckowski Marian, Motyczka Antoni, 
Wyrwa Szczepan, Robalkowski Marian 

(54) Beton lekki z porowatego kruszywa 
sztucznego 

\57) Przedmiotem wynalazku jest beton lekki z 
porowatego kruszywa sztucznego zwany lekkim 

zwartym piaskobetonem elporytowym. Beton według 
wynalazku składający się z cementu,, wody i po-
rowatego kruszywa sztucznego, charakteryzuje 
się tym, że zawiera jäko porowate kruszywo 
sztuczne elporyt w ilości 30 - 45% objętoś-
ciowych gotowej mieszanki betonowej. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) C06D A1 (21) 255609 (22) 85 10 03 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 
(72) Deluga Zbigniew, Hulewicz Zbigniew, 

Płachta Edmund, Rembiszewski Wiktor, 
Zieliński Jan, Czechowski Stefan, 
Wierzchoń Krzysztof 

(54) Pirotechniczna mieszanina łzawiąca 

(57) Przedmiotem wynalazku jest pirotechniczna 
iffleazanina łzawiąca do produkcji granatów łza-
więcych. 

Pirotechniczna mieszanina łzawięca zawie
rająca chloroacetofenon lub nitryl kwasu o-chlo-
robenzylidenomalonowego, chloran potasowy, chlo
rek amonowy, ewentualnie dodatek dowolnego d o 
ju, charakteryzuje się tym, że zawiera 5-20 
części wagowych dekstryny i 1-10 części wago
wych napełniacza krzemionkowego oraz ewentual
nie 0,5-10 części wagow/ch nowolaku. 

/2 zastrzeżenie/ 

4 (51) C07C A1 (21) 256240 (22) 85 11 12 

(71) Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem", 
Bydgoszcz 

(72) Gieysztor Andrzej, Lauer Andrzej, Kałamaja 
Andrzej, Madej Władysław, Ostrowski 
Ryszard, Gajewski Roman, Olszewski Janusz, 
Bachowski Józef, Nagay Zbigniew, Talarek 
Grzegorz, Myszkowski Jerzy, Strzałkowska 
Teresa 

(54) Sposób otrzymywania tlenków organicznych 
z chlorohydryn 

(57] Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu umożliwiającego równomierne i 
pełne przereagowanie wodorotlenku wapniowego 
i zmniejszenia zużycia energii cieplnej. 

Sposób otrzymywania tlenków organicznych 
w procesie odchlorowodorowania chlorohydryr.y 
przy pomocy wodnego roztworu wodorotlenku wap-
nia, charakteryzuje się tym, że reakcję odchlo-
rowodorowania chlorohydryn prowadzi się przy 
pomocy mleka wapiennego, sporządzonego z wapna 
pokarbidowego o granulacji ziarna poniżej 100 
mikronów, zawierajęcego minimum 85% CaOH-, z 

dodatkiem dyspergatora organicznego o charak-
terze anionoczynnym, w ilości 0,01 do 0,2% 
wagowych. /I zastrzeżenia/ 

4 (51) C07C A2 (21) 259391 (22) 86 05 06 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź; Łowickie 
Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", Łyszkowice 

(72) Król Bogusław, Kaźmierczak Andrzej, 
Chodorowski Włodzimierz, Kwas Bogumiła, 
Kostrzewa Janina 

(54) Sposób otrzymywania laktobionianu wapnio-
wego i jego s o l i podwójnej z glukonianem 
wapinowym 

(57) iVynalazek rozivi&zu j o zagartnieniö opracowa-
nia' sposobu ijinożliwinjącogo wytworzenie pro-
duktu bez zanieczyszczeń bromkiem wapniowym 
oraz wydajniejszej k r y s t a l i z a c j i związku zes-
polonego laktobiomanu wapniüivego z chlorkiem 
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wapniowym. Sposób otrzymywania laktobionianu 
wapniowego i jego soli podwójnej 2 glukonia-
nem wapniowym z roztworu laktobionianu wapnio
wego z jonami bromkowymi, otrzymanego w wyniku 
elektrochemicznego utlenienia laktozy, polega 
na tym, że roztwór laktobionianu wapniowego 
laktozy zawierający Jony bromkowe o stężeniu 
0,10 - 0,2 mola przepuszcza się przez złoże 
anionitu polistyrenowego, po czym do otrzyma
nego wycieku laktobionianu wapniowego dodaje 
się chlorek wapniowy w ilości zapewniającej 
podwyższenie stosunku molowego chlorku wapnio
wego do laktobionianu wapniowego do 1,1 - 1,2, 
a następnie po przeprowadzeniu dwuetapowej krys
talizacji, rozpuszcza się otrzymany związek 
zespolony laktobionianu wapniowego z chlorkiem 
wapniowym w kwasie siarkowym 1,5 - 2,2 normal
nym użytym w ilości 1,0 - 1,2 mola na 1 mol 
zwięzku zespolonego i oddziela utworzony siar
czan) wapniowy, zaś roztwór po filtracyjny o 
stężeniu korzystnie 38% wagowych i pH • 0,5 -
2,0 przepuszcza się przez kolumnę wypełnione 
anionitem poliakrylowym w postaci wodorotle
nowej, przy czym w trakcie procesu odbiera 
się frakcje, z których frakcję początkowe i 
koncwa zawraca się do następnego cyklu wymia
ny Jonitowej, zaś frakcję główne stanowiąca 
czysty laktobian wapniowy, o średnim stężeniu 
minimum 33% wagowych, ogrzewa się do tempera
tury 75 - 80°C i rozpuszcza krystaliczny glu-
konian wapniowy w ilości 0,77 -1,0 mola w sto
sunku do 1 mola laktobionianu wapniowego otrzy
mując sól podwójne laktobionianu wapniowego z 
glukonianem wapniowym. 

Laktobionian wapniowy i jego sól podwójna 
z glukonianem wapniowym służą do bezpośrednie
go wytwarzania farmaceutycznych preparatów 
wapniowych. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) C07D A1(21) 256824 (22) 85 12 16 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
BLACHOWNIA" Kędzierzyn-Koźle 

(72) Kiedlik Maciej, Kołędkowski Bronisław, 
Balcerowiak Wojciech, Majchrzak Maria, 
Włodarczyk Aleksander, Makat Konstanty, 
Ludowiczak Stanisław, Kobiński Zygmunt 

(54] Sposób wytwarzania trioksanu 

f57J Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania sposobu, który umożliwia wydzielenie 
produktu o wysokiej czystości. 

Sposób wytwarzania trioksanu na drodze 
polimeryzacji formaldehydu w roztworze wodnym 
wobec kwaśnego katalizatora charakteryzuje się 
tym, że proces polimeryzacji prowadzi się w 
temperaturze 75-98°C wobec kationitu w postaci 
sulfonowego kopolimeru styrenu z dwuwinyloben-
zenem, zawierającego 0,1 - 1,$% wagowego żela
za, przy użyciu wodnego roztworu formaldehydu 
o zawartości 35-55% wagowych HCHO i 0,5 - 1% 
wagowego metanolu. /I zastrzeżenie/ 

4(5l) C07H A1 (21) 256767 (22) 85 12 11 

(7l) Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne 
"Polfa", Warszawa 

(72) Biedrzycki Marek, Chmielnicki Piotr, 
Orzewiński Wiesław, Marszałek Jan, 
Sępkowski Waldemar, Snioch Irena 

(54) Sposób otrzymywania laurylosiarczanu 
2'-estru propionowego erytromycyny 

\37\ Wynalazek' rozwiązuje zagadnienie otrzymy
wania z wysokę wydajnościę laurylosiarczanu 
2 —e6tru propionowego erytromycyny o wysokim 
sjopniu czystości. 

Sposób otrzymywania laurylosiarczanu 

2'-©stru propionoweyo erytromycyny według wy
nalazku charakteryzuje się tym, że proces es
try fikać j i erytromycyny bezwodnikiem kwasu 
propionowego prowadzi się w niskiej tempera
turze -20 do + 15°C w rozpuszczalniku organicz
nym mieszającym się 2.wodę i w stężeniu podsta
wowego substr^tu erytromycyny 30-45% wagowo/ob-
jetolciowych, naetępnle otrzymany propionian 
2 -estru propionjwego erytromycyny w postaci 
•zawiesiny kryszteidw w mieszaninie poreakcyj
nej poddaje się w temparaturze O-IS^ reakcji 
heterofa2owej wymiany z laurylosiarczanem 
sodu w nadmiarze molowym, w roztworze organicz-
no-wodnym przy zawartości wody w mieszaninie 
reakcyjnej 10 do 20%, oraz w obecności w środo
wisku reakcji buforującej pH soli nieorganicz
nej i po otrzymaniu solwatu lauryloaiarczanu 
2r-estru propionowego erytromycyny z rozpusz
czalnikiem organicznym przeprowadza się go w 
hydrat laurylosiarczanu 2'-estru propionowego 
erytromycyny pod działaniem wody, po czym pod 
wpływem nadmiaru dodawanej wody i przy utrzy
maniu wartości pH w zakresie 5,9 - fc,3 krys
talizuje produkt, który po odsączeniu i prze
myciu wodnym roztworem buforu kwasu organicz
nego i jego soli z metalem alkalicznym o war
tości pH 4,0 - 5,5 suszy się. 

V/y tworzony zwiazak jest cennym antybioty
kiem o działaniu przeciwbakteryjnym. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 (5l) C08F A1 (21) 255634 (22) 85 10 02 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 

(72) Maciejewska Hanna, Uhniat Maria, Zowada 
Tadeusz, Jaskóła Konrad, Dąbrowski Jacek, 
Tyburski Mirosław, Kurkowska Maria, Sęp 
Karol M., Zdanowski Jan, Gucwiński 
Stanisław, Lipczyński Jerzy 

(54) Sposób wytwarzania polipropylenu o wysokim 
ciężarze nasypowym 

\57J Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza
nia polipropylenu o wysokim ciężarze nasypowym 
na drodze polimeryzacji w węglowodorowym śro
dowisku w obecności metaloorganicznych układów 
katalitycznych, zawierających TiCl_ i związek 

glinoorganiczny. Reakcję polimeryzacji propyle
nu lub kopolimeryzacji propylenu z innymi oC -
olefinami do produktów o ciężarze nasypowym 
400-600 g/l prowadzi się na katalizatorze zawie-

jacym fluoro-chlorowe związki glinoorganiczne 
i TiCl,, przy stosunku Al: Ti jak /1,0~2,5/:1, 

aktywowanym ciekłym propylenem, wprowadzonym 
do środowiska reakcji, a następnie proces poli
meryzacji prowadzi się w systemie 1-4 reaktorów, 
zasilanych gazowym monomerem. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C08F A1 (21) 255641 (22) 85 10 04 

(71) Zakład Polimerów PAN , Zabrze 
(72) Turska Eligia, Sokół Maria, Grobelny 

Janusz, Jedliński Zbigniew 

(54) Sposób wytwarzania poliakrylonitrylu 
o nowej strukturze charakterystycznej dla 
liotropowej fazy mezomorficznej 

157j Sposób według wynalazku polega na *ya>, że 
poliakrylonitryl poddaje się spęcznianiu w śro-
dowisku niskoczasteczkowym cieczy organicznych 
o dużej wartości momentu dipolowego, korzystnie 
zawierajęcych grupy nitrowe, amidowe, nitrylowe, 
ketonowe lub aldehydowe, w temperaturze wybranej 
z określonego zakresu temperatur zależnego od 
rodzaju użytego środka spęczniającego. 
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Pdlimsry i kopolimery poliakrylonitrylu 
wytworzone sposobem według wynalazku ?r>oqą 
znaleźć zastosowanie f przemyśle włókienniczym 
do otrzymywanie włói; vsn akrylowych o korzyst
niejszych od dotychczasowych własnościach. 

/i zae tr zet«'-ie/ 

4 (51) C08F A1 (21) 255659 (22) 85 10 03 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i 
Tworzyw Winylowych, Oświęcim 

(72) Pietkiewicz Halina, Ehrenfeld Elżbieta, 
Grabowska Eulalia, Malik Adam, Zieliński 
Kazimierz 

(54) Sposób wytwarzania wysokodrobinowego 
alkoholu poliwinylowego 

(57) Sposób wytwarzania wysokodrobinowego al
koholu poliwinylowego przez suspensyjna poli
meryzacja octanu winylu w środowisku wodnym 
1 alkoholizę powstałego polioctanu winylu, 
charakteryzuje się tym, że polimeryzację octa
nu winylu przeprowadza się w temperaturze 
wyrastającej, korzystnie dwustopniowo: z 63-
67°C na pociotku procesu do nkolo 75-S5°C pod 
koniec procesu, w obacnoścx układu inicjujęcego 
złożonego z nadtlenku benzoilu, korzystnie w 
ilości 0,05-0,15% wagowych w stosunku do mono
meru, oraz z organicznego nedtłsnodwuwęylanu 
o czasie połowicznego rozpadu poniżej 60 minut 
w 60°Cs korzystnie w ilości 1,2-3,6.x 10™^ mo
la/mol [r.onomeru. 3ako inicjatory naritlenod^uwę-
olanowa ^aieca się związki o wzorze: 

R - o - /CO/ - 0 - 0 - /CO/ - 0 - R, 

gdzie R oznacza rodnik n-propylowy, i«propvIo
wy, 1-r.- butylowy, 2-n-bu tyl.owy , metyłeno 
3-h9ptylowy, n-mirystyłowy, n-cetylowy, cyklo-
heksylowy lub 4-t-butylocykłohaksylowy. 

/3 zastrzelenia/ 

4 (51) C08J A1 (21) 255637 (22) 95 10 04 
B29D 

(71) Politechnika Warszewska, Warszawa; 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Opakowań, Warszawa 

(72) Diem Tedeusz, Fabianowski Wojciech, Kuzia 
Andrzej, Rybaiko Andrzej, Zdanowski 
Bogusław, Makaruk Leszek, Iwańska Zofia 

(54) Sposób wytwarzania folii polaryzującej 
światło widzialne 

Í57) Sposób według wynalazku polega na tym, że 
folię z poli/alkoholu winylowego/ zawierajęca 
5~15?á wagowych sorbitolu jako plastyfik*atora, 
0-5% wagowych jodku potasowego i 0-4% wago-
wych związku dichroicznego laminuje się z 
folię nośna nie pęczniejąca w wodzie, mająca 
proparacyjna warstwę polius >tsnowa i poddaje 
się w sposób ciągły jednoczesnemu procesowi 
spęczniania wodę i komplekaowania związkiem 
dichroicznym, a następnie bezpośrednio po usu-
nięciu folii nośnej poddaje się ja w stanie 
Spsjcznipoym jednoos iewemu rozciąganiu w tempe-
raturze poKojowej i w stanie naprężonym lami-
nuje się ję z podkładowe folia zabezpieczające, 
Otrzymane sposobem viiadiug wynalazku folię wy-
korzystuje się w aparatach optycznych oraz 
wyświetlaczach znaków optycznych. 

/2 zastrzeżenie!/ 

4(5l) C08J A1 (21) 255809 (22) 85 10 17 
G03C 

(71) Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; 
Zakłady Chemiczne im. Jędrzeja Śniadeckiego 
Toruń 

(72) Huppenthal Lesław, Staszewska Danuta 

(54) Sposób rozdziału błon z trójoctanu celulozy 
i poliestrów, zwłaszcza poli/tereftalu 

eylenowego 

\57) Wynalazek rozwięzuje s.agadnianie •.•możliwi*;-
ns,fl zmniejszenia pracochłonności rozdziału błon 
z trójoctanu celulozy i pol iastrów, zwłaszcza 
polj/tereftalanu etylenowego/, przeznaczonych 
do przetwórstwa wtórnego, 

Sposobem według wynalazku błony zanurza 
się w roztworzą zwięzkćw nieorganicznych i/luii 
związków organicznych o ciężarze właściwym po
wodującym ich zupełne oddzielenie, po czym mie
sza się je, a następnie po oddzieleniu, koiujno 
wyławia, . przemywa wodę i suszy. 

Jako zwięzki nieorganiczna stosuje się 
korzystnie chlorek wapniowy lub azotan wapniowy 
zaś jako związek nieorganiczny i organicżny 
korzystnie chlorek sodowy z eaoharczą, a jako 
związek organiczny korzystnie sacharozę. 

/4 zastrzeżenia/ 

4 (54) C08L A1 (21) 254848 (22) 85 08 02 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Spychaj Tadeusz, Soroke Jacek ., Fabrycy 

Ewa, Królikowski Wacław, Pawłowski. Witold, 
Błędzki Andrzej, Benisk Antoni, Talarek 
Grzegorz 

(54) Transparentna zalewowa kompozycja epoksy-
dowa 

\p7) Zagadnieniem podlegającym rozwieraniu jest 
-opracowanie kompozycji epoksydow&j nadajęc^j 
się do stosowania w optyce i optoelektronice, 
charakteryzują się podwyższone elastycznością 
i odpornośćię na zmiany termiczne w szerokim 
zakresie temperatur. 

Kompozycja epoksydowa według wynalazku za-
wiera: 20-100 części wagowych małoczasteczkowej 
żywicy epoksydowej z bis fenolu A lub éteru di-
glicydylowego bisfenolu A, 0,5-80 części wago-
wych frakcji eterów diglicydylowych glikoli 
polietylenowych, 10--50 części wagowych utwardza-
cza w postaci adduktu akrylonitrylu z dietyle-
notriaminę i/lub trietylenotetrekina i/lub izo-
foronadiaminę i/lub bis/4-amiria-3~metylocyklo-
heksyło/metanaifł,, 0,5-25 części wagov^ych stabili-
zatora w postaci ' episiarczku alkilenowego i/lub 
2,2*, 6,6 - tetrametylopiperydonu-4. 

/2 2-

4 (51) C08L A1 (2l) 255621 (22) 35 10 03 
C093 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i 
Tworzyw Winylowych, Oświęcim 

(72) Miara Zbigniew, Wójcik Jarzy, Pietraszek 
Wiesław, Górski Leopold, Wachniew Jerzy 

(54) Sposób otrzymywania kalafoniowego kleju 
papierniczego 

\o'7) Zagadnieniem podlegający; rozwiązaniu jesc 
uzyskanie kleju papierniczego dobrej jakości-

Sposób wadług wynalazku polega na modyfi
kacji kalafonii formaldehydom lub substancją 
mogącą go wydzielać i/lub kwasów karboksylowy-
nienasyconym lub jego bezwodnikiem, w obecności 
co najmniej jednogo z kwasów sulfonowych o wzo
rze R* Ś'0,H, gdzie R1 oznacza grupę alkilowa 
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lub alkiloarylowę zawierajęcą od 10 do 20 
atomów węgla, albo alkilooksyetylosiarcza-
nów o wzorze R 2 / O C 2 H 5 / n O S O 3 H , gdzie R*-

oznacza grupę alkilowa zawierajęce od 10 
do 20 atomów węgla oraz zmydlenie zmodyfikowa™ 
nej kalafonii przy użyciu wodorotlenku lub 
węglanu metalu alkalicznego. /2 zastrzeżenie/ 

4 (51) C09D A1 (21) 256621 (22) 85 12 03 
C08L 

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice 
(72) Szombierska Dorota, Mann Gabriela 

(54) Lakier do gruntowania termoplastycznych 
tworzyw sztucznych 

(57J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco~ 
wania lakieru o zwiększonej odporności na dzia-
łanie agresywnych rozpuszczalników aromatycz-
nych i ketonowych zawartych w emaliach stoso~ 
wanych do dekoracyjnego malowania tworzyw sztucz 
nych. 

x Lakier według wynalazku składa się z roz-
tworu zawierającego 4-15 części wagowych wyso • 
kospolimeryzowanego polimeru metakrylanu rae-
tyiu typu tworzywowego, 40-60 części wagowych 
octanu etylu i 60-40 części wagowych octanu 
butylu. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) C09K A2(21) 261111 22) 86 08 21 

(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 
Wrocław 

(72) Kropiwnicka Jolanta, Znamierowska Teresa 

(54) Sposób otrzymywania czystego meta fosforanu 
lantanu w postaci krystalicznej lub w 
postaci proszku 

\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania prostego sposobu umoźliwiajęcego uzyska-
nie czystego produktu z tanich i dostępnych 
surowców. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
tlenkowe połęczenie lantanu o wzorze NaLaO , 

uzyskane przez ogrzewanie równomolowej miesza-
niny N a 2 C 0 3 i La 2O„ w temperaturze około 573 K 

w czasie 1 godziny, poddaje się reakcji 2 fos-
foranem dwuwodoroamonowym w proporcji masowej 
około 1:13 w temperaturze około 453 K w czasie 
maksymalnie 1 godziny. Następnie temperaturę 
podwyższa się do wartości nie większej niż 
623 K z szybkością 10 K/godz. chcęc otrzymać 
produkt monokrystaliczny lub też z szybkościę 
5 K/minutę chcęc otrzymać produkt w postaci 
proszku. Mieszaninę utrzymuje1- się w tej tempe-
raturze przez okres do 2 godzin, a uzyskany 
produkt chłodzi się i przemywa woda. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) G09K A2 (21) 261112 (22) 80 08 21 

(71) Akademia Ekonomiczna im.-Oskara Langego, 
Wrocław 

(72) Kropiwnicka Jolanta. Znamierowska Jolanta 

(54) Sposób otrzymywania czystego ultrafos-
foranu lantanu w postaci kryształów 

\57] Wynalazek rozwięzuje zagadnienie a!<róc&-
nia i uproszczenia procesu uzyskiwania czys
tych kryształów ul trafosforanu ląntnnu. 

Sposób według wynalazku polega na tyw, że 
tlenkowe połączenie lantanu o wzorz<i NaLa0o 

uzyskane w wyniku ogrzewania równomolowej mie-
szaniny Na 2C0 i L a 2 0 , w temperaturze około 

573 K w cięgu 1 godziny poddaje się raakcji z 

fosforanem dwuwodoroamoncwym albo do równomolo-

wej mieszaniny Na^CO, i La ?0_ można bezpośred-

nio wprowadzać NHJH oP0.. Reakcję pomiędzy 

NaLaO 2 i fosforanem dwuwodoroamonowym użytymi 

w stosunku maspwyii» 1:20 prowadzi się w tempera-
turze od 453 do 493 K w cięgu maksymalnie 1 go-
dziny. Następnie temperaturę podwyższa się do 
wartości od 673 i< do 823 K utrzymując ja przez 
2 godziny. Po tym czasie produkt w postaci mo-
nokryształów ultrafosforanu lantanu LaPçO^ 

chłodzi się, przemywa wodą i suszy. 
/2 zastrzeżenie/ 

4 (54) C09K A2 (21) 261113 (22) 86 08 21 

(71) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 
Wrocław 

(72) Kropiwnicka Jolanta, Znamierowska Teresa 

(54) Sposób otrzymywania krystalicznego orto-
foranu lantanu 

\v57j Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu, który umożliwia otrzymanie mone-
krystalicznego produktu o wysokiej czystouui. 

Sposób otrzymywania krystaliczneflu orto-
fosforanu polega na tym, że tlenkowa połęczonie 
lantanu o wzorze NaLaO? uzyskane w rezultacie 

ogrzewania równomolowej mieszaniny Ma ?CO, i 
i-a?0-, w temperaturze około 573 !< w czasie t go
dziny poddaje się reakcji z fosforanem dwuwodo-
roa!";ionowym albo do równomolowej mieszaniny 
Na^CO, i La?0 wprowadza się bezpośrednio 

NH.H2P0 i reakcję pomiędzy NaLa02 i fosfora
nem dwuwodoroamonowym, użytymi w stosunku molo
wym 1:1, prowadzi się w temperaturze od 453 do 
493 K w ciągu maksymalnie 1 godziny..Następnie 
całość miesza się, po czym temperaturę podwyż
sza się do poziomu maksymalnie 573 l< i proces 
ogrzewania prowadzi się przez okres 2 godzin, 
a otrzymany monokrystaliczny produkt chłodzi 
3ię i przemywa wodę. /I zastrzeżenie/ 

4 (5l) G10M A1 (21) 255682 (22) 85 10 08 

(7l) Instytut Technologii Nafty, Kraków 
(72) Maczel Henryk, Zielińska Dorota, Mucha . 

Józef 

(54] Olej do smarowania silników spalinowych 
z zapłonem iskrowym, pracujących na pali
wie gazowym oraz do smarowania sprężarek 

I57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia oleju smarowego zapewniającego wydłużenie 
czasu eksploatacji silników oraz sprężarek. 

Olej według wynalazku składa się z 80 do 
95 części wagowych oleju bazowego zawierającego 
10-45 części wagowych związków aromatycznych, 
0,3 - 3,2 części wagowych żywic i 0,2-1,5 częś
ci wagowych siarki, z 5-20 części wagowych zes
tawu /pakietu/ dodatków zawierającego 5 do 95 
części wagowych pochodnych bezwodnika alkilo-
bursztynowego l/lub pochodnych alkilofenoli 
i/lub tych związków zawierajęcych bor i/lub • 
mieszanin tych związków chemicznych i/lub 4 do 
15 części wagowych pochodnych alk .i.lo fosf oniaQÓw 
i/lub alkilotiofosfoni.^nów i/lub mieszanin tych 
związków chemicznych i/lub 5 do 20 C7.y;.ci wago-
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wych organicznych i/iub nieorganicznych zwięz-
ków boru, 1 do 15 części wagowych soli cynko-
wych kwasów alkilo-i/lub aryloti o fosforowych 
i/lub 1 do 15 czyści wagowych pochodnych alki-
lofenoli oraz z 0,1 do 10 części wagowych zna-
nych dodatków lepkościowo-depresujgcych i/lub 
lepkościowych i depreaujęcych i z 0,1 części 
wagowych inhibitorów pienienia. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C11B A1 (21) 255806 (22) 85 10 17 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa; 
Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów 
"Polifarb", Cieszyn; Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych, 
Oświęcim 

(72) Szczepańska Hanna, Chmialarz Barbara, 
Cuber Antoni, Kozieł Józef, Wójcik Jerzy, 
Kubica Denedykt 

(54) Sposób izomeryzacji położeniowej kwasów 
tłuszczowych lub ich estrów 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób prowa-
dzema w skali przemysłowej procesu izomery
zacji położeniowej, polegającej na przesunię
ciu izolowanych wiazan podwójnych do pozycji 
sprzężonej, wielonienasyconych kwasów tłusz
czowych lub ich estrów. 

Sposobem według wynalazku izomeryzację 
prowadzi się w temperaturze 473-513 K, w 
czasie do 4 godzin, w obecności 1-4% wagowych 
katalizatora, składającego się z niklu i mie
dzi osadzonych na tlenku glinu 1 węglu aktyw
nym w postaci zawiesiny w kwasach tłuszczowych 
lub ich estrach. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) C12P A2 (21)) 261114 (22) 86 08 21 

(7l) Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, 
Wrocław 

(72) Ziobrowski Jerzy, Masłowski Bogusław 

(54) Podłoże do prowadzenia procesu fermentacji 
mlekowej 

(57} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zagospo-
darowania odpadowych produktów przemysłu ole-
jarskiego. Podłoże.w którym jako źródło węgla 
stosuje się węglowodory, charakteryzuje się 
tym, że zawiera od 8 do 13% poekstrakcyjnej 
śruty sojowej lub rzepakowej w stosunku do 
ilości cukrów, najkorzystniej 10%. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) C21B A2(21) 259474 (22) 86 05 12 
G01F 

(7l) Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego 
"BIPROHUT", Gliwice 
(72) Jabłoński Józef 

(54) Sposób pomiaru poziomu surówki i żużla w 
garze wielkiego pieca oraz gar wielkiego 
pieca 

\57j Wynalazek rozwiązuje zagadnienie kontroli 
poziomu płynnego żużla i surówki w garze wiel
kiego pieca. 

Sposób pomiaru poziomu surówki 1 żużla 
charakteryzuje się tym, że do garu wtłacza się 
w sposób ciągły, na kilku poziomach gaz obojęt
ny lub redukcyjny. 3eden poziom wtłaczania gazu 
znajduje się powyżej maksymalnego poziomu żużla 
i jest wzorcowym, a pozostałe znajduję się po
między tym poziomem a poziomem nieco powyżej 
poziomu otworu spustowego surówki. Następnie 

dokonuje się pomiaru różnicy ciśnień pomiędzy 
poszczególnymi ciśnieniami w pozostałych prze-
wodach a ciśnieniem w przewodzie wzorcowym. 
Wielkości tych różnic ciśnień sę odzwiercied-
leniem poziomów żużla i surówki i określaję te 
poziomy. 

Gar wielkiego pieca charakteryzuje się tym, 
że w warstwie /3/ materiału ogniotrwałego na 
końcach przewodów /6, 7, 8 i 9/ znajduję się 
dysze /15/, przy czym przewód /6/ jest przewo-
dem wzorcowym i jego dysza /15/ w garze znajdu-
je się powyżej maksymalnego poziomu żużla, zaé 
przewód /7/ je3t przewodem maksymalnego dopusz-
czalnego poziomu żużla, a przewód /8/ jest 
przewodem górnego poziomu surówki, natomiast 
przewód /9/ jest przewodem minimalnego poziomu 
żużla przy spuście surówki. Przewody /6, 7, 8 
i 9/ z drugiej strony podłączone sę do podgrze-
waczy /10/ a na tych przewodach /6, 7, 8 i 9/ 
przed podgrzewaczami /1O/ znajdują się kolejno 
zasuwy /li/ i sprężarki /13/ połęczone z kolek-
torem gazu /14/ majęcym manometr /18/. Pomiędzy 
przewodem /8/ wzorcowym, a poszczególnymi prze-
wodami / 7 , 8 i 9/ znajdują się manometry róż-
nicowe /12/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) C21C A2 (21) 259058 T (22) 86 04 18 

(71) Politechnika świętokrzyska, Kielce 
(22) Mirosław Gajewski, Adam Hernas, Franciszek 

Bińczyk, Janusz Tomal 

(54) Sposób modyfikacji własności staliwa 
austenitycznego 12H18N9T 

J57) VJynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwarza-_ 
nia modyfikacyjnego staliwa austenitycznego ma-" 
jęcego wyższe udarnosć i wyższe odporność na 
korozję określone we wrzęcym 65% kwasie azotowym. 

Sposób modyfikacji własności staliwa auste-
nitycznego 12H18N9T polega na tym, że staliwo 
modyfikuje się mieszankę cerowe, korzystnie w 
ilości 0,25% wagowych. 

Wytworzone staliwo służy między innymi do 
produkcji armatury zaporowej obiegu pierwotnego 
reaktorów energetycznych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C22B A1 (21) 255745 (22) 85 10 10 

(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Wójtowicz Janusz, Zakrzewski Jerzy, 

Śmieszek Zbigniew, Sobierajski Stanisław, 
Gotfryd Leszek, Szołomicki Zbigniew, 
Ciosek Jan, Bednarek Andrzej, Romanowicz 
Piotr, Pakulski Sławomir, Wroński 
Władysław, Lubieniecki Bogusław 

(54) Sposób odzysku metali ze szlamów anodowych 
bogatych w ołów 

\57| ,vyn.ilazek rozwiązuje zagadnienie odzysku 
ilokiu 1 wstali szlachetnych z odmiedziowanych 
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szlamów anodowych zawierajęcych powyżej 15% 
Pb. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
odmiedziowany do zawartości poniżej 2% Cu szlam 
anodowy traktuje się roztworem węglanu sodu o 
stężeniu od 10 do 150 g/dm3 w ilości takiej, 
aby molowa proporcja węglanu sodu do zawartego 
w szlamie anodowym ołowiu nie była niższa niż 
0,8 i 1, następnie szlam oddziela się od roz-
tworu i traktuje się go roztworem kwasu fluo-
rokrzemowego, o stężeniu od 10 do 45% w ilości 
od 0,5 do 2,8 mg czystego kwasu fluorokrzemo-
wego na 1 mg ołowiu zawartego w szlamie anodo-
wym, po czym roztwór oddziela się od pozosta-. 
łego szlamu, a szlam przetapia się w dowolnym 
piecu hutniczym znanymi metodami. 

Roztwór kwasu fluorokrzemowego oddzielony 
ód szlamu korzystnie traktuje się kwasem siar~ 
kowym w proporcji molowej 0,5-1 w stosunku do 
ołowiu zawartego w roztworze kwasu fluorokrze-
mowego, wytracony siarczan ołowiu oddziela się 
od roztworu, a roztwór zawraca się do procesu 
traktując nim szlam anodowy. /2 zastYzeżenia/ 

4 (51) C22B A1 (21) 255771 (22) 85 10 14 

( 7 1 ) Zakłady G ó r n i c z o - H u t n i c z e " B o l e s ł a w " , 
Bukowno 

(72) Stępniewski Janusz, Kubas Jan, Lis 
Władysław, Kubiczek Andrzej, Galicki Jan 

(54) Sposób prażenia koncentratów siarczkowych 
rud cynku oraz urządzenie do prażenia 

koncentratów siarczkowych rud cynku 

\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia skrócenia operacji rozpalania pieca flu
idyzacyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu 
płynnego paliwa na operację rozpalania i dopa
lania warstwy fluidalnej w piecu fluidyzacyj
nym. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
po oczyszczeniu rusztu powietrznego /5/ kieruje 
się na trzon pieca prażonkę blendy cynkowej o 
małej zawartości lotnych pyłów, przygotowuje 
się złoże warstwy fluidalnej, następnie zamyka 
8ię.komorę fluidyzacyjne, sprawdza się opór 
warstwy fluidalnej, zapala się wysokoprężne 
palniki olejowe, podgrzewa się złoże prażonki 

z równoczesnym dozowaniem powietrza pod trzon, 
po czym po stwierdzeniu szybkiego wzrostu tem-
peratury przeważnie powyżej 450oc wygasza się 
palniki olejowe i dalsze podnoszenie tempera-
tury warstwy fluidalnej dokonuje się przez 
spalanie paliwa stałego, aż do sięgnięcia 
temperatury od 95O-98O°C, po czym do warstwy 
fluidalnej kieruje się podgęszczonę pulpę 
koncentratu siarczkowej rudy cynku i okresowo 
szlamów cynkonośnych z tym, że gdy następuje 
obniżenie temperatury w warstwie fluidalnej do 
800°C kieruje się do warstwy fluidalnej jedno-
razowo lub porcjami paliwo stałe, dogodnie 
przy zmniejszeniu ilości podawanego powietrza 
pod trzon pieca fluidyzacyjnego oraz podgrze-
wa się warstwę fluidulna do temperatury auto-
termicznej. 

Urzędzenie według wynalazku charakteryzu-
je się tym, że w czasie rozpalania i dopalania 
warstwy fluidalnej właściwy piec fluidyzacyjny 
zaopatrzony jest w lancę rurowe /19/ instalacji 
dozujęcej paliwo stałe, usytuowane w okienku 
kontrolnym przewodu /17/ do odprowadzania pra-
źonki, podczas gdy na granicy dolnej części 
cylindrycznej i części stożkowej wyrsurówki właś-
ciwego pieca fluidyzacyjnego usytuowane sę co 
najmniej dwa otwory /30/, w których instalowane 
sa olejowe palniki, dogodnie .wysokoprężne pal-
niki rurowo-cykloncwo. 

Sposów prażenia oraz urzędzenie dó praże-
nia według wynalazku mogą być także przezna-
czone do prażenia koncentratów siarczkowych 
rud innych metali. /12 zastrzeżeń/ 

4 (5l) C22C A1 (21) 255587 (22) 85 09 30 

(71) Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice 

(72) Sakwa Wacław, Jura Stanisław, Łabędzki 
Mariusz, Skowronek Franciszek, Sopicki 
Tadeusz, Kuś Stanisław, Szymoniak Zdzisław, 
Krzywda Zbigniew, Anderka Ernest, Pandel 
Eugeniusz, Katolik Zygmunt, Matlak Władysław 
Skrzypek Leszek, Mentel Bonifacy, Kącki 
Jerzy, Kurp Jan, Pstraś Jan 

(54) Staliwo odporne na zużycie ścierne 

(57) Przedmiotem wynalazku jest staliwo stopowe 
otiporne na zużycie ścierne majęce zastosowania 
zwłaszcza na mielniki o średnicy 530 - 1000 mm 
w młynach do miażdżenia węgla do celów energe
tycznych. 

Staliwo według wynalazku zawiera w iloś
ciach wagowych: 0,35 - 0,5% węgla, 0,4 - 0,6% 
krzemu, 1,4 - 1,7% manganu, 1,4 - 1,8% chromu, 
0,5 - 0,8% niklu, 0,2 - 0,3% wanadu, nie więcej 
niż 0,04% siarki, nie więcej niż 0,04% fosforu 
a reszta żelazo. /I zastrzeżenie/ 

4 (5l) C23C A1 (21) 255776 (22) 85 10 14 

(71) Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Kzioł Grażyna, Marcinkowski Robert, 

Malinowski Jerzy, Małczyńska-Paz 
Stanisława, Podgórska Irena, Ciuśniak Lidia, 
Ziarnik Wojciech 

(54) Kąpiel do aktywacji powierzchni przed 
chemicznym nanoszeniem metali 

(57) Kąpiel według wynalazku zawiera: chlorek 
' 3 3 

palladowy w ilości od 0,1 g/dm do 1 g/dm , 
chlorek cynawy w ilości od 0,1 g/dm do 75 g/dm 

3 3 stężony kwas solny w ilości od 10 cm /dm do 
70 cm /dm , chlorek sodowy i kwaśny węglan sodo-

3 3 
wy łęcznie w ilości od 150 g/dm do 300 g/dm , 
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wodę dejonizowanę lub destylowane w i l o ś c i od 

650 cm3/dm3 d-> 750 c a 3 / d m « z a ś Ja<<0 s t a b i l i -
zator kąpiel zawiera siarczan p-metyloaminofe-

nolu w i l o ś c i od 0,05 g/dm' do 5 g/dm . 
/I zastrzeżenie/ 

4 (51) C23G A1 (21) 255662 (22) 85 10 04 
C09K 

(71) Akademia Górn iczo-Hutn icza im. S t a n i s ł a w a 
Staszica, Kraków 

(72) Zacny Edward 

(54) Środek do trawienia wybłyszczającego 
miedzi i jej stopów 

[S7J Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest 
opracowanie środka umożliwiającego trawienie 
miedzi i jej stopów z jednoczesnym wybłyszcze-
niem powierzchni. 

Środek według wynalazku stanowi wodny roz-
twór zawierajęcy następujące składniki w iloś-
ciach wagowych: 45-70% kwasu siarkowego, 0,05 -
15% azotanu amonu, 0,05 - 3% mocznika, 0-1% 
szkła wodnego sodowego lub sodowo-potasowego 
oraz 0,001 - 0,2% trójpolifosforanu sodu. 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4 (54) D01D A1 (21) 256270 (22) 85 11 13 
B010 

(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(72) Szucht Edward, Krzyżanowski Jacek, Rybickl 

Zbigniew, Jabłoński Mirosław 

(54) Sposób wytwarzania filtrów do cieczy 

^57} Wyrtslazak rozwiązuje zagadnienie zwiększe-
nia pojemności filtracyjnej filtru przy jedno-
czesnym zmniejszeniu oporów przepływu filtrowa-
nej cisc?y, 

Sposób wytwarzania filtrów do cieczy zwłasz-
cza do przędzalniczych roztworów włókienniczych 
przy pomocy głowicy do formowania włókien z two-
rzyw termoplastycznych metodę rozdmuchu charak-
teryzuje się tym, że niesione w strumieniu gazu * 
włókna z roztopionego polimeru osadza aię bez-
pośrednio na pozostającej w ruchu obrotowym i 
jednocześnie posuwisto-zwrotnym formie odbior-
czej, przy czym w sposób regulowany zmienia się 
odległość, głowicy od poruszającej się formy od-
biorczej, a forma jest dostosowana kształtem 
do obrysu świecy filtracyjnej. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) D01G A1 (2l) 256180 (22) 85 11 08 

(7l) Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych 
"Polmatex-Falubaz", Zielona Góra 

(72) Lipiec Ryszard, Kurek Zbigniew, Stawkowski 
Kazimierz, Księżkiewicz Zenon 

(54) Podaszarpaczowa listwą rozluźniająca 

\̂ 57| Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaprojek
towania listwy rozluźniającej odznaczającej się 
łatwością wykonania i nadajęcaj się do stoso
wania do szarpaczy o różnych średnicach. 

Listwa ma umieszczone w gniazdach /A/ seg
menty obicia piłowego /5/ tworzące powierzchnie 
płaskie, a każda z tych powierzchni utworzona, 
jest z piłowego obicia /5/ o różnej podziałce, 
szerokości i kecie pochylenia ząbków. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (5l) D01G A1 (21) 256421 (22) 85 11 22 

(7l) Zakłady Urządzeń Technicznych PL "Uniprot", 
Łódź 

(72) Grabke Eugeniusz, Wiśniewski Zbigniew, 
Stępień Jan 

(54) Rolka do prowadzenia, nawijania i zaciska
nia drutu piłowego 

\57J Wynalazek rozwięzuje zagadnienie skonstruo
wania takiej rolki, która zapewni w czasie jed
nej tylko operacji właściwe położenie 3topy na
wijanego drutu w stosunku do dna rowka oraz za
ciśnięcia w rowhi tak ułożonego drutu. 
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fiolka składająca się z dwóch połączonych 
ze sobę tarcz /I, £/, charakteryzuje się tym, 
że tarcza /2/ od strony styku z tarczy /I/ ma 
pierścieniowe wycięcie w postaci półki ustala-
jącej /3/, a od strony czołowej krawydz zacis-
kające /B/, natomiast tarcza /!/ urn od strony 
czołowej płaska, powierzchnię prowadząca /7/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(5l) D03D A3 (21) 256460 (22) 85 11 25 

(6l) patent 135698 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Włókienniczego "Południe", 
Bielsko-Oiała, Fabryka Dywanów "Kowary", 
Kowary 

(54] Hamulec wałka runowego krosna dywanowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaprojek-
towania hamulca o zwiększonej niezawodności 
działania. 

Hamulec składa się z magnesu /I/ trwałego 
w kształcie pierścienia, który osadzony jest 
luźno na tulei /5/ i przytrzymywany przez za-
czep związany z uchwytem. Tuleja /5/ jest ele-
mentem konstrukcyjnym wałka runowego, poprzez 
które śruba /3/ dociska tarczę /2/ wałka runo-
wego do rury /4/ wałka runowego, natomiast po-
wierzchnia czołowa tarczy /2/ wałka runowego 
ma pierścieniowe przetłoczenio /6/, z którym 
styka.się liniowo magnes /!/. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) D06F A2 (21) 260549 (22) 86 07 08 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Nowakowski Edmund 

(54) Instalacja do odzyskiwania ciepła z 
pralnicy do bielizny 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji instalacji do odzyskiwania 
ciepła z pralnicy do bielizny, przeznaczonej 
zwłaszcza dla małych zakładów pralniczych. 

Instalacja do odzyskiwania ciepła z pral
nicy do prania bielizny składa się z bezciś
nieniowego zbiornika /l/ ścieków pralniczych i 
bezciśnieniowego zbiornika /5/ podgrzanej wody, 
zlokalizowanych poza obudową pralnicy, przy 
czym w bezciśnieniowym zbiorniku /l/ ścieków 
pralniczych usytuowana jest wężownica /9/, któ
rej jeden koniec połączony jest z pływakowym 

zaworem /6/ bezciśnieniowego zbiornika /5/ pod
grzanej wody, a drugi koniec połączony jest z 
zasilającym rurociągiem /12/ wody zimnej. 8ez« 
ciśnieniowy zbiornik /!/ ścieków pralniczych 
poprzez dolny, spustowy kurek /19/ połączony 
jest z robocze komora /16/ pralnicy, natomiast 
bezciśnieniowy zbiornik /5/ podgrzanej wody 
poprzez odcinający zawór /18/ i górny kurek, 
/15/ połączony jest z robocze komorę /16/ pral
nicy. /2 zastrzeżenia/ 

A(51) D06P A (21) 258942 (22) 86 04 11 

(61) patent 126199 
(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(72) Machnowska Zofia 

(54) Sposób drukowania i wykończenia wyrobów 
z włókien bawełnianych, celulozowych i 
mieszanek poliestrowo-celulozowych 

V57! Wynalazek rozwiązują zagadnienie opracowa-
nia sposobu umożliwiającego zachowanie właści
wych konturów druku. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że najpierw wyrób włókienniczy drukuje się 
i suszy, następnie wyrobów ten impregnuje się się 

w kąpieli zawierającej żywice termoaktywne i ka
talizator i suszy, po wysuszeniu wyrób poddaje 
sie obróbce termicznej Jednocześnie utrwalają
cej druk i usieciowujacej żywice, po czym wyrób 
ten zależnie od potrzeby pierze się, płucze i 
suszy. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) D21J A1 (21) 256119 (22) 85 11 05 

(7l) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 

(72) Hehn Zygmunt, Nowak Dominik, Dębrowski 
Czesław, Seul Franciszek, Jaglarz Maria, 
Pethe Jan, Stempiński Edward 

(54) Środek impregnacyjny do powierzchniowej 
hydrofobizacji płyt pilśniowych 

\57j Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia środka powlekającego twarde płyty pilśniowe, 
zmniejszającego powierzchniowa i całkowite chłoń*-
ność wody. 

Środek hydrofobizujęcy płyty pilśniowe 
składa się z 92-100% wagowych pozostałości po 
destylacji alkoholi tłuszczowych o długości 
łańcucha węglowodorowego C - C 0 0 i z 0-8% wala C.C. p 
gowych oleju mineralnego o lepkości 2\ 45 mm /s 
i temperaturze zapłonu powyżej 140°C. Pozosta
łość podestylacyjna zawiera poniżej 0,5% wago
wego stałych zwięzków nieorganicznych oraz ma 
liczbę kwasowe 0,2-10 mg KOH/g i liczbę zmydla*-. 
nia 15-45 mgl<0H/g i liczbę Jodowa 0-25 mg 0,/g. 

/i zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4 (5l) E01B A1 (21) 256549 (22) 85 11 29 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Maszynowego Leśnictwa, Wrocław 

(72) Dronsejko Gustaw, Chrzanowski Lech 

(54) Szczotkarka do podkładów kolejowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zabez
pieczenia przekładni napędzających szczotki 
przed zanieczyszczeniem pyłami i piaskiem 
zdzieranym przez szczotki ?. oczyszczonych po
wierzchni podkładów. 

Szczotkarka do podkładów kolejowych ma 
układ czyszczęcy utworzony z pary szczotek 
walcowych drucianych poziomych - górnej /14/ 
i dolnej /15/ i pary szczotek pionowych bocz
nych, przy czym każda szczotka ma swój układ 
napędowy elektryczny oraz układ podawania i 
odprowadzania podkładów, utworzony z dwóch par 
walców zębkowych - dolnych /2/ 1 górnych /3/ -
napędzanych elektrycznie, przy czym silniki 
elektryczne wraz z przekładniami pasowymi kli
nowymi /24/ i /33/, atanowięcymf napęd szczo
tek poziomych /24/ i /15/ oraz silniki elek
tryczna wraz z przekładniami pasowymi, stano
wiące napęd szczerak bocznych umieszczone sę 
r>a zewnętrz obudowy korpusu szczotkarki, poza 
strefa oczyszczania podkładów. 

. - / l zaś*? r .rożen i 8/ 

4 (51) E02B A1 (21) 260418 (22) 86 07 02 

(30) 85 07 03 - DK - 3042/85 
(71) Ingenirforretningen Atlas A/S, Oslo, NO 

(54) Konstrukcja nośna i platforma pływająca 
zawierająca konstrukcję nośną 

(57 Wynalazek rozwiązuje zagadnieńi.ts opracowa
nia konstrukcji nośnej przenoszęcej bardzo duże 
obciążenia. 

Pływająca platforma zawierajęca konstrukcję 
nośne, składająca się z kadłuba oraz wieżyczki 

zamontowanej obrotowo wokół swej osi za pomoce 
przynajmniej jednej konstrukcji nośnej, przy 
czym i<ażda z tych konstrukcji nośnych ma pierw-
sze pierścieniowe powierzchnię nośną utworzone 
na kadłubie oraz druga, pierścieniowe powierz-
chnię nośne utworzona na wieżyczce, stykajęcę 
się i podparta na tej pierwszej powierzchni 
nośnej,-wetíiug wynalazku charakteryzuje się 
tym, że pierwsza powierzchnia nośna jest po-
dzielona na odcinki /27, 42/, których położe-
nie jest kontrolowane za pomoce elementów ste-
ruj ęcych /30, 38/ tak, aby skompensować możliwe 
odchylenie lub zniekształcenie kadłuba podpiera-
jącego i aby utrzymać te odcinki podporowo 
względem drugisj powierzchni nośnej /24, 37/. 

/21 zastrzeżeń/ 

4(51) E02D A1 (21) 256671 (22) 85 12 05 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 
Górniczego "Budokop", Mysłowice 

(72) Kubański Andrzej, Fulerski Marek, 
Wojtusiak Andrzej, Klassek Maciej, 
Lubański Stefan 

(54) Sposób scalania gruntów 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu scalania gruntów, umożliwiającego 
uzyskanie większeoo promienia penetracji ma
teriałów chemicznych w utwardzonym gruncie. 

Sposób scalania nruntćw polegający na 
wprowadzeniu w strukturę gruntu wiożęcych ma
teriałów chemicznych z wykorzystaniem zjawiska 
hydrourabiania przy pomocy skupionego strumie
nia cieczy pod wysokim ciśnieniem, charaktery
zuje się tym, że strumień cieczy pod wysokim 
ciśnieniem wyrzucany jest z ruchomej dyszy, któ
ra z chwilę rozpoczęcia iniekcji jest wysuwana 
z przewodu wiertniczego i dociskana do ścianek 
otworu pod wpływem ciśnienia tłoczonaj cieczy, 
a po zakończeniu iniekcji powraca w położenie 
pierwotne. /I zastrzeżenie/ 
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4(51)E03B A1(2l)255894 (22) 05 10 23 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej "Instal",Warszawa 

(72) Hałupka Zbigniew, Jacek Piotr, Jopp 
Stanisław, Kubzdela Jan, Lonc Roman 

(54) Układ hydroforowy 

\$~h Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu hydroforowego o zminimalizowanych 
wymiarach gabarytowych. 

Układ hydroforowy zawierajęcy pompy, 
zbiornik hydroforowy oraz elementy instalacji 
wodnej i elektrycznej sterującej i zasilają
cej, charakteryzuje się tym, że ma budowę seg* 
mentowę zespołów pompowych, w których pompy 
/l/, / 2 / , /3/, / 4 / współpracuję równolegle, a 
zbiornik hydroforowy /5/ usytuowany jest po
ziomo, przy czym zespoły pompowe, zbiornik 
hydroforowy oraz wszystkie elementy instalacj: 
wodnej i elektrycznej posadowione sa na współ-
nei konstrukcji nośnej. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) E03B A1 (21) 255988 (22) 85 10 29 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej "Instal", Warszawa 

(72) Hałupka Zbigniew 

(54) Sposób podwyższania ciśnienia wody w 
instalacjach 

\57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie podwyż
szenia ciśnienia wody w instalacjach poprzez 
automatyczna zmianę kolejności pracy pomp. 

Sposób podwyższania ciśnienia wody w in
stalacjach zwłaszcza wodociągowych charakte
ryzuje się tym, że stosuje się automatyczny 
przełącznik przyporzędkowujęcy wyłączniki ciś
nieniowe o ustalonych zakresach ciśnień pracy 
odpowiednim pompom, przy czym każdorazowo po 
załączeniu jednej z pomp następuje zmiana tego 
przyporządkowania. /I zastrzeżenie/ 

4 (5l) E04D Al (2l) 256623 (22) 85 12 03 

(7l) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Izolacji Budowlanej, Katowice 

(72) Kaliński Krzysztof, Broszkiewicz 
Krystyna, Felisiak Irena, Jastrzębsk i 
Marcin, Ptak Marian, Juźwicki Jan, 
Pietras Zbigniew, Imiołczyk Wiesław 

(54) Posypką do papy dachowej 

\57l Przedmiotem wynalazku jestposypka do za
bezpieczania powierzchni papy dachowej przez
naczonej do krycia dachów. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia posypki o dobrej przyczepności do powłoki 
dachowej, która jest jednocześnie trwała i od-
porna na działanie wody i rozcieńczonych kwasów. 
Posypka według wynalazku stanowi granulowany 
żużel wielkopiecowy, o wielkości ziaren do 
1,6 mm, o składzie chemicznym: SiO = 37-40%, 

Fe 2O 3 = 1,4-2,4%, Al 2O 3 » 7-9%, CaO = 30-42%, 

MgO = 5-7%, MnO o 0,6-0,8%, Na20 » 0,1-0^5%, 

i siarczany w przeliczeniu na SO, « 0,1-0,4%. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) E04G Al (21) 256643 (22) 85 12 04 

(71) Politechnika Ślaska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Starosolski Włodzimierz, Maćkowski 
Ryszard 

(54) Sposób iniekcji uszkodzonych konstrukcji 
z betonu 

(j57)- Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia 6posobu, który eliminuje konieczność usz
czelniania powierzchni naprawianych elementów 
przez szpachlowanie oraz osadzanie rurek iniek-
cyjnych. 

Sposób iniekcji uszkodzonych konstrukcji 
z betonu według wynalazku polega na uszczelnie
niu obszaru iniekcji workami wypełnionymi sprę
żonym powietrzem, których rozprężenie ogranicza 
się płytami stalowymi, przy czym w płytach do-
ciskajęcych worki uszczelniające umieszcza się 
rurki, przez które wtłacza się zaczyn cementowy 
1 odpowietrza naprawiana część konstrukcji z 
betonu. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) E04G Al (21) 256727 (22) 85 12 09 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina. 
Zielona Góra 

(72) Kłapoć Mikołaj, Krzeszewski Waldemar 

(54) Sposób przebudowy konstrukcji stalowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu, który umożliwia przebudowę kons
trukcji bez wyłączania obiektu z normalnej eks
ploatacji. 

Sposób przebudowy konstrukcji stalowych 
polegajęcy na demontażu Łtarej konstrukcji i 
montażu nowej charakteryzuje się tym, że z ele
mentów składowych montuje się blok montażowy 
nowej konstrukcji o określonych gabarytach i 
łączy eię go z jednej strony z istniejęca kons
trukcją uprzednio wsparte na torze jezdnym, a 
następnie po odłęczeniu 3tarej konstrukcji od 
podpór przesuwa się całość konstrukcji łącznie 
z nowym blokiem o długość tego bloku na plat
formę demontażowa zamontowane z drugiej stro
ny konstrukcji. Tu następuje rozbiórka stare
go bloku, przy czym czynność tę powtarza się 
tyle razy ile jest bloków do wymiany. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) B044G Al (21) 256728 (22) 85 12 09 
B66C 
E04H 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, 
Zielona Góra 

(72) Kłapoć Mikołaj, Kraszewski Waldemar, 
Zawartko Henryk 

(54) Sposób wymiany segmentu przewodu dymowego 
komina i dźwig do wymiany segmentu komina 
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ib'/) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu i urządzenia umożliwiającego wythia« 
nę dowolnego setp-ör.tu przewodu dyrrowego komiria, 

Sposób wymiany i.egm^ntu p-rzowodu dymowego 
komina według wynalazku po Logů na zamocowaniu 
dźwigu na wyookości p.zezn.iczone-jo do wymiany, 
saymentu, po czym podnosi się segmenty prze-
wodu usytuowane nad segmentem wymienianym, 
«vyjmuje odpowiednią parę- Zastrzałów kon&truk-
cji V/'&porczej komina, wysuwa się zużyty seg-
ment przew du dymowego, który po założeniu 
liny opuszcza się na poziom terenu a na jego 
miejsce w odwrotnej kolejności zakłada się no-
wy segment przewodu dymowego. 

Oźwig do wymiany segmentów przewodu dymo-
wego komina wykonany w postaci kratownicy prze-
strzennaj ma przesuwnik / 4 / i w mocujące go 
do konstrukcji wsporcżej komina uchwyty /6/ i 
/?/ o rozstawie wzdłużnym większym od długości 
segmöntu 'konstrukcji wsporcżej /5/ komina. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) E068 A2 (2l) 260579 (22) 86 07 11 

(71) Instytut Technologii Drewna, Poznań 
(72) Bullert Jan, Witkowski Jerzy 

(54) Sposób wykonywania parapetów okiennych 
z laminowanej płyty wiórowej 

\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostego sposobu wykonywania parapetów, 
pozwalającego na uzyskanie lekkiej konstrukcji 
parapetu łatwego w montażu, o gładkiej, nie 
wymagającej częstej konserwacji powierzchni. 

Sposób polega na tym, że na stronie la
minowanej prostokątnej formatki laminowanej 
wiórpwej płyty /l/ wykonuje się na całej 
długości nacięcie wzdłuż linii równoległej do 
jej krawędzi podłużnej, dzielące powierzchnię 
płyty na część szersze, poziome /3/ parapetu 
i część węższa, stano.więcę kapinos / 4 / . Na 
nacięcie nakłada się pas taśmy samoprzylepnej 
/ V , • 

Następnie od strony przeciwległej płyty 
/!/ wycina się trójkątny klin na całej długości 
tak, że wspólna krawędź obu ścianek powstałego 
wycięcia /7/ sięga na głębokość około 2/3 wars
twy laminowanej' /6/ i pokrywa się z linię na
cięcia na stronie przeciwnej płyty /l/, a ścian
ki wycięcia /7/tworza ze sobę kęt prosty. Nas tęp-

nie wycięcie odpyla si^, po czym porai v'dzy jeno 
ścianki wprowadza siv klej /O/ i część wężezę 
stanort'iac? kapinos /A/ /.agina Giy aż do atyku 
obu ścianok wycięcia /?/ i utrzymuje &iv w 
zaciśnięciu do chwili związania się kleju. 

/3 / 

4 (51) E21B A1(2l) 256351 (22) 85 11 19 
E21C 

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zakład 
Robót Górniczych, Bytom 

(72) Głombik Joachim, Lala Stefan, Sobejko 
Andrzej, Tokarz Andrzej 

(54) Sposób rurowania, zwłaszcza otworów 
wielkośrednicowych oraz element rurowy 
do realizacji tego sposób 

\57/ Wynalazek rozwiązuje zagadnienie montowa
nia kolumny rurowej przeznaczonej do pionowych 
wyrobisk Krzywoliniowych, przecinających słabo 
warstwy gooloyicznu, skłonne do obwałów i ka-
wermzacji. 

Sposób rurowania polega na osadzeniu ko
lejnego elementu rurowego w siedlisku, wykona
nym na górnym c/ole elementu rurowego, włączo
nego uprzednio w kolumna rurowa, a następnie 
na przymocowaniu go do lin nośnych, biegnących 
wzdłuż, symetrycznie na zewnętrz kolumny ruro
wej i opuszczeniu całej kolumny wraz z dołączo
nym elementem wgłab głębionego otworu o odcinek 
równy długości przyłęczonego elementu. 

Element rurowy ra prowadniki stabilizujace 
/2/, rozmieszczone symetrycznie na obwodzie 
górnego czoła oraz przynajmniej dwa, umieszczo
na symetrycznie i naprzeciwległe gniazda /3/, 
przystosowane do łączenia z linami nośnymi, 

/3 zastrzeżenia/ 
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4 (51) E21C Al (2l) 256314 (22) 85 11 18 

(7l) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Wieczorek", Katowice 

(72) Machul Janusz, Dembnicki Stanisław, 
Poturalski Waldemar, Gołaszewski Antoni, 
Bernady Andrzej, Tylec Leszek 

(54) Podest roboczy kombajnu chodnikowego 

157^ Przedmiotem wynalazku jest podest roboczy 
przeznaczony do wykonania obudowy w wyrobis
kach chodnikowych drążonych za pomoce kombaj
nów. 

Podest roboczy charakteryzuje się tym, że 
ma płytę nośna zamocowane rozłącznie za pomoce 
kilku półobejm /3/ na wysięgniku / 8 / organu 
urabiającego /5/. Obejmy te sę zamocowane trwa
le do dolnej powierzchni płyty nośnej i dodat
kowo śa wzmocnione wspornikami. Poza tym od 
strony organu urabiającego /5/ do płyty nośnej 
jest przymocowane urzędzenie zraszajęce / 7 / i 
uchwyty /6/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) E21C A1 (21) 256410 (22) 85 11 21 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG, 
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 
Gliwice 

(72) Frydel Walenty, Skoczyński Wojciech, 
Steindor Marcin 

(54) Kombajn węglowy ścianowy z agregatem 
odpylającym 

\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zlikwi-
dowania zagrożenia pyłowego górników pracuję-
cych w wyrobisku ścianowym przez wytwarzanie 
różnicy ciśnienia atmosfery wyrobiska, między 
obszarem przy czole wyrobiska a przestrzenie 
pod obudowę. 

Kombajn charakteryzuje się tym, że ma ag-
regat ssęco-odpylajęcych urzędzeń /13/ usytu-
owanych w szeregu między kadłubem /10/ kombajnu 
a saniami /9/. Urządzenia /13/ maję wloty /12/ 
od strony czoła /3/ wyrobiska /I/, a wyloty 
/li/ po stronie przestrzeni /15/ pod obudowa / 7 / 
przy czym osie wlotów i wylotów poszczegól-
nych urzędzeń /13/ sę co najmniej w środkowym 
ich zespole wzajemnie równoległe. 

x /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) E21D A3 (21) 255200 (22) 85 08 29 

(61) 247704 
(71) Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 

Gliwice 
(72) Szopka Hubert, Romanowicz Stanisław, 

Górecki Erwin 

(54) Podporowa obudowa górnicza 

(j57\ Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zwięk
szenia w obudowie nachylenia stropnicy wzglę
dem jej osi wzdłużnej. 

Górnicza obudowa podporowa charakteryzuje 
się tym, że ma dwa prowadniki teleskopowe /3/ f 

z których jeden ma prowadnicę /7/ usytuowane 
pod stropnicę /4/ poprzecznie do jej osi wzd
łużnej i z tę stropnicę sztywno połęczonę. 
Po prowadnicy /!/ przesuwa się gniazdo /6/ ru
chome względem stropnicy /!/, zaś między ru
chomym gniazdem /6/, a gniazdem /5/ umieszczo
no siłownik /8/ dwustronnego działania, którego 
końce poleczone sę przegubowo z gniazdami /5/, 
/6/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D A1 (2l) 256336 (22) 85 11 20 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG" 
w Katowicach, Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów ścianowych "FA20S", Tarnowskie Góry 

(72) Rozmus Edward, Sitko Jerzy, Flak Marek, 
Pretor Wincenty, Gawenda Jan, Drewniak 
Adolf 

(54) Osłona odzawałowa obudowy górniczej, 
zwłaszczą dla ścian nachylonych i stromych 

\57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie skonstru
owania takiej obudowy odzwałowej, która byłaby 
stosunkowo prosta w wykonaniu i montażu oraz 
miałaby możliwość ukośnego ustawienia względem 
osi wzdłużnej sekcji obudowy. 

Osłona charakteryzuje się tym, że ma osło
nę zasadnicza /2/ o budowie płytowej, w której 
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przesuwnie umieszczona jest osłona wysuwna 
/8/ z dołączone przegubowo osłonę wychylnę 
/5/. Osłona udzawałowa podparta jest dwoma 
ci@gn.ami /6/, których długość jest nastawna. 
Rozwiązanie według wynalazku znajduje zastoso-
wanie przy zmechanizowanym wydobyciu kopalin, 
w systemie zawałowym, a osłona ddzawałowa może 
być mocowana do stropnicy obudowy ukośnie w 
układzie "lewym" lub "prawym". /9 zastrzeżeń/ 

4 (51) E21D A1 (21) 256358 (22) 85 11 19 
(7l) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa 

Górniczego "BUDOKOP", Mysłowice 
(72) Wojtusiak Andrzej, Glonek Stanisław, 

Chabrowski Włodzimierz, Kłasiński Roman, 
Jokiel Adrian 

(54) Obudowa komory wlotów podszybia 

V.57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania obudowy komory wlotów podszybia obejmu
jącej odcinek szybu bezpośrednio nad i pod 
wlotami i poziome odcinki wlotów, zapewniają
cej bezawaryjna pracę w trudnych warunkach 
górniczo-geologicznych oraz wysokie bezpieczeń
stwo załogi. 

Obudowę ostateczna komory stanowi sztywny 
przestrzenny ustrój nośny wykonany w części 
szybowej z poziomych sztywnych pierścieni ko
rzystnie stalowo-źelbetowych: górnego /l/ i 
dolnego /2/ o korzystnych kształtach przekroju 
poprzecznego,'pomiędzy którymi posadowiono 
szkieletowa, korzystnie stalową, konstrukcję 
/3/ o kształcie dostosowanym do przejęcia 
wszechstronnych ciśnień górotworu. Konstrukcja 
ta złożona jest z pionowych ram /4/ wlotowych 
i żeber /5/ ociosowych. W części poziomej us
trój nośny wykonano w postaci przegubowych 
ram /6/ zamkniętych o korzystnym kształcie na 
odcinku o długości dyktowanej warunkami pracy 
podszybia. Sztywność pierścieniowych ram sta
lowo-źelbetowych znacznie przekracza sztywność 
pozostałych elementów stalowych oraz sąsiadu
jących odcinków obudowy szybowej. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) E21D Al(2l) 256556 (22) 85 11 30 

(7l) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG", 
Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych 
"FAZOS", Tarnowskie Góry 

(72) Flak Marek, Pretor Wincenty, Sroka Henryk, 
Zych Henryk, Dziuk Jan 

(54) Obudowa górnicza z mechanizmem lemniska-
towym 

(j57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstru
owania obudowy górniczej pozwalajęcej na dosto
sowanie położenia stropnicy do znacznych nawet 
nierówności lub załamań stropu wyrobiska. 

Obudowa górnicza charakteryzuje się tym, 
że przegub /9/ łączący stropnicę / I / z ramie-
niem / 5 / ma możliwość wychylenia elementów, 
które łączy, w płaszczyźnie prostopadłej do 
osi sworznia /6/ tkwiącego w otworach / 7 / . 
Przegub /9/ ma ponadto luz pozwalający na prze-
mieszczenie kętowe stropnicy / I / względem ra-
mienia /5/-. / c zastrzeżeń/ 

4 (51) E21D A2 (21) 262236 (22) 86 11 04 

(71) Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo Węglowe 
w Mysłowicach, Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Bolesław śmiały", Łaziska Górne 

(72) Gałeczka Stanisław, Skupnik Krystian, 
Frysz Stanisław, Chmura Czesław, Domiczek 
Jan, Serafin Leszek, Czaja Jerzy, Waląg 
Stanisław, Zabierowski Stanisław 

(54) Obudowa tarczowa przystosowana do podsadz
ki zwłaszcza pyłami dymnicowymi 

(57J Wynalazek rozwięzuje zagadnienie skonstru
owania takiej obudowy tarczowej, która byłaby 
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przystosowana do eksploatacji w systemie pod-
sadzkowym oraz zapobiegałaby przemieszczaniu 
się materiału podsadzkowego na elementy spęg-
picy obudowy. 

Obudowa złożona ze spagnicy, stropnicy 
przedniej i tylnej, tarczy zawałowej oraz os-
łon bocznych charakteryzuje się tym, że ma 
klapę uchylne /1Û/ wypełniająca przestrzeń po-
między tarcza zawałowa / 2 / a spagiem wyrobiska 
z osią obrotu zlokalizowane w pobliżu krawędzi 
dolnej /9/ tarczy zawałowej, oraz osłony bocz-
na /8/, których powierzchnie od strony zawału 
nakrywaję powierzchnie boczne klapy i są wyd-
łużone do poziomu dolnej krawędzi /14/ klapy. 
Obudowa tarczowa znajduje zastosowanie w gór-
nictwie przy zmechanizowanym sposobią wydoby-
wania kopalin w systemie podsadzkowym. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) E21F Al (21) 256246 (22) 85 11 12 

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "WAWEL", Ruda 

Śląska 
(72) Budzyński Tadeusz, Lippa Józef, Franosz 

Rudolf 

4 (51) E21F A1 (21) 256089 (22) 85 11 04 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice 

(72) Major Mirosław, Gil Henryk, Kłeczek 
Zdzisław, Barański Adam 

(54) Sposób prognozowania stanu zagrożenia 
tąpaniami w istniejących i projektowanych 
polach ekspIoatacyjnych 

"\57J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu pozwalającego na wstępne okreś
lenie prognozy stanu zagrożenia tąpaniami w 
^aspekcie wzrostu obciężenip przed frontem 
ścian i aktywności sejsmicznej oraz właściwe 
prowadzenie i projektowania eksploatacji. 

Sposób prognozowania stanu zagrożerla tą
paniami charakteryzuje się tym, że w obszarach 
dokonanej -i projektowanej eksploatacji wykonu
je się analizę stanu obciężenia przed frontem 
ścian i analizę wydatku energetycznego pola w 
funkcji szerokości otwarcia eksploatacyjnego 
pola /l/, a następnie prowadzi eksploatację w 
polu /l/ poczynajęc od najbardziej obciążonych 
obszaru /2/, przy czym rozwinięcie eksploatacji 
odbywa się w rozbieżnym kierunku, najmniej ob-
ciężonych lub uprzednio odprężonych obszarów /3/ 

/l zastrzeżenie/ 

(54) Górnicza tama wentylacyjna 

157} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia szczelnego zamknięcia wyrobiska chodnikowe
go oraz wyeliminowania zjawiska unoszenia się 
pyłu,- drobnego urobku i lekkich materiałów z 
przenośnika odstawczoga przeprowadzonego prze:', 
górnicze tamę wentylacyjna, przegradzające wy
robisko chodnikowe. 

Górnicza tama charakteryzuje się tym, że 
przez otwór /l/ w tami3 wentylacyjnej / 2 / jest 
przeprowadzona na odcinku zwużkls osłonowa 
taśma /3/ przykrywająca urobek /4/ przemiesz
czany przenośnikiem odstawczym /5/. 

Osłonowa taśma /3/ jesi zawieszona na łań
cuchach /6/ zamocowanych do elementów obudowy 
/?/ w pewnej odległości od tamy wentylacyjnej 
/2/j od strony kierunku ruchu- górnej taśmy /5/ 
przenośnika odatciwczegu. W orwor?:e /!/ tamy 
wentylacyjnej / 2 / są zabudowane boczne osłony 
stanowiące prowadnica osłonowej taśmy /3/ na 
całym jej odcinku. Zawieszony w otworze /1/ 
::amy wentylacyjnej /2/ dociskowy fa» ruch /9/ 
spięty jest z górna powierzchnia os Janowej taś
my /3/ i skierowany dolne częścię w kierunku 
przeciwnym do kierunku ruchu powietrza w wyro
bisku chodnikowym. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) E21F A1 (23) 256369 (22) 85 11 21 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński", 
Suszec 

(72) Stobinski Jerzy, Lindner Józef, Bebczyński 
Henryk, Bednarz Jan 

(54) Sposób wymiany baterii akumulatorowych 
w lokomotywach pracujących w podziemiach 
wyrobiskach gárniczych 

\57j Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oddziele-
nia stanowiska wymiany baterii akumulatorowych 
od stanowisk ładowania tych beterii co prowadzi 
do zmniejszenia przekroju poprzecznego koryta-
rzowego wyrobiska dojazdowego i korytarzowego 
wyrobiska ładowni akumulatorowej. 

Sposób wymiany baterii polega na tym, że 
po dojeździe lokomotywy akumulatorowej /12/ do 
korytarzowego wyrobiska dojazdowego /I/ łaczę-
cego 3ię z korytarzowym wyrobiskiem ładowni 
akumulatorowej /4/ i jej ustawieniu się w osi 
szyny /&/ samojezdnego wcięgnika mechanicznego 
/7/ zdejmuje się z korpusu tej lokomotywy /12/ 
zestaw rozładowanych baterii akumulatorowych 
/2a/, który przesuwa się po szynie /6/ w głęb 
wyrobiska ładowni akumulatorowej / 4 / nad podob-
nie ustawionymi podestami ładowniczymi /8/ z 
zestawami ładowanych bat&rii akumulatorowych 
/2a/ i posadawia się na kolejny« wolnym podeś-
cie ładowniczym /3/. Następnie przesuwa się 
wciągnik mechaniczny /7/ po szynie /6/ nad ko-
lejny podest ładowniczy /8/ z zestawem nałado-
wanych baterii akumulatorowych /2b/4 który 
transportuje się da wyrobiska dojazdowego /I/ 
i posadawia się na korpusie lokomotywy /12/ 

/I zastrzeżenie/ 
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4(5l) E21F Al (21) 256411 (22) 85 11 21 

(7l) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"POLMAG", Centrum Mechanizacji Górnictwa 
KOMAG, Gliwice 

(72) Frydel Walenty 

(54) Sposób i u rządzenie do eliminacji 
zagrożenia pyłowego i obniżenia tempera-
tury powietrza w wyrobisku górniczym 

\'.i~Ą Wynalazek rozwiązuje zagadnienie apooe-W 
eliminacji zagrożenia pyłowego w wyrobisku 
górniczym prz^z wytwarzanie różnicy ciśnień ( 
powietrzu w 'wyrobisku, niższego ĵo stronie 
czoła ściany a wyższego po stronie wyeksploa
towanego pokładu, przez co pył w cDSzarze 
czoła bCioi')' ;sie przenosi się o ;< części wyro
biska,w którym przebywają górnicy,. 

Sposób według wynalazku polega n;-, wymia
nie powietrza między licznymi punkt&mi wyro
stek* z powietrzem w przyścianewych chodni
kach. Polega to na odsysaniu w licznych punk
tach wyrobiska po stronie esoła ściany napy
lonego pr. ;ietrza i po odpyleniu wytłaczaniu 
jo do chodników, lub zasysa*", i u powietrza z. 
chodników i .-tłaczan iu qo w ^iełu punktach 
wzdłuż wyrobiska po stronie wyeksploatowanego 
^okładu. 

Urządzenie cha rak v a ryżu J*s się ty**, że za
wiera rurocięg /li, 1-5/ majęcy wzdłuż otwory 
/ * 2/ , JyC7.ace wnętrze rurociągu £ atmosferę 
wyrobiska /l/ ścianowego. Rurociąg /li, 15/. 
jnst co najmniej jednym końcem poleczony z 
asawno-tłocznym urządzeniem /13, 18/ którego 
wylot będź wlot znajduje się w obszarze chod
nika /5, 6/. /12 zastrzeżeń/ 

4 (51) E21F A (21) 256472 (22) 85 11 27 

(71) Rybnicko Jaatrzębakie Gwarectwo Węglowa, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "1 Maja", 
Wodzisław Śląski 

(72) Czernicki Maciej, Krzempek Franciszek,, 
Brudny Ryszard, Pordela Józef, Wyganowska 
Maria 

(54) Wodna instalacją przeciwpożarowa kopalny 
głębinowej 

\57) Wynalazek rozwin^.uje zagadnienie zapro
jektowania instalacji przeciwpożarowej pozwa-
i/iĵ cel ns uzyskiwanie zróżnicowanych, w za-
--•'ności od potrzrtb. statycznych ci-inipri w. 
poszczególnych poziomach kopalni ura? r.a zasi
lania wodę z naziemnego zbiornika tylko jedne
go szybu a z niego czerpanie wody do Innych 
a^ybdn'. 

Instalacja charakteryzuje nię tym, że 
nariomny zbiornik /A/ wciy jest połęczony z 
jednyffi głównym rurociayiep /I/ usytuowanym pi,-
nowo w srybia /?./. Na wejściach odgałężnych 
przewodów /6/ na pr-azczagólnych poziomach /3' s 
3*', 3""/ są redukcyjne zespoły /7/ złożona 
z aamoczynnago zaworu ^bocznikowanego przewo
dem r zasuwa. Rurociąg /14/ usytuowany pionowa 
w innysł szybie /l3/ J s 8 t połączony z głównym 
rurociągiem /5/ w pierwszym szybie / 2 / za po
średnictwem jpdneqc z odgałęźnych przewodów 
/£/* /A zastrzeżenia/ 

4 (51) E21F Al (21) 261222 (22) 86 08 28 

(71) Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węgłowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Manifest 
Lipcowy", Jaatrzębje 

(72) Krok Józef 

(54) Dwuskrzydłowe drzwi tamy wentylacyjnej 

\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zaprojek
towania takich drzwi, które zapawniaja wymagana 
szczelność tamy wentylacyjnej i ograniczenie 
strat powietrza kopalnianego. 
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Dwuskrzydłowe drzwi charakteryzuję się 
tym, że do obydwu skrzydeł ~ płaszczyzn /I/, 
na wysokości liny / 4 / , zamocowane sę na osiach 

dwie rolki obrotowe /3/ o rozstawie odpowia-
dającym szerokości szyny /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE ; TECHNIKA MINERSKA 

4 (51) F01N A1 (2l) 256562 (22) 85 11 30 

(71) Huta im. Bieruta, Częstochowa 
(72) Jagoda Zenon, Leszczyński Andrzej, Juda 

Zygmunt, Wrona Andrzej 

(54) Odiskiernik układu wylotowego lokomotyw 
spalinowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia urządzenia zabezpieczającego przed iskrze-
niem z układu wylotowego silnika spalinowego. 

Odiskiernik układu wylotowego lokomotyw 
spalinowych stanowi rurowa komora wlotowa po-
łączona ze spiralne komorę wytraceń /2/. Pod 
spiralne komorę wytraceń / 2 / jest umieszczo-
na współosiowo łopatkowa kierownica spalin 
/3/. Kęt pochylenia łopatek kierownicy spalin 
/3/ wynosi 120°, a wylot spalin /4/ Jest wypo-
sażony w siatkę miedziane. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) F048 A1 (21) 256691 (22) 85 12 09 

(75) Świtek Wiesław, Młynarski Zbigniew, 
Dąbrowski Aleksander, Warszawa 

(54) Ssawka, zwłaszcza do udrożniania insta
lacji hydraulicznych 

\J57̂  Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji prostego i niezawodnego, pod
ręcznego przyrządu do udrożniania zwłaszcza 
urządzeń hydraulicznych, 

Ssawka jest złożona z pompy /l/ zaopatrzo
nej w końcówkę podatne /2/. Końcówce podatnej 
/ 2 / nadano kształt odpowiedni dla uzyskania po
łączenia ssawki z udrożnianę instalację. Ssawkę 
wyposażono w element /8/ określajęcy jej poło
żenie w czasie eksploatacji. /6 zastrzeżeń/ 

4 (51) F04D A2 (21) 261174 (22) 86 08 25 

(71) Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice 

(72) Rduch Jan, Otte Joachim, Kozioł Walter, 
Kucz Herbert, Wacławik Andrzej 

(54) Koło wirnikowe osiowej maszyny przepływowej 
z na8tawialnymi łopatkami 

\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia obrotowego łożyskowania łopatki koła wirni-
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kowego~o uproszczonej technologii obróbki i 
montażu. 

Koło wadług wynalazku charakteryzuje się 
tym, że trzpień /I/ z łopatkę / 2 / osadzony 
jest w łożyskach /3/, / 4 / i /5/, które mocowa-
ne sa w tulei /6/. Cały, zespół mocowany jest 
w wieńcu wirnika / 7 / lub piaście. 

Rozwiązanie konstrukcyjne może być sto-
sowane w wirnikach pomp osiowych, turbin osio-
wych wodnych i powietrznych, a zwłaszcza w 
wirnikach wentylatorów osiowych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) F16B A1 (21) 255679 (22) 85 10 08 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Kancelewicz Bohdan, Mądry Wojciech 

(54) Złącze do wprowadzania siły skupionej 
w powłokę kompozytowa 

(j57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji złącza o lepszej nośności, 
zapewniającego powtarzalność jego własności 
wytrzymałońciowych. 

Złącze według wynalazku stanowią dwie 
zachodzące na siebie współśrodkowo tuleje, 
z których każda wyposażona jest z jednej stro
ny w szeroki kołnierz, przy czym tuleja wew
nętrzna /l/ ma otwór do osadzenia sworznia 
/4/ przenoszącego siłę skupiona, a tuleja zew
nętrzna /2/ osadzona jest w przelotowym otwo
rze powłoki kompozytowej /3/. Kołnierze tuloi 
połączone są z przeciwległymi powierzchniami 
powłoki kompozytowej /3/ za pomocą warstwy 
kleju /5/ o modelu sprężystości postaciowej 
znacznie mniejszym od modułu sprężystości pos
taciowej powłoki /3/ z kompozytu polimerowego. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) F16D A2 (2l) 260388 (22) 86 07 01 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obróbki 
Plastycznej Metali "Plasbmet", Warszawa 

(72) Zawadzki Wojciech, Rybka Jacek, Dębiński 
Sławek 

(54) Sprzęgło 

^57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji sprzęgła umożliwiajęcego 
zasprzęglanie przy różnych względach położe-
niach kątowych członu napędzającego i napędza-
nego. 

Sprzęgło ma uzębiony łącznik /B/ usytuo-
wany współosiowo między uzbębionym członem 
napędzającym /A/ i uzębionym członem napędza-
nym /C/. Przy dosunięciu członu napędzającego 
/A/, łącznika /8/ i członu napędzanego /C/ do 
złączenia, uzębienia łącznika /B/ o różnych 
liczbach zębów Z i Z zazębiają aiç z odpo-
wiadającymi im uzębieniami Z członu napędza-
jącego /A/ i Z 2 członu napędzanego /C/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (5l) F16H A1 (2l) 256301 (22) 85 11 15 
F16J 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
"MERA-PIAP", Warszawa 

(72) Wójcik Marek, Kraiński Andrzej 

(54) Siłownik elektromagnetyczny wahliwy 

\J57j Wynalazek- rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia siłownika cechującego się prostotę konstruk-
cji i łatwością wykon;ania. 

Siłownik elektromagnetyczny wahliwy, mający 
linor, przesuwający się pod działaniem pola mag-
netycznego wytwarzanego przez cewkę elektrycz-
ną, umieszczony wewnątrz obudowy oraz przet-
wornik ruchu liniowego na ruch obrotowy, cha-
rakteryzuje się tym, że linor /I/ ułożyskowany 
jest wewnętrznie za pomocą łożysk /12/ na rdze-
niu prowadzącym / 7 / , który za pomocą elementów 
złęcznych /10 i 11/ łączy dwie części /O i 9/ 
obudowy w jedną całość, a przetwornikiem ruchu 
liniowego na ruch obrotowy są widełki'/5/ sprzę-
żone z wałkiem wyjściowym /6/. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) F16H A1 (21) 256335 (22) 85 11 18 

(7l) Biuro Projektowo-Badawcze Maszyn i 
Urządzeń Budowlanych "ZREMB", Poznań 

(72) Sikorski Marian, Dolata Włodzimierz, 
Sławek Ryszard 

(54) Przekładnia planetarna wielostopniowa 

(j>7J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji przekładni o zmniejszonych wy
miarach, zwiększonej sprawności i trwałości 
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oraz obniżonych kosztach wykonania. Przekład-
nia planetarna, wielostopniowa, przeznaczona 
do napędu maszyn i urządzeń, szczególnie do 
pracy w,pozycji pionowej z wałem odbioru mocy 
skierowanym w dół, według wynalazku charakte-
ryzuje się tym, że jarzmo /6/ pierwszego stop-
nia planetarnego wspiera się na łożysku /14/, 
którego pierścień wewnętrzny /15/ jest pasowa-
ny przylgowo na czopie /13/ tego jarzma /6/, 
zaś jego pierścień zewnętrzny /16/, osadzony 
w gnieździe /17/ jarzma / H / drugiego stopnia 
planetarnego, pasowany jest ze znacznym luzem 
wynoszącym od 1 do 2 mm. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) F16K A2(2l) 260139 (22) 86 06 17 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Dziuban Jan, Korbutowicz Ryszard 

(54) Przeponowy zawór gazowy 

\J57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji zaworu umożliwiającego jego 

naprawę lub zamianę- bez konieczności zapowiet
rzania i rozhermetyzowania linii gazowej. 

Zawór ma membranę / 2 / zamocowane obwodowo 
w korpusie /l/ za pomoce dociskowego pierścienia 
/7/. W membranie jest umocowany centralnie 
trzpień /3/. Zawór ma podstawę /8/ wkręcane w 
korpus /l/. 

W przypadku zaworu normalnie zamkniętego 
w otworze wykonanym w podstawie / 8 / znajduje 
się łącznik / 4 / zamocowany do trzpienia /3/ 
przy pomocy zawleczki /5/« Do łęcznika / 4 / jest 
zamocowany popychacz /5/, który ma w dolnej 
części kołnierz umieszczony w gnieździe, wyko
nanym w łęczniku /4/. Na popychaczu /5/ jest 
osadzona ruchomo zwora /14/ elektroraagneap /li/, 
znajdująca się pomiędzy podetawe /8/ a korpusem 
/10/ tego elektromagnesu. 

Wewnętrz osiowego przelotowego otworu, wy
konanego w korpusie /10/ elektromagnesu jest 
umieszczona wewnętrzna sprężyna /13/, opieraję-
ca się o zworę /14/ i zamocowane do korpusu /10/ 
pokrywę /12/. Przez sprężynę ,/13/ i pokrywę /12/ 
przechodzi popychacz /5/, a na ten popychacz /5/ 
jest nasadzona zewnętrzna sprężyna 15/, która 
opiera się o pokrywę /12/ i umoco-cnę do popy-
cftacza /5/ oporowe miseczkę /16/ której poło
żenie jest ustalone przez regulacyjne nakrętkę 
/!?/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16L Al (2l) 256205 (22) 85 11 12 
E04F 

(71) Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Raczkowski Zbigniew, Janeczek Jacek, 

Zawiła Józef 

(54) Obudowa termiczna kanałów do przepływu 
gorącego medium 

\57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie upracowa
nie kone*rukcji obudowy termicznej o dużej 
skuteczności izolowania i trwałości, umożliwia
jącej szybką jej wymianę. 

Obudowa termiczna kanału do przepływu go-
ręcego medium skłeda się z prefabrykowanych 
segmentów izolacyjnych / 2 , 3/ w postaci prosto
padłościanów. Segmenty / 2 , 3/ stykają się bo
kami wzdłużnymi / 4 / oraz bokami poprzecznymi 
/5/ na zakładkę, według linii dwukrotnie łarr.s-
nej pod ketem prostym. 

Każdy prefabrykowany segment izolacyjny 
/ 2 , 3/ składa się z dwóch prostopadłościanów, 
wykonanych korzystnie z blachy aluminiowej, 
złączonych ze sobę bokami otwartymi i połęczo-
nych rozporkami złącz termicznych. Prostopadło
ściany sę wypełnione wielowartwowę izolację 
termiczna ułożone z na przemian folii aluminio
wej i tkaniny szklanej, w przybliżeniu do poło-
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wy grubości, na których jest umieszczona prze-
kładka z blachy aluminiowej, a na niej inna 
wielowarstwowa izolacja termiczna złożona z 
warstwy mat z wełny mineralnej owiniętej tka-
niny szklane, przepikowanych ze sobą. Prefab-
rykowane segmenty / 2 , 3/ 3a mocowane za pomoce 
obejm /17/ z blachy stalowej, ściąganych śru-
bami /10/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) F16L A2 (2l) 260702 (22) 86 07 02 
C09K 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
Kraków 

(72) Sit Maria, Zapiór Stanisław, Król Piotr, 
Jagiełło Ryszard, Świrk Tadeusz 

(54) Sposób zewnętrznego doszczelniania 
połączeń kielichowych gazociągów 
żeliwnych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania skutecznego sposobu doszczelniania połą
czeń kielichowych umożliwiającego formowanie 
uszczelniania bezpośrednio na złączu bez ko
nieczności demontażu gazociągu. 

Sposób zewnętrznego doszczelniania po
łączeń kielichowych według wynalazku polega 
na tym, że na obwodzie złącza kielichowego 
zamocowuje się elastyczna opaskę, do której 
wprowadza się płynny, dwuskładnikowy elas
tomer poliuretanowy, po czym, po wypełnieniu 
przestrzeni między poleczeniem kielichowym 
a elastyczne opaskę, wytwarza się nadciśnienie. 
Proces utwardzania płynnego elastomeru poliu
retanowego odbywa się w temperaturze otocze
nia, w czasie 10 do 30 godzin. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) F24B A2 (21) 261012 (22) 06 08 13 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 
Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Włodarczyk Edward, Jopek Zbigniew, 
Majewski Sylwester, Szymański Jacek 

(54) Głowica odłamkowo-burzaca przeciwpancerna 

1.57] Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk
szenia skuteczności działania amunicji, przez
naczonej do zwalczania siły żywej ,. niszczenia 
schronów i umocnień oraz wozów bojowych, 
zwłaszcza transporterów opancerzonych w miejs
cach ześrodkowania. 

Istota wynalazku polega na tym, że do zna
nej przedniej ostrołukowej części skorupy /a/ 
wypełnionej materiałem kruszącym /2/ przymoco
wani jest w sposób trwały tylna walcowa część 
skorupy /b/ wypełniona materiałem kruszącym 
/2/, »pr-gyfflt»Qtm«na- jooc w oaooób trwały tylney 
•wałoowa cav^ć—skorupy /b/ wypełniono materio 
•• ław-4M»tfegaeym /£>/•, której pobocznica zaopat
rzona jest w obwodowo umieszczono w układzie 
szachownicy stożkowe wkładki kumulacyjne /5/ 
charakteryzujące się działaniem przeciwpancer
nym uderzeniowym, opartym na wykorzystaniu 
zjawiska kumulacji odwrotnej. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) F24H Al (21) 256244 (22) 85 11 12 

(71)Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech-
niania Postępu Technicznego i Organizacyj-
nego "POSTEOR", Lublin 

(72) Kopiec Henryk 

(54) Sposób wprowadzania żywej pary wodnej do 
cieczy i urządzenie do wprowadzania żywej 
pary wodnej do cieczy 

\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimino
wania drgań aparatury i hałasu powstającego pod
czas wprowadzania pary wodnej do cieczy. 

Sposób wprowadzania żywej pary wodnej do 
cieczy charakteryzuje 3ię tym, że strumień ży
wej pary wodnej rozdziela się na szereg stru
mieni mniejszych o masowym natężeniu przepływu 
do 6 kg/h każdy i kilkakrotnie powtarza 8ię 
cykle zfian energii kinetycznej strumieni pary 
poorzez zwiększenie powierzchni przekrojów jej 
przepływu, a pomiędzy zwiększającymi się prze
krojami przepływu strumieni ustawie się prze
słony, przy czym odległość otworów od przesłon 
jest mniejsza od 50 mm. 

Urządzenie składa się z zespołu /2/ rur 
współosiowych, obustronnie zamkniętych z otwo
rami na tworzących, przesuniętymi.względem sie
bie w sąsiednich rurach, o sumie przekrojów 
kolejno rosnących od jednego do sześciu razy, 
zasilanego para przez rurę centralne /3/, przy 
czym zespół rur zanurzony Jest w cieczy /l/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4 (5l) F24J Al (21) 256304 (22) 85 11 15 

(75) Gryciuk Marian, Warszawa 

(54) Urządzenie do wytwarzania energii elek
trycznej z promieniowania słonecznego 

[5'/) Urządzenie do wytwarzania energii elek
trycznej charakteryzuje się tym, że stanowi go 
element /2/ wykonany z materiału stałego, 
połączony jednym koncern z podpora /l/, a drugim 
końcem z przekładnia /5/ sprzęgającą element 
/ 2 / z wirnikiem elektrycznej prędnicy /6/. 

Element / 2 / pokryty jest selektywnym ma
teriałem /A/, osadzony jest w osłonie /3/, 
wewnętrz której jest próżnia. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) F27B A1(21) 261088 (22) 86 08 20 

(30) 85 08 22 - NO - 853319 
(71) Elkem a/s, Oslo, NO 

(54) Układ do zawieszania pieca do wypalania 
elektrod 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji układu do zawieszania pieca 
wytwarzajęcego w sposób ciągły elektrodę węg
lowe i bezpośrednio poleczonego z piecem do 
wytapiania, w którym elektroda jest zużywana. 
Układ według wynalazku charakteryzuje się tym, 
ze piec do wypalania /19/ jest zawieszony na 
ramie pieca /15/ poprzez przynajmniej trzy 
szyny /16/, które sę poleczone z ramę pieca 

/15/, na swych górnych końcach, za pomocą pier-
wszych sferycznych złączy /li/, przy czym piec 
/19/ jest połączony z szynami /16/ za pomoce 
drugich sferycznych złączy, a ponadto na gór-
nym końcu pieca /19/ znajduje się element pro-
wadzący /21/ dla prowadzenia elektrody. 

/8 zastrzeżeń/ 

4 (51) F27B A1 (21) 261089 (22) 86 08 20 

(30) 85 08 22 - NO - 853320 
(71) Elkem a/s, Oslo, NO 

(54) Piec do wypalania elektrod 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia konstrukcji pieca do wypalania elektrod 
węglowych umożliwiającej wyeliminowanie zjawis-
ka odkładania się twardego, zwęglonego materia-
łu w górnej części pieca. 

Piec zawiera zewnętrzne powłokę stalowa 
/5/ oraz warstwę ogniotrwała /6/ znajdującą 
się wewnątrz tej powłoki /5/. Warstwa ogniotrwała 
/6/ ogranicza komorę spalania / 7 / . Pomiędzy gór-
ną częścią /15/ warstwy ogniotrwałej /6/, a 
obudową /3/ dla korpusu węglowego / 2 / znajduje 
się komora chłodzenia /16/. Ponad komorą chło-
dzenia /16/ znajduje się zespół uszczelnienia 
gazowego /23/, a poniżej ogniotrwałej warstwy 
/6/ znajduje się kanał /li/ dla gazów wyloto-
wych. /8 zastrzeżeń/ 

4 (51) F27D Al (21) 256770 (22) 85 12 11 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn i Urzędzeń Hutniczych "Hutmaszpro-
jekt-Hapeko" , Katowice 

(72) Łopka Roman, Pawliszyn Mieczysław 

(54) Uchwyt elektrody pieca łukowego 

1,57 Wynalazek rozwiązuje ŝ;>idri',,-nie opracowa
nia małogabarytowej konstrukcji uchwytu elekt-' 
rody pieca łukowego. 

Uchwyt elektrody ma siłownik r.awierojęcy 
dwa lub więcaj tłoków ,/12/ osadzonych szeregowo 
na wspólnym tłoczysku / f-/ u tui. ec-'c~onych v.e współ
osiowych cylindrach / \"i / , kor ::.y_ tn i •-• wykonanych' 
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we wspólnym kadłubie /1O/ i rozdzielonych 
uszczelnionymi przegrodami /9/.. Kanał /13/ 
doprowadzający medium robocze do komór ciśnie-
niowych cylindrów /li/ może być wykonany wew-
nątrz tłoczyska /6/. 

Zaciskanie elektrody powodowane jest 
przez dosunięcie szczęki ruchomej /3/ do szczę-
ki stałej /I/ sztywno poleczonej z konstruk-
cję ranienia elektrody /2/. Dosuwanie szczęki 
ruchomej /3/ powoduje sprężyna / 8 / poprzez 
cięgno /4/, łącznik /5/, tłoczysko /6/ i tule-
je / 7 , 7'/, oparta o przegrodę /9*/ połęczona 
sztywno poprzez kadłub /1O/ z konstrukcja ra-
mienia elektrody / 2 / . Luzowanie szczęki rucho-
mej /3/ następuje po podaniu pod ciśnieniem 
medium - roboczego kanałem /13/ do siłownika. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) F28B A2 (21) 260892 (22) 86 07 31 
C01B 

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Oostaw 
Kompletnych Obiektów "Chemadex", Kraków 

(72) Pająk Adam, Malinowski Jacek, Bogusław 
Jędrzej, Banaś Robert 

(54) Dwustopniowy schładzacz fluidyzacyjny 

^57^ Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji dwustopniowego schładzacza 

fluidyzacyjnego gazów, zwłaszcza gazów pra-
2a]nych zawierających zanieczyszczenia stałe 
i/lub parowe. 

Schładzacz wyposażony jest w dwa oddzielne 
złoża fluidalne: dolne i górne, w których 
umieszczone sa odpowiednio podgrzewacze I i II 
stopnia / 7 , 16/, wykonane w postaci rurowych 
wymienników ciepła, połączonych funkcjonalnie 
za pośrednictwem kolektorów zewnętrznych 
/10 i 11/. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) F28D A1 (21) 256272 (22) 85 11 13 

(71) Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice 

(72) Walewski Andrzej, Chmielniak Tadeusz, 
Cwynar Ludwik, Czepelak Jan, Krupa 
Mirosław, Mączyński Andrzej, Przybyła 
Janusz, Rudzki Jan, Wojnar Wacław 

(54) Wymiennik ciepłą 

Í57\ Wynalazek rozwięzuje zagadnienie skonstru-
owania takiego wymiennika, który odznaczałby • 
się małymi gabarytami oraz całkowite odpornoś-
cią na niskotemperaturowa korozję siarkowe. 

Wymiennik ciepła charakteryzuje się tym, 
że ma rzędy rur stalowych gładkich /2/oraz rzędy 
rur bimetalowych ożebrowanych /'i/, z koszulkę 
aluminiowe /5/, którŁ w pobliżu obudowy /I/ ma 
odcinek /6/ pozbawiony żeber. Końcówki / 7 / ko-
szulek aluminiowych /5/ dociśnięte sę przez 
spęczanie do obudowy /I/ i stanowią uszczelnie-
nie wymiennika. /I zastrzeżenie/ 
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DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4(51) G01B Al (2l) 255639 (22) 85 10 04 
G12B 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Dobosz Marek, Kania Marek 

(54) Sposób pozycjonowania krawędzi kres, 
znaków, zwłaszcza na wzorach i przyrządach 
pomiarowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia sposobu umożliwiajęcego testowanie wzorców 
i przyrzędów, w k,tórych dla dostępnej długości 
fali,, współczynniki odbicia światła dla tła i 
znaków sa zbliżone. 

Sposób pozycjonowania krawędzi kres, zna
ków w którym kolejne punkty testowane oświetla 
się więzka światła, która następnie przechodzi,, 
odbija się i/lub rozprasza w kierunku fotodete
ktora, oraz wyznacza się miejsce zmiany sygna
łu tego fotodetektora, według wynalazku, cha
rakteryzuje się tym, ze wymiar powierzchni 
światłoczułej fotodetektora /5/, jego położe
nie wzdłuż osi optycznej oraz średnicę więzki 
światła / 4 / oświetlające kolejne punkty testo
wane dobiera się tak, aby więzka ta, odchylo-
jęca się w wyniku zmia#y grubości warstwy 
powierzchniowej / 2 / na krawędzi znaków /6/ 
przemieszczała się w całości lub częściowo po
za obszar światłoczuły fotodetektora. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) G01B A2 (21) 260305 (22) 86 06 26 

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa 
(72) Mrówczyński Grzegorz 

(54) Przyrząd do pomiaru pneumatycznego kąta 
stożka pracującego w korpusie rozpylaczy 

(57] Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wyelimi-
nowania błędu pomiaru kata stożka wynikającego 
z wypływu powietrza przez otwory rozpylające 
korpusu rozpylacza. 

Przyrząd do pomiaru pneumatycznego kata 
stożka pracującego w korpusie rozpylacza, sta-
nowi podstawa /I/, na której osadzony jest 
mechanizm dociskowy regulowany śrubę osadzona 
na górnym ramieniu mechanizmu, przy czym w dol-
nej części śruby /9/ osadzony je"st zespół do-
ciskowy, składający się .-; gwintowanej tulejki 
/12/ oraz zaciskowej śruby /13/, pomiędzy któ-

rymi osadzona jest elastyczna podkładka /16/v 
W dolnej części zaciskowej śruby /13/ osadzona 
jest przegubowo uszczelniajęca końcówka. /14/, 
wewnętrz której umieszczony jest uszczelniający 
pierścień /15/. , /I zastrzeżenie/ 

4 (51) G01C Al (21) 254558 (22) 85 07 16 
G01P 
G12B 

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL-Warszawa II", Warszawa 
(72) Piskorek Tomasz 

(54) Sposób kompensacji temperaturowej wskazać 
elektronicznego wariometru szybowcowego 

\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia sposobu kompensacji temperaturowej, pozwą-
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łającego na zmniejszeniu błędu wskazań wario-
metru w skrajnych temperaturach otoczenia. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że w ukiadzie elektronicznym wario-
metru zastosowano specjalny stabilizator na-
pięcia o odpowiednio dobranych diodach Zenera 
/DZ1/ i /0Z2/ powodujący spadek napięcia na 
wyjściu stabilizatora ze wzrostem temperatury, 
oraz że w dzielniku napięć /P4, RT, R17/ zas-
tosowano termistor /RT/ powodujęcy zmianę syg-
nału niosącego informację w funkcji temperatu-
ry. /I zastrzeżenie/ 

4/51) G01C A2 (21) 260527 (22) 86 07 07 

(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji 
Zakład Usług Technicznych, Rzeszów, 
Zespół Szkół Budownictwa Wodnego i 
Melioracji, Trzcianka 

(72) Sobusiak Tadeusz, Mołdoch Mariusz, 
Warcholak Andrzej 

(54) Przyrząd do określania spadków powierzchni 
terenu 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji przyrządu umożliwiającego wyz
naczanie i sprawdzanie spadków I nachylenia 
skarp rowów i nasypów bez użycia niwelatora, 
przez jedne osobę. 

Przyrząd według wynalazku składa się z 
poziomicy /i/-, do czoła której przymocowana 
jest obejma /4/, łącząca za pomoce sworzni 
/5 i 6/ końce dwóch płaskowników: ruchomego 
/2/ i stałego /3/, zaopatrzonych w wysuwne 
elementy /9 i 10/ z podziałkami blokowane wkrę
tami. Drugia croło poziomicy /l/ zaopatrzone 
jsst w. ś™ubę regulacyjne, umożliwiające odsu-
wani3 poziomicy /!/ od stałego płaskownika /3/# 
1'óry ma obejmę /13/ poziomicy /!/ zsopatrzo--3 
w skale spadku terenu, naprzeciw którsj do 
poziomicy /!/ przymocowany jest wskaźnik /15/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) G01L A1 (21) 255867 (22) 85 10 21 

(71) Kombinat Urządzeń Mechanicznych 
"Bumar-Łabędy Ośrodek Badawczo Rozwojowy 
Urządzeń Mechanicznych, G l i w i c e 

(72) Sterozewski Marok, Lewczuk W i k t o r , R y c i e k 
Leon, Sznajder Jan 

( 5 4 ) Sposób pomiaru s i ł y , z w ł a s z c z a r e a k c j i 
żurawia na obciązenie 

(57] Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostego sposobu pomiaru siły, zwłaszcza 
reakcji żurawia na obciążenia,. 

Sposób polega na pomiarze siły raakcji, 
której wielkość jest-równa sumie siły obcift' • 
nia, siły ciężaru wysięgnika i. ©i"ty wiatru. 
Siła reakcji jest skierowena dc gó-y i Jest 
prostopadła :*o płaszczyzny obrotu :><"̂ z leży w 
pionowej płaszczyźnie symetrii wysięgnika i 
mierzona jeat w etałaj odiegłotici od osi obrotu 
Siła reakcji ustalana jeat ze sprężystego od
kształcenia poleczenia rozłącznego., którym a$ 
istniejęce elementy konstrukcyjna łęczęce ra
mię dźwigu z podstawę żurawia. 

/2 zastrzeżeńLs'• 

4 (51) G01M A2 (21) 260529 (22) 86 07 08 

(71) P o l i t e c h n i k a Krakowska im. T K o ś c i u s z k i , 
Kraków 
(72) Miga Wacław 

(54) Urządzenie do wyznaczania środka 
cieżkości przedmiotu o złożonej budowie 
przestrzennej, zwłaszcza pojazdu 

(57) Wyr-alazek r c ? w i a z u j e zacarinierrie opra&O"*,*---
n\« pros t o g - crządzenia do wyznaczania ńr«ł4fe*' 
c i ę ż k o ś c i . 

W urządzenia p i a t for saa / V z przesuw.iyai 
p ł y t a m i podporowymi ,/"6/ u s t a l a n a ;'je®t na pco« 
s t a w i e / 3 / za pośrednictwem ramy wagowej /2/« 
Rama / 2 / wyposażona j e s t w górne /4/ i dolne 
podpory łożyskowe / 5 / wyznaczająca parami rów
n o l e g ł e / o / o s i e w y c h y l a n i a / l , 1 1 / p l a t f o r m y 
/ ! / . Oaie wychylania f\, 1 1 / podpór górnych 
/4./ sę p r o s t o p a d ł e oo o s i wychylania podpór 
dolnyph / 5 / . ,/3. z a s t r z e ż e n i a / 
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4 (51) G01N Al (21) 255477 (22) 85 09 20 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina, 
Zielona Góra 

(72) Mutwil Jerzy 

(54) Sposób i urządzenie do badania kinetyki 
przepływu metalu w kanale formy odlew
niczej oraz kinetyki studzenia czoła 
płynącej strugi 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia prowadzenia badan kinetyki przepływu oraz 
studzenia czoła strugi w warunkach odpowiada
jących panującym w węzłach rzeczywistych form 
odlewniczych. 

Sposób polega na tym, że pomiaru ruchu 
czoła strugi dokonuje się, mierzęc przemiesz
czenia elektrody kontaktowej poruszajęcej się 
zgodnie z tym czołem, natomiast pomiaru kinety
ki studzenia dokonuje się przez mierzenie siły 
elektromotorycznej indukowanej w termoelemencie 
pogrążonym w czole strugi. 

Urządzenie zawiera pogrążane w tyglu z ba
danym metalem tuleję pomiarowa z odtworzonym 
kanałem testowym. W kanale tym umieszczona jest 
kontaktowa elektroda / 4 / zawieszona na nieroz-
ciagliwej nici /li/ nawiniętej na krążku /9/ 
poruszanym napędowym elementem /12/. Elektroda 
/4/ stanowi element obwodu elektrycznego zamy
kanego przez ciekły metal /!/ i zawierającego 
źródło prądu /14/ i. elektromagnes /10/ blokują
cy obrót krążka /9/ w momencie przerwania kon
taktu . elekt rody /A/ z. czołem płynącej w kanale 
/13/ strugi metalu /!/. Elektroda / 4 / połączo
na jest sztywno za pośrednietwem izolacyjnego 
elementu /15/ z termoelementem /6/, którego 
silą elektromotoryczna jest mierzona znanym 
miernikiem. /2 zastrzeżenia/ 

G01N 4 (51) G01N A2 (21) 260460 (22) 86 07 02 

(71) Instytut Warzywnictwa, Skierniewice 
(72) Mackiewicz Henryk 0. 

(54) Sposób określania intensywności aromatu 
w korzeniach pietruszki 

(j57j Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu umożliwiającego selekcję korze
ni w materiale hodowlanym pietruszki pod 
względem intensywności aromatu. 

Sposób określania intensywności aromatu 
według wynalazku polega na tym, że pobiera się 

poprzeczny wycinek o grubości 3-4 mm na dowol-
nej wysokości korzenia pietruszki, po czym pod-
daje się go analizie fluorescencji za pomocą 
lampy kwarcowej, korzystnie typu VP 60 Famel 1, 
przy czym do pomiaru aromatu wykorzystuje się 
korelację pomiędzy intensywnością aromatu a 
intensywnością występowania fluorescencji żółtej 
w korze korzeni pietruszki. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) G05D A2 (21) 258552 (22)86 03 20 

(71) Zakłady Mechaniczne Wojewódzkiego Zwięzku 
Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", 
Bydgoszcz 

(72) Smarzyński Stanisław 

(54) Sposób napełniania zbiorników proporcjo
nalnie do ich pojemności 

\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia prostego, automatycznego sposobu napełnia
nia zbiorników, zapewniającego właściwe ich 
napełnienie. 

Sposób polega na tym, że rurę po uszczel
nieniu napełnia się wodę w układzie sterowanym 
wzrostem ciśnienia, spowodowanym wypieraniem 
powietrza z rury przez wpływające wodę. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G06D Al (2l) 256132 (22) 85 11 06 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk; Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, 
Gdańsk 

(72) Piotrowicz Waldemar 

(54) Przetwornik temperatury, zwłaszcza do 
układów automatycznego sterowania 

\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia uproszczonej konstrukcji przetwornika eli
minującej konieczność stosowania elementów ko-
rygujęcych charakterystykę czujnika temperatury. 
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Przetwornik zaopatrzony jest w układ sygna-
»lizacji przekroczenia progu zadanej temperatu-
ry zawierajęcy komperator /12/, którego wyjś-
cie włączone jest do układu sygnalizacji alar-
mowej /14/, zaś do wejścia odwracajęcego kom-
parator /12/ włęczony jest regulator progu 
alarmu /li/, przy czym regulator /li/ włęczony 
jest z drugiej strony do wyjścia ujemnego na-
pięcia źródła napięć wzorcowych /4/, które to 
wyjście połączone jest poprzez element kali-
bracyjny /10/ z wejściem nieodwracajacym wzmac-
niacza pomiarowego /8/, do którego wejścia od-
odwracającego włęczony jest wzmacniacz opera-
cyjny / 2 / pracujęcy w konfiguracji źródła prę-
dowego, 

Pomiędzy wyjście i wejście odwracające 
wzmacniacza operacyjnego / 2 / włęczony jest 
czujnik temperatury /I/ w postaci diody pół-
przewodnikowej, a do wejścia odwracajęcego włą-
czone jest wyjście dodatniego napięcia źródła 
napięć wzorcowych /4/, włączone ponadto poprzez 
element kalibrujący /5/ do odwracającego wejś-
cia wzmacniacza pomiarowego /8/. Natomiast wyjś-
cie wzmacniacza /8/ wraz z wejściem nieodwraca-
jęcym komparatora /12/ włączone jest do jednego 
z zacisków przełęcznika /13/ połączonego z prze-
twornikiem analogowo-cyfrowym /15/, korzystnie 
z układem ekspozycji. Do drugiego zacisku prze-
łącznika /13/ włęczone jest wejście odwracają-
ce komparatora /12/ wraz z regulatorem przek* 
roczenia progu /li/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G09F A1 (21) 256590 (22) 85 12 02 

(30) 85 06 09 - Międzynarodowe Targi Poznańskie 
(71) Pomorskie Zakłady Aparatury Elektrycznej 

"EMA-APATOR" , Toruń 
(72) Kwiatek Ireneusz, Kubański Ryszard 

(54) Moduł sygnalizacji,z elektroluminescen-
cyjnę skala wskaźników, zwłaszcza zadzia-
łania przekaźnika nadprądowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia za pomoce jednego elementu elektrolumi
nescencyjnego zadziałania dwóch członów wyko
nawczych przekaźnika nadpradowego. 

Moduł sygnalizacji ma siedem układów 
kluczujących realizujęcych sygnalizację stanu 
pracy kontrolowanych obwodów reprezentowanych 
ośmioma sygnałami ujawnionymi na siedmiu ele-
mentach elektroluminescencyjnych, które tworzą 
skalę wskaźnika. 

Drugi układ kluczujący ma dwie równoległe 
gałęzie, z których pierwsza gałę̂ ź zbudowana 
jest z rezystora / 7 / , diody / 8 / i drugiego 
rezystora /9/, zaś druga gałąź .iest zbudowa-
na z rezystora /10/ f diody elektroluminescen-
cyjnej /li/ i tranzystora /12/, przy czym ka-
toda diody /O/ jest przyłączona do bazy tran-
zystora /12/, zaś nastawny dzielnik rezystoro-
wy złożony z dwóch rezystorów /I , 2/ jest 
przyłęczony do bazy tranzystora /4/, która 
jednocześnie jest połączona za pomoce konden-
satora /5/ z anodę diody /li/. Baza tranzys-
tora /12/ jest połączona za pomoce kondensa-
tora /6/ z kolektorem tranzystora / 4 / . 

/I zastrzeżenie/ 

OZIAŁ H 

-ELEKTROTECHNIKA 

4 (51) H02G A3 (21) 256093 (22) 85 10 31 

(61) 252900 
(71) Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego 

Spółdzielnia Pracy, Kraków 
(72) Dudek Janusz, Matuszewski Kazimierz, 

Wolan Eugeniusz, Wójcik Marian 

(54) Uziemiacz na niskie i średnio napięcie 
z zatrzaskowymi zaciskami fazowymi 

\57j Wynalazek rozwięzuje zagadnienie skons
truowania takiego uziemiacza, aby nie zacho
dziła konieczność mocowania poszczególnych 
zacisków fazowych z przewodami elektroenerge
tycznymi . 

Uziemiacz charakteryzuje sio tym, że 
śruby mocujące /2/ trzech zaciskaczy /l, 'la, V 
Ib/ sa połączone ze sobą przewodami zwiera
jącymi" /3/, a ponadto do śruby /2/ jednego ze 
skrajnych zaciskaczy /l, Ib/ jest przyłączony 
przewód uziemiający /4/, którego druga koń
cówka jest mocowana do śruby /5/ zacisku uzio-
mowego /6/. /I zastrzeżenie/ 
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4 (51) H03B Al (21) 258035 (22) 86 04 08 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Subotić Zivko 

(54) Cyfrowy syntetyzer częstotliwości 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania cyfrowego bramkowego syntetyzera częs-
totliwości realizującego zmianę częstotliwości 
syntetyzowanej za pomocą zmiany szerokości 
bramki czasowej dodanej do okresu zliczania 
stałego dzielnika cyfrowego znajdującego się 
w pętli sprzężenia zwrotnego fa^y syntetyzera. 

syntetyzer zawiera zespół bramkowania /ZB/, 
złożony z układu sterującego /US/ i układu 
formowania bramki /MO/, stanowięcego pętlę 
sprzężenia zwrotnego dla układu sterującego 
/US/. Zespół bramkowania jest włączony w pętlę 
sprzężenia zwrotnego syntetyzera, sięgająca 
od wyjścia generatora wyjściowego częstotli-
wości syntetyzowanych /G/ poprz&z stały dziel-
nik cyfrowy częstotliwości syntetyzowanych 
/ON / d o jednego z wejść detektora fazy /DF/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) H04L Al (21) 262110 (22) 86 10 27 
G08C 

(71) Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, 
Wrocław 
(72) Babś Adam, Morawski Czesław, Skarbek 

Zbigniew 

(54) Sposób i układ sterowania nadajnikiem 
sygnałów częstotliwości 

\57\ Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania sposobu i układu, pozwalających na ste
rowanie jednym lub wieloma nadajnikami często
tliwości akustycznej /SCA/ w systemie elektro
energetycznym. 

Sposób polegający na przekazywaniu do na
dajnika sygnałów sterujących oraz impulsów 
tworzących telegram, charakteryzuje się tym, 
że telegramy o różnych kodach dla różnych ty
pów przekaźników odbiorczych wysyła się kolejno 
w porzędku zależnym od priorytetu kodu ustalo
nego dla danego układu sterowania, przy czym 
telegramy stale powtarza się w ustalonym prze
dziale doby w odstępach czasu kT, gdzie k sta
nowi liczbę całkowite z przedziału 0-16, zaś 
T je$t stałe czasowe powtarzania, nie mniejsze 
od 5 minut. 

Układ zawiera mikroprocesor /l/, poleczony 
poprzez wspólne magistralę z pamięcią programu 
/2/, pamięcię danych /3/, zegarem /4/, złęczem 
/5/ do współpracy z innymi układami sterowania 
oraz członem wejścia-wyjście /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) H04M Al (21) 259409 (22)86 05 09 

(75) Kopczyński Stefan, Białystok, Talar 
Michał, Kraków; Unrug Bogusław, Warszawa 

(54) Sposób centralnego nadzoru i kontroli 
stanu urządzeń pracujących w sieci 
terenowej 

[57] Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostego sposobu nadzoru i kontroli stanu 
urządzeń pracujących w sieci terenowej. 

Sposób według wynalazku polega na zróżni
cowanym sposobie kształtowania, przesyłania i 
dekodowania sygnałów niosących informacje na 
etapach: końcówka systemu /KS/ - punkt węzłowy 
/PW/ - punkt centralny systemu /PMS/. 

Na odcinku /KS - PW/ systemu zastosowano 
przesyłanie informacji w postaci analogowej z 
modulację częstotliwości, co umożliwia prze
słanie sygnałów czynnym łęczem telefonicznym, 
a realizują to układy ,/C i F/ końcówki /KS/ 
i układy /US/ podcentrali /PC/, gdzie /G/ ozna
cza generator częstotliwości ponndakustycznych, 
/F/ zwrotnicę sygnałów, /US/ szerokopasmowy 
wzmacniacz wstępny. W podcentrali /PC/ wydzie
lone zostaje całe użytkowane pa^mo częstotli
wości dla każdego kanału od 1 dc k i wzmocniona 
do poziomu wymaganego przez układy cyfr-jwe w 
/US/. Dalej sygnały sę poddawane obróbce w ste
rowniku mikroprocesorowym /SMP/ z udziałem 
multipleksera /UP/ i dzielnika częstotliwości 
/DF/, a następnie przesyłane typowym kanałem 
cyfrowej transmisji szeregowej od nadajnika 
/NSC/ do punktu centralnego systemu /PMS/. 

/5 zastrzeżeń/ 
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4 (51) H04R A2 (21) 260886 (22) 86 07 31 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Morański Jerzy, Żółtogórski Bronisław 

(54) Głośnik dynamiczny 

1^7) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania głośnika dynamicznego, o konstrukcji 
pozwalającej poszerzyć pasmo przenoszonych 
częstotliwości. 

Głośnik dynamiczny skłgda się z układu 
magnetycznego, korektora / 4 / i kopułkowej 
membrany /!/ z cienkiej folii metalowej, któ
re;] yrubość nie jest zmieniona w procesie 
tłoczenia. Górna cześć zawieszenia membrany /l/ 
przylega bezpośrednio do korektora /4/, a dol
na część jest dociskana pierścieniem / 3/ ze 
stratnego materiału włóknistego. Korektor /A/ 
ma nad drgająca częścią zawieszenia membrany 
/!/ komorę /8/, której wysokość rośnie linio
wo od iera w miejscu zaciśnięcia zawieszenia, 
osiągając wielkość maksymalne w miejscu przejś
cia komory /8/ w wylot. 

Głośnik przeznaczony jest do pracy w zes
tawach głośnikowych. /3 zastrzeżenia/ 



I I . W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4 (51) A01G U1 (21) 78176 (22) 86 09 10 

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 
Skierniewice 

(72) Stelmach Krzysztof, Treder Waldemar 

(54) Przyrząd do osadzania zraszaczy 

[57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie za
projektowania przyrządu pozwalajęcego na szyb
kie i stosunkowo proste osadzanie zraszaczy 
roślin w przewodach polietylenowych. 

Przyrząd składa się z korpusu /l/ i pros
topadle w nim osadzonej dźwigni /2/ , ukształ
towanej na jednym końcu w grot /3/, a na dru
gim - w kulkę /A/, zaś w korpusie /l/ znajdu
je się cylindryczny otwór /5/ i dwie szczeliny 
/6/ o kształcie prostokęta w przekroju pop
rzecznym, biegnęce wzdłuż osi symetrii otworu 
/5/. _ /l zastrzeżenie/ 

4 (51) A01K Ul (2l) 77856 (22) 86 07 23 

(75) Czambol Tadeusz, Kraków 

(54) Element hamujący ciągłą elastycznego 

\57j fcilement hamujący cięgła elastycznego w 
postaci klocka będącego graniastosłupem, ma 

kształt klawisza / 2 / ergonomicznego przystosowa 
nego do nacisku palca, korzystnie kciuka i do-
datkowo ma pofałdowane powierzchnię. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) A01K U1 (21) 78281 (22) 86 09 26 

(75) Michałek Czesław,Wolin 

(54) Karmnik dla ptactwa 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zap
rojektowania takiegokarmnika dla ptactwa, któ
ry samoczynnie, sukcesywnie dozuje karmę sypka, 

Karmnik zbudowany jest ze zbiornika głów
nego /l/ w kształcie bryły obrotowej, który 
spoczywa na cylindrycznym zbiorniku dolnym /2/« 
Króciec wylotowy zbiornika głównego /l/ znaj
duje się w pewnej odległości nad występem wal
cowym /5/ w środku dna zbiornika dolnego /2/. 
W bocznej ściance zbiornika dolnego /2/ sa ot
wory /3/, przez które ptactwo pobiera karmę 
/6/. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) A23N U1 (21) 78123 (22) 86 09 02 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Chłodniczych i Gastronomicznych 
"Gastromsz", Bydgoszcz 

(72) Olszewski Mieczysław, Witkowiak Marian, 
Machutta Mariusz, Kozłowski Edward, 
Małkowski Adam 

(54) Linia do obierania i oczkowania ziemniaków 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania linii do obierania i oczkowania ziem
niaków, zajmującej mniejsza powierzchnię. 
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Linia do odbierynis i oczkowania 2iefn» 
niaków według wzorii charakteryzuje aiv tym,' 
ze przed dolnym zbiornikiem /?/ pionowego . Sfttn*-
aportera ślimakowego /!/ umieszczona jcśt wyw
rotnica hydrauliczna /%/ współpracująca 2 wóz* 
kami /14/ napełnionymi Ziomniak/iwi # Puwyżfij 
obieraczek /!/ zamontowane sę zbiorniki rezer
wowo /5/ z dozownikami objętościowymi /O/* 

/2 zaatrzaźenin/ 

4(5l) A47K Ul (21) 77463 (22) 86 06 02 

(71) Spółdzielnia Niewidomych im. majora 
Edwina Wagnera, Słupsk 

(72) Wilk Piotr, Smigielski Mirosław 

(54) Usprawnienie prysznica wannowego przez 
możliwość zastosowania w nim wymiennej 

szczotki do mycia ciała 

(57) Wzór użytkowy .rozwi^zujo zagadnienie opra
cowania dodatkowego wymiennego elomentu prysz
nica łazienkowego. 

Sito prysznica łazienkowego w postaci nak
rętki z otworami, nakręcanej na rękojeść prysz
nica, charakteryzuje się tym, że ma paczki ele
mentu roboczego / 3 / umieszczone w części otwo
rów / 2 / sitka. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) A61D Ul (2l) 77793 (22) 86 07 14 

(7l) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 
(72) Kapcia Jan , Brzeski Wojciech, Kucharski 

Jan, Stankiewicz Jerzy, Piwcewicz Marian, 
Nowosad Marek 

(54) Stół operacyjny dla dużych zwierząt 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania prostej i łatwej w wykonaniu konstruk
cji stołu operacyjnego dla dużych zwierząt ułat
wiającego przeprowadzenie zabiegów chirurgicz
nych jak również operacji zwięzanych z położ
nictwem weterynaryjnym, bezpiecznego zarówno 
dla obsługi jak i samego zwierzęcia. 

Stół, mający blat i wyposażony w podnośni
ki hydrauliczne, charakteryzuje się tym, że 
składa się z konstrukcji podpierającej /' 1/ , 
konstrukcji podtrzymującej /2/, blatu /3/, do 

którego przytwierdzona ś$ materace /4/» pod-
główek / V , pasy /i2/ służące do przymocowania 
zwierzęcia, pasy /1"V do mocowania cjłowy i 
pęta /14/ do maeowani;4 nóy,,-. przy czym ? kons
trukcję podpiaraj^c^ /i/ j)ti.ł$c'£0ny jest na sta
łe tłok /7/ pt;('nOsifi}ka hydrswliti^Mago /W umoż
liwiający ruch a fału góru^dóh, a obrót stołu 
z pozycji poziomej do pionowa,) lub odwrotnie 
odbywa si^ dookoła osi 0 0. i realizowany jest 

podnośnikiem hydraulićznym /li/ żiJ pośrednic
twem dwóch nawiasów /10/ zamocowanych w kons
trukcji podpierającej /l/. Natomisifet nachyla
nie stołu względem osi 0 0 umiejscowionej przy 

pomocy zatrzasków /£2/, /23/ pneumatyczno-me-
Chailicznych realizuje się za pomocą podnośników 
hydraulicznych /l6/ strony prawej stołu. Pochy
lanie blatu /3/ względem oei 0 5 0 & umiej • owio
nę j przy pomocy zatrzasków /15/ niechaniczf.o-. 
prieuWHtyfĉ nyfill raalizuje się przy pomocy siłow
ników /io/ hydraulicznych, których końcówka 
tłoczyska /17/ zaopatrzona jest w rolkę porusza
jące się w prowadniku /10/ konstrukcji podtrzymu
jącej /2/ blatu /3/ stołu, /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) A63B Ul (2l) 78115 (22) 86 09 01 

(75) Wyciślik Jan, Katowice 

(54) Przyrząd do rozwijania i wyzmacniania mięśni 
górnej i czyścić kręgosłupa 

[571 Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zapro
jektowania przyrządu umożliwiającego wykonywanie 
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ćwiczeń ze zmienne siłę zginania. Przyrząd 
składajęcy się ze sprężyny śrubowej oraz 
uchwytów, charakteryzuje się tym, że uchwyty 

/ 2 / maja rękojeść /3/ na całej długości wydłu-
żoną ponad szerokość dłoni. /I zastrzeżeni;/ 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4 (5l) B01D Ul (21) 78193 (22) 86 09 10 

(71) Okręgowy Zwięzek Spółdzielni Mleczarskich 
Zakład Remontowo-Montażowy, Lublin 

(72) Iwanek Stanisław, Góźdź Jan, Łubniewski 
Piotr 

(54) Płuczka do wypłukiwania ciał stałych, 
zwłaszcza kazeiny 

(̂57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra
cowania płuczki umożliwiającej otrzymywanie ka
zeiny o określonych wymiarach. 

Płuczka według wzoru charakteryzuje się 
tym, że ma dno sitowe /8/ podniesione od stro
ny wylotu pod ketem ostrym do poziomu, a prze
nośnik zabierakowy /14/ wyposażony jest w za-
bieraki łopatkowe /16/ odpowiadające kształtem 
poprzecznemu przekrojowi dna sitowego. Pręty 
stałe /3/ sa usytuowane symetrycznie i równo
legle' w jednej linii przekroju poprzecznego 
koryta przepływowego /l/, a pręty ruchome 39 
zabezpieczone nakrętkę /6/, przy czyni pręty 
stałe /3/ i pręty ruchome /A/ maję na końcach 
wybrania tworzęce płaszczyzny symetryczne i 
równoległe do siebie, /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B01D Ul(2l) 78200 (22) 86 09 12 
865G 

(71) Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego 
', "CUKROPROJEKT", Warszawa 
(72) Wysocki Józef 

(54) Rękaw filtracyjny 

Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra
cowania prostej konstrukcji łatwego w czyszcze
niu rękawa filtracyjnego. 

Rękaw filtracyjny składa się z worka fil
tracyjnego /l/ zamocowanego na szkielecie / 2 / , 
przy czym szkielet / 2 / wykonany jest w postaci 
sprężyny śrubowej, zamocowanej do ramki /4/, 
a skrajne zwoje /3/ sprężyny sę większe od po
zostałych. /!• zastrzeżenie/ 

4 (5l) 8058 Ul (21) 78145 (22) 86 09 08 

(7l) Zakłady Przemysłowo-Usługowe "POLKAT", 
Warszawa 

(72) Zajęc J e r z y , Matuszczak Alojzy, Niegel 
Wilhelm 

(54) Urządzenie do natryskiwania żywicy 
poliuretanowej 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji urżędzenia do natryskiwania 
żywicy poliuretanowej na powierzchnię budynków-
zwłaszcza dachów. 

Urzędzenie według wzoru tworzę umieszczone 
w sposób rozłęczalny na wózku / 2 / dwa zbiorniki / 
/3/, dwie pompy /5/ i dwa silniki elektryczne 
/&/ napędzajęce te pompy poprzez przekładnie 
pasowe /!/ oraz dwie głowice rozdzielcze /li/, 
każda z pięcioma otworami wylotowymi i głowica 
zbiorcza /X6/ z dziesięcioma otworami wlotowymi, 
przy czym każda pompa /5/ połęczona jest z jed
nym zbiornikiem /3/ i z jedne głowicę rozdziel
cze /li/ przewodami elastycznymi, zaś otwory 
wylotowe głowic rozdzielczych /li/ połęczone eę 
kolejno, przemiennie przewodami stałymi z otwo
rami wlotowymi głowicy /16/, a otwór wylotowy 
głowicy /16/ połęczony jest z pistoletem nat
ryskowym /22/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4 (51) B21C Ul (21) 78050 (22) 06 08 19 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutniczych "Hutmasz-
projekt-Hapeko", Katowice 

(72) Dziubek Edward, Pliczko Karol, Kriger 
Lesław, Kania Antoni, Snarski Piotr, 
Tatarzyński Kazimierz 

(54) Wyciągarka prasówki 

\s7\ Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowa-
nia takiej wycięgarki -prasówki, która umożliwi 
wyciąganie jednej lub kilku prasówek w okreś-
lonym zakresie wymiarowym, ze stałym nacięgiem 
za pomoce samozaciskowego uchwytu. 

Wycięgarka prasówki zainstalowana na wy-
biegu prasy do wyciskania metali, składajęca 
się z samonośnej ramy /2/ mocowanej do stołu 
wybiegu /I/ za pomocą nastawnych wsporników 
/3/ i płytowej jezdni / 4 / , charakteryzuje się 
tym, że wózek /5/ przemieszcza 6ię po jezdni 
/4 / , do której mocowany jest aluminiowy ele-
ment /8/ prowadzony przez elementy toczne /6/, 
napędzany silnikiem liniowym indukcyjnym / 7 / . 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23D Ul(2l) 78195 (22) 86 09 11 

(75) Wyrzykowski Jerzy W., Wyrzykowska Grażyna 
I., Warszawa 

(54) Nożyce krążkowe do cięcia metali i innych 
materiałów 

(̂ 57) Wzór rozwięzuje zagadnienie cięcia metali 
o zarysie łukowym i prostoliniowym. 

ťstota wzoru polega na tym, że.nożyce ma-
ję osadzone w konstrukcji wsporczej /5/ drugie 
ramię wysięgnikowe /8/, usytuowane nad górnym 
nożem krążkowym /I/ wzdłuż ramienia wysięgniko-
wego /6/, złożone z dwóch prowadnic /8* 8 */ 

oraz równolegle usytuowane i poniżej dolnego 
noża krążkowego / 2 / , osadzone w konstrukcji 
wsporczej /5/, ramię wysięgnikowe /9/, na któ-
rym jest podparty jednym końcem osadzony suw-
liwie wspornik dystansowy /A/ usytuowany w pob-
liżu swobodnych końców ramion wysięgnika / 8 , 9/. 
Pomiędzy nożami /I, 2/ i wspornikiem /A/ jest 
umieszczony'uchwyt / 8 / cięt.ego elementu w ra-
mieniu /9/ i ramieniu /&/. Ponadto w ramieniu 
/9/ przesuwnie jest osadzony w pobliżu dolnego 
noża /2/ wspornik ciętego elementu /€/. Noże 
krezkowe /I, 2/ maję ścięcie powierzchni robo-/ 
czych od 0° do 45°. /5 zastrzeżeń/ 

4(5l) B23K Ul (21) 76855 (22) 86 03 20 

(7l) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Zabrze-Bielszowice", 
Zabrze 

(72) Linek Edward, Czapelka Bernard 

(54) Spawarka trakcyjna 

(j57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania spawarki o prostej konstrukcji i dużej 
wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, przez-
naczonej do stosowania w wyrobiskach górniczych 
wyposażonych w trakcję elektryczne. 

Spawarkę trakcyjne według wzoru użytkowego 
stanowi zestaw składajęcy się z elektrycznego 
silnika /I/ prędu stałego oraz spawalniczej pręd-
nicy / 2 / poleczonych sprzęgłem /3/ i zamontowa-
nych na platformie / 4 / . /I zastrzeżenie/ 

4(51) B23K Ul (21) 78149 (22) 86 09 08 

(75) Kępa Witold, Warszawa 

(54) Lutownica o regulowanej temperaturze grotą 

(57/ Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie płynnej 
regulacji temperatury grota. 

Lutownica charakteryzuje się tym, że w rącz
ce /5/ znajduje się osadzona w prowadnicach, płyt
ka z elektronikę /!/, sprzężona z regulacyjnym 
potencjometrem /8/. Część grzejne stanowi grot 
/l/» nałożony na grzałkę /2/ i zamocowany sprę
żynę dociskowe /3/. /I zastrzeżenie/ 
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4 (51) B23K U1 (21) 78264 (22) 86 09 23 

(7l) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag" 
Fabryka Maszyn Górniczych im. M. Nowotki 
"Niwka", Sosnowiec 

(72) Janosik Wacław, Nowak Marian, Błaszczyk 
Andrzej, Małczęc Marian 

(54) Stanowisko do cięcia tlenem, zwłaszcza 
blach 

\57J Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji prostego i bezpiecznego 
stanowiska do cięcia tlenem. 

Stanowisko składa si*r z ramy /l/ o kons
trukcji spawanej z kształtowników oraz z wyko
nanej z blachy wanny /3/ z uchwytami, osadzonej 
w tej ramie /l/. W wannie /3/ wspawane 8... pod
parcia /5/, które ustalają ułożona dwudzielna 
kratę /6/. Na obrzeżach wanny /3/ przyspawHie 
sa trzy płaskowniki z prost ikatnymi wyci<c:ami 
pod wyjmowalny ruszt /7/. Wanna /3/ wypełniona 
Jest wodę /9/. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B25B Ul(2l) 7 7984 (22) 06 08 12 

(71) Pomorskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych 
"IZOPOL", Trzemeszno 

(72) Lewandowski Lechosław, Frelich Mieczysław, 
Szoszorek Mieczysław, Ciszak Roman, 
Lantecki Roman 

(54) Przyrząd do osadzania złączek w przewodach 
giętkich 

V.57y Wzur użytkowy n. w r̂-uje zagadnienie opra
cowania onstrukcj ."'zyrzadu umożliwiajęcego 
łatwe os tdzanic 71,,. 1-z e: w przewodach giętkich. 

Przyrząd ma trzpień /I/ zakończony główkę /2/, 
na którym osadzony jest przesuwnie popychacz 
/4/ i nakrccona jest nakrętkę /5/. 

v̂  skład przyrzędu wchodzi również jar2ino 
ściskane śrubami służęce do zaciśnięcia prze--
wo du /12/ na główce /2/ trzpieniu /I/. 

* /4 zastrzażenis/ 

4 (51) B29C Ul (21) 77763 (22) 86 07 08 

(71) Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych 
"Stomil", Poznań 

(72) Jarmuż Kazimierz, Kujawiński Tadeusz, 
Urbański Stanisław, Przybyłek Zdzisław, 
Besz Stanisław, Nemec Roman, Jędryka 
Zygmunt 

(54) Prasa hydrauliczna do wulkanizacji membran 

[57J Zagadnieniem podlegajęcym rozwiązaniu jest 
skonstruowanie prasy zapewniajacej prawidłowy 
przebieg procesu wulkanizacji membran. 

Prasa według wzoru charakteryzuje sio tym, 
że górny wyrzutnik zamocowany do stałego stołu 
/l/ prasy składa się z siłownika /2/ z tłoczys-
kiem /3/, zabezpieczenia prowadzęcego /4/ i 
draga pośredniego/5/, do którego zamocowany 
jest rdzeń /6/ formy membranowej, przy czym 
drag pośredni /5/ wyposażony jest w kanał wlo
towy / 7 / i kanał wylotowy /&/ medium grzejnego. 

/2 zastrzeżenia/ 



Nr 13 /353/ 1987 BIULETYN UR2Ç0U PATENTOWEGO 55 

4 (5l) B30B Ul (21) 78143 (22) 86 09 05 

(71) Instytut Technologii Drewna, Poznań 
(72) Piotrowski Zbigniew, Noskowiak Andrzej , 

Kowalewska Jadwiga, Niedźwiecki Jerzy, 
Posłuszny Franciszek 

(54) Prasa ślimakowa do usuwania cieczy z 
substancji włóknistych zwłaszcza z 
włóknistej masy drzewnej 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania prasy ślimakowej mającej uproszczone 
połączenie stożka oporowego prasy ślimakowej 
z siłownikiem. 

Prasa ślimakowa według wzoru ma obrotowy 
ślimak /A/, który jest osadzony wewnątrz sta
łego, częściowo perforowanego korpusu /2/. Na 
jednym końcu korpusu / 2 / znajduje się promie
niowy kanał wlotowy /5/, a na drugim końcu 
jest utworzony osiowy kanał wylotowy /6/, przy
mykany stożkiem oporowym /li/ za pomoce siłow
nika /3/. Stożek /li/ jest osadzony bezpośred
nio na tłoczysku /10/ siłownika /3/, który 
jest zamocowany naprzeciw kanału wylotowego 
/6/, przy czym osie geometryczne tego kanału 
oraz tłoczyska /10/ siłownika /3/ wzajemnie 
pokrywają się. /I zastrzeżenie/ 

4 (5l) B60Q Ul (21) 78214 (22) 86 09 06 

(75) Orzechowski Stefan, Sulejówek 

(54) Składany znak ostrzegawczy 

I57] Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania konstrukcji lekkiego, stabilnego po 
rozłożeniu, składanego znaku ostrzegawczego. 

Znak składa się z trzech ramion /4/, /7/, 
/8/ połączonych w trójkąt i. ma podstawę- w pos
taci pojemnika /l/ wypełnionego substancją ob
ciążająca / 2 / . Na bokach pojemnika /1/, w prze
ciwległych przetłoczeniach, znajduję się pod
pórki o kształcie trójkątów połączone «z pozio
mym ramieniem /A/, Pojemnik /l/ ma w części 
czołowej dekiel /5/ oraz elementy /6/ zwiększa
jące przyczepność do podłoża. /2 zastrzeżenia/ 

4 (5l) B60R Ul (21) 77442 (22) 06 05 28 

(75) Tejkowski Witold, Bydgoszcz 

(54) Uchwyt do mocowania bagażnika 

{57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra
cowania uchwytu zwiększającego pewność zamoco
wania bagażnika na dachu samochodu. 

Uchwyt według wzoru ma korpus /l/ z otwo
rem /A/, przez który przechodzi docisk /2/. 
śruba dociskowa /3/ umieszczona jest w korpu
sie /i/ powyżej tego otworu / 4 / . Ta część do
cisku / 2 / , która leży naprzeciwko śruby /3/ 
ma kształt łuku o ramionach skierowanych w stro
nę korpusu /i/, a punkt przegięcia tego łuku 
leży poniżej śruby /3/. Przez owalny otwór /5/ 
w docisku /2/ przechodzi nit /6/ poleczony z 
korpusem /!/. /I zastrzeżenie/ 

4 (5l) B60S Ul (21) 78208 (22) 86 09 12 

(7l) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 
Kraków 

(72) Sawczuk Stanisław, Korzybski Ryszard. 
Kubis Władysław 

(54) Myjnia samochodowa 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji zapewniającej prawidłowy 
docisk szczotek do mytego samochodu. 

Myjnia ma linowy układ docisku szczotki 
myj§cej /!/ złożony z liny /15/ połączonej z 
ramieniem /10/ napędu obrotu odchylnej bramy 
/!/, przy czym drugi koniec liny /15/ jest ob
ciążony regulowanymi ciężarami umieszczonymi w 
obudowie rurowej, a ramię /10/ napędu obrotu 
odchylnej bramy /l/ jest połączone z siłownikiem 
/ 1 3/« /l zastrzeżenie/ 
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obudowie rurowej, a ramię /1O/ napędu obrotu 
odchylnéj bramy / I / jest połączone z siłownią 
kiem /13/ /I zastrzeżenie/ 

4 (51) B63C U1 (21) 77935 (22) 86 08 01 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Technicznych Wyrobów Włókienniczych, 
Łódź 

(72) Kaczorowska Monika, Witczak Elżbieta, 
Walczak Jolanta, Kubala Grażyna 

(54) But do morskiego ubrania ratunkowego 

k7) But do morskiego ubrania ratunkowego na 
olewę /2/ , na które natryskiwane sa warstwy 

PCV tworząc kształt płytkiego kalosza / 4 / o 
grubszym spodzie /5/ i cieńszej części /6/ na 
cholewie /2/. Spód /5/ kalosza / 4 / ma wytło
czone skośne kratkę / 7 / o stożkowej powierz
chni / 8 / . /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B63C U1 (21) 78257 (22) 86 09 22 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Technicznych Wyrobów Włókienniczych, Łódź 

(71) Tarkowska Sylwia, Witczak Elżbieta, 
Łuczyński Witold 

(54) Kamizelka asekuracyjna 

^57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania lekkiej i wygodnej kamizelki aseku
racyjnej. 

Kamizelka asekuracyjna składajęca się z 
przodu /l/ i tyłu oraz doszywanych boków, za
mykana na zamek błyskawiczny charakteryzuje 
się tym, że ma ściągające gumy umieszczone w 
tunelach /3/, usytuowanych na bokach /19/ oraz 
ma dwie taśmy /8/, /9/ zakończone klamrami /5/. 

Na dole tyłu zamocowana jest techniczna taśma 
kroczna /17/, tworząca pętlę, która zapinana 
jest na klamrę /!&/ umocowane do patki /li/ ' 
z przodu /!/. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) B65D U1 (21) 77883 (22) 86 07 28 

(7l) Południowy Okręg Energetyczny w Katowicach, 
Elektrownia Rybnik, Rybnik 

(72) Chrzanowski Bogdan, Wajner Gerard 

(54) Kasetą transportowa 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji kasety transportowej pozwalajęcej 
na transport płyt elektrod zbiorczych podczas 
remontu elektrofiitra. 

W kasecie transportowej część spodnia sta
nowi rama /l/ przedzielona elementami usztywnia
jącymi, od których odchodzę prostopadłe słupki 
/3/ poleczone w górnej części elementami łęczę-
cymi /4/-. Kaseta zaopatrzona jest w listwy za
bezpieczające płyty elektrod zbiorczych. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B65D Ul (2l) 78275 (22) 86 09 26 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli 
Sklepowych "GOZAMET-WUTEH", Gorzów Wiel
kopolski 

(72)Godawski Julian, Wiśniewski Antoni, 
Bereśniewicz Czesław, Godawski Marek, 
Kilowska Teresa, Czech Jan 

(54) Metalowa paleta 

(57} Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra
cowania konstrukcji funkcjonalnej palety do 
transportu, składowania i ekspozycji towarów w 
obiektach handlowych. Paleta zawiera dwie, po-
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łączone łucznikami /1O i 11/, ściany boczne 
/I/ wykonane w postaci prostokątnych ram / 2 / 
wypełnionych siatka /3/ i osadzonych na nóż-
kach '/5/, w których wykonane sę stożkowe gniaz-
da ustalające /6/. Na górnych końcach piono-
wych boków ram / 2 / osadzone sa elementy podpo-
rowo-dystansowe / 4 / , Dwuczęściowa ściana 
przednia /12/ i ściana tylna /13/ oraz wieko 
/14/ wykonane sa jako otwierane prostokątne 
ramy wypełnione siatkę i połączone ze sobę 
przesuwnymi łącznikami zawiasowymi /16/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) B66C U1 (2l) 78109 (22) 86 08 29 

(71) Okręgowy Zarzęd Lasów Państwowych, Piła-
Kalina 

(72) Gwiaździński Zenon, Banasik Henryk 

(54) Uchwyt nastawny do przenoszenia ciężkich 
ładunków, zwłaszcza kabin samochodowych 

[S7J Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji uchwytu nastawnego za-
pewniającego bezpieczne przenoszenie ciężkich 
ładunków, zwłaszcza kabin samochodowych w zap-
leczu technicznym transportu samochodowego. 

Uchwyt nastawny ma belkę nośne rozłęcznę, 
która składa się z belki stałej /I/ zaopatrzo-
nej w wystający trzpień /2/ oraz z belki rucho-
mej /V osadzonej przesutvnie na trzpieniu / 2 / 
i jest wyposażony w układ blokujęcy, a w skraj-
nych częściach do belki stałej /!/ o belki ru-
chomej /3/ od dołu przyspawane sę poprzecznie 
"ceowniki / 4 / wyposażone w specjalne zaczepy wy-
mienne /5/. Układ blokujący składa się z ramie-
nia /!/ zaopatrzonego w zębatkę /8/, osadzonego 
obrotowo na wsporniku /9/ przyspawanym do belki 
stałej./V» zazębionego odpowiednio ze sworz-

niem /I/ podpory /li/ przyspawanej do belki 
ruchomej /3/ i jest zabezpieczony obejma sprę-
żyste /12/ osadzona trwało na belce ruchomej 
/3/. Belka stała /I/ oraz belka ruchoma /3/ 
jest zaopatrzona w ucho nośne /13/, a ramię 
/ 7 / zaopatrzone w zębatkę /&/ jest zakończone 
rękojeścię /14/. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4 (5l) C09J Ul (21) 78271 (22) 86 09 26 

(75) Królikowski Jan, Zgierz 

(54) Taśma samoprzyczepna 

157s) Taśma samoprzyczepna mająca na swej po-
wierzchni występy, rozmieszczone w szeregach 
wzdłuż osi podłużnej taśmy charakteryzi/je się 
tym, że występy maja podstawę /3/ w kształcie 
owalnym i ostrze /A/ w kształcie haczyka za-
giętego wzdłuż osi taśmy, a kolejne 3zeregi 
występów maję ostrza / 4 / skierowane w prze-
ciwnym kierunku. /I zastrzeżenie/ 

4 (5l) C23G U1 (21) 77843 (22) 86 07 18 

(71) Fabryka Łożysk Tocznych "Iskra", Kielce 
(72) Pawełczyk Leonard 

(54) Urządzenie do mycia i suszenia drobnych 
przedmiotów, zwłaszcza elementów składo
wych koszy łożyskowych 

\57j Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zbudo
wania urzędzenia zapewniajęcego dokładne mycie 
elementów składowych koszyków łożyskowych. 
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Urządzenie wyposażone jest w wirujęcy 
bęben / I / o osi pionowej osadzony w zabioraku 
/12/ i obudowany osłona / 2 / zamykaną od góry 
pokrywę /3/, w której zamocowana jest dysza 
/5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51)C25D Ul(21) 77746 (22) 06 07 09 

(71)Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Michalak Jerzy, Graczyk Jan, Olszewski 

Jan, Kieszkowski Marek, Annusewicz 
Andrzej 

(54) Zbiornik do unieszkodliwiania ścieków 
galwanizerskich metodą chemiczno-prze-
pływową 

i57] Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-acbwania konstrukcji urządzenia do unieszkod
liwiania ścieków, charakteryzującej się znacz
nym zmniejszeniem materiałochłonności, skróce
niem czasu instalacji oraz zajmującej znacznie 
mniejsza powiarzchnię niż dotychczas budowane 
zbiorniki. 

Zgodnie z wzorem zbiornik ma trzy komory -
po jednej dla każdego rodzaju ścieków - oddzie-
lone pionowymi przegrodami / 2 / i / 3 / , a każda 
komora jest podzielona na strefy reakcyjne /A/ 
i poreakcyjne /B/, zaś pomiędzy strefami i ko-
morami znajduję się odpowiednio usytuowane ot-
wory i rynny przelewowe/4/, / 5 / i / 6 / . 

/I zastrzelenie/ 

4(51) C25D Ul (21) 77772 (22) 86 07 09 
C02F 

(71) Fabryka Form Metalowych "Ponar-Formet", 
Bydgoszcz 

(72) Kłosowski Marian, Wojciechowski Edward 

(54) Urządzenie do odwadniania szlamu 

V571 Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra
cowania prostego i taniego urządzenia do odwad
niania szlamu. 

Urządzenie do odwadniania szlamu zaopat
rzone jest w zbiornik /l/ z warstwa filtracyjna 
/2/, u dołu którego ma zamontowany pod tę wars
twę s'zczelny zbiornik /4/ na ociekające wodę 
z pochyłym dnem /5/, a także zawiera separator 
wilgoci /li/ oraz pompę próżniowe /13/. Wewnętrz 
separatora wilgoci /li/ do jego górnej części 
ścianki bocznej zamontowany jest pochyły ekran, 
pod którym usytuowane jest wejście przewodu dol
nego /12/ z pompy próżniowej /13/ 

/4 zastrzeżenia/ 

UZIAŁ E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(5l) E04B Ul (21) 78152 (22) 86 09 08 

(71) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Ogólnego "Miastoprojekt-Wrocław", Wrocław 

(72) Koch Jan G. 

(54) Pionowe złącze elementów wielowarstwowych, 
osłonowych, żelbetowych ścian budynków 

\J5?\ Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uzys
kania w złęczu prawidłowo wykonanego kanału 
dekompresji. 

Złęcze zawierajęce pierwsze,uszczelniaję-
ca przeponę, przegradzająca w poprzek przes
trzeń złęcza oraz druga przeponę w postaci 
uszczelniającej taśmy /5/ tworzące w złęczu 

wraz z wyprofilowanymi I. ^wędziami / 3 / boków 
wielkopłytowych element -. / I / kanał dekompresji 
/!/, charakteryzuje się tym, że pierwsze usz-
czelniajęcę przeponę tworzę trzy identyczne 
wkładki /4a, 4b/ w postaci listew, każda majęca 
w przekroju poprzecznym kształt dwuteowy, z któ-
rych dwie wkładki /4a/ sę zabudowane trwale 
Jedne półkę i częścię środnika, każda wzdłuż 
pionowego boku ściany, a trzecia wkładka /4b/ 
jest usytuowana wzdłuż złęcza pomiędzy poprzed-
nio wymienionymi wkładkami /Aa/ a szczelinę / 2 / ( 

utworzone przez bloki wielkopłytowych elementów 
/!/. /I zastrzeżenie/ 
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4(5l) E04B Ul (21) 78153 (22) 86 09 08 

(71) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Ogólnego "Miastoprojekt-Wrocław", Wrocław 

(72) Koch Jan G. 

(54) Pionowe złącze elementów wielowarstwowych. 
żelbetowych, osłonowych ścian budynków 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie uzys-
kania w złęczu prawidłowo wykonanego kanału 
dekompresji. 

Złęcze zawierajęce pierwsze uszczelniające 
przepopę, przegradzajęcę w poprzek przestrzeń 
złęcza oraz drugę przeponę w postaci uszczelnia-
jęcej taśmy / 6 / f tworzęca w złęczu wraz z wypro-
filowanymi krawędziami / 3 / boków wielkopłyto-
wych elementów / I / kanał dekompresj\</l/, cha-
rakteryzuje się tym, że pierwsze uszczęlniajęcę 
przeponę tworzy wkładka / 4 / w postaci listwy, 
majęca w przekroju poprzecznym kształt dwuteo-
wy, usytuowana zá szczelinę / 2 / w poszerzonym 
obszarze złęcza utworzonym przez uskok / 3 / 
krawędzi boków wielkopłytowych elementów / l / # 

a przestrzeń wokół półek wkładki / 4 / jest wy-
pełniona znanym kitem / 5 / trwale plastycznym. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (5l) E04H Ul (21) 78065 (22) 86 08 20 

(71) Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Węglowego PEBERCW, Rybnik 

(72) Skwara Bogusław, Wawrzyniak Joanna, 
Dajka Ambroży, Bieżuński Ryszard, Cyran 
Józef 

(54) Ściana cieplaka 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
uproszczenia wykonania i rozbiórki cieplaków, 
stosowanych jako obiekty tymczasowe do osła
niania miejsc prowadzenia robót w budownictwie 
lub składowania materiałów. 

ściana cieplaka ma płyty ocieplające / 4 / 
zamocowane do konstrukcji szkieletowej /l, 2/ 
spręźynujęcymi hakami /3/ wsuniętymi w zacze
py /6/ płyt /A/. Płyty / 4 / swymi krawędziami 
dociskają do konstrukcji szkieletowej /l, 2/ 
sęsiadujęce płyty ocieplajęce /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04H U1 (21) 78096 (22) 86 08 27 

(71) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego Nr 2, Wrocław 

(72) Płatek Eugeniusz, Żak Marian, Szymczyk 
Zofia, Sebastjan Krzysztof 

(54) Ogrodzenie placu budowy 

yp7\ Wzór rozwięzuje zagadnienie zaprojektowa-
nia ogrodzenia placu budowy spełniajęcego rolę 
ogrodzenia tymczasowego, nadajęcego się do roz-
biórki. 

Ogrodzenie placu budowy składa się z przę-
seł ogrodzenia /I/ zaopatrzonych w dolnej częś-
ci na swych końcach w pionowo wystajęce bolce 
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/3/ oraz stopy / 2 / zbudowanej w formie prosto-
padłościanu ze ścięciami górnej płaszczyzny i 
co najmniej z jednym a korzystnie z dwoma ot-
worami w swej górnej części, usytuowanymi pros-
topadle do podstawy. Ponadto stopa / 2 / na 
swych krótszych bokach ma transportowe wnęki, 
a podstawa stopy / 2 / jest dłuższa od wysokości, 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) E21D Ul (21) 78279 (22) 86 09 26 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag" 
Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych 
"Montana", Katowice 

(72) Biegus Aleksander, Miękus Marek, Janicki 
Jerzy 

(54) Okładzina siatkowa, zwłaszcza do obudowy 
górniczych wyrobisk poziomych 

(j57) Wzór rozwiązuje zagadnienie zaprojektowa-
nia wydajnej okładziny siatkowej przeznaczonej 
do zabezpieczania stropów oraz ociosów pozio-
mych wyrobisk górniczych. y 

Okładzina ma pięć, obustronnie zagiętych 
prętów podłużnych /!/, połączonych z prostopad-
łymi prętami poprzecznymi / 2 / , zakończonymi-z 
jednej etrony zagięciem /3/, przy czym odleg-
łość /a/ od zagięcia /3/ końca pręta poprzecz-
nego / 2 / do najbliższego, skrajnego pręta pod-
łużnego /I/ równa jest podziałce regularnej 
siatki, .utworzonej przez zgrzanie w węzłach 
prętów poprzecznych / 2 / i podłużnych /I/." 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4 (51) F16K Ul (21) 77983 (22) 86 08 12 

(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 
Kraków 

(72) Dyląg Wiesław, Gołąb Antoni 

(54) Zawór elektromagnetyczny 

\57] Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zaworu o zwiększonej trwałości. 
Zawór elektromagnetyczny ma metalowy cylind
ryczny korpus /l/ zaopatrzony w króćce / 2 / i 
/ 3/ do podleczenia przewodów olejowych. Osie 
poziome tych króćców / 2 / i /3/ przesunięte 
sa względem siebie w poziomych płaszczyznach 
równoległych. Do korpusu /l/ przymocowany jest 
elektromagnes /4/. 

W cylindrze /5/ zaworu umieszczony jest 
tłok /!/ mający co najmniej dwa współosiowe 
kanały przelewowe /8/. Tłok / 7 / od dołu ma 

wycięcie /9/ o średnicy mniejszej od średnicy 
tłoka / 7 / i o głębokości umożliwiającej swobod-
ny przepływ oleju przez kanały przelewowe /8/ w 
dolnym położeniu tłoka /7/. Na tłoczysko /6/ 
i część rdzenia /10/ elektromagnesu /4/ połęczo-
na z tłoczyskiem /6/ nałożona jest spiralna 
sprężyna /li/ pracująca na ściskanie. Zamykanie 
zaworu dokonywane jest poprzez boczne ścianko 
tłoka / 7 / , po umieszczeniu go przez elektromag-
nes / 4 / . /I zastrzeżenie/ 

4 (51) F16L U1 (2l) 77861 (22) 86 07 24 

(75) Wąsala Antoni, Lublin 

(54) Pierścień dociskowy do złącz rurowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

^57] Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej w wykonaniu i oszczędnej materiałowo 
kontrukcji pierścienia dociskowego. 

Pierścień dociskowy do złęcz rurowych wo
dociągowych i kanalizacyjnych charakteryzuje 
8ię tym, że na jego obwodzie rozmieszczone sa 
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symetrycznie cztery półkoliste występy /I/ 
z otworami / 2 / , prżechodzęcymi do średnicy 
zewnętrznej pierścienia łagodnymi łejkami. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) F16L Ul (21) 77862 (22) 86 07 24 

(75) Wąsala Antoni, Lublin 

(54) Pierścień dociskowy do złącz rurowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
łatwej w wykonaniu i oszczędnej materiałowo 
konstrukcji pierścienia dociskowego. 

Pierścień dociskowy do złącz rurowych wo-
dociągowych i kanalizacyjnych charakteryzuje 
się tym, że ma na swoim obwodzie, symetrycznie 
rozmieszczonych osiem półkolistych występów 
/I/ z otworami /2/, przechodzących do średnicy 
zewnętrznej pierścienia łagodnymi łukami. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) F16L Ul (21) 77945 (22) 86 08 06 

(71) Huta Szkła im. F. Paplińskiego, Wołomin 
(72) Knap Witold, Syrówka Tadeusz 

(54) Złącze elementów szklanych 

157) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji złącza zapewniającego dobra szczel-
ność połączenia, zwłaszcza wysokopróżniowego. 

Złącze elementów szklanych o powierzch-
niach stożkowych, szlifowanyoh /!/ ma w kana-
łach /2/ na zewnętrznej powierzchni osadzone 
co najmniej jedne uszczelkę /3/ z gumy Siliko-
nowej lub teflonu. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) F21M U1 (21) 77963 (22) 86 08 08 

(7l) Spółdzielnia Inwalidów "Wiosna Ludów" 
Września 

(72) Zbierski Zygmunt, Podhorski Dan, Lisowski 
Ignacy, Michalak Zbigniew 

(54) Lampa samochodowo-kempingowa 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przes-
tawna lampa samochodowa,'zasilana z akumulato-
rowego źródła energii, stanowięca lampę ostrze-
gania ż migajęcym żółtym światłem, lub białym -
po zmianie klosza i wyleczeniu układu przerywa-
nia. 

Lampa składa się z korpusu /I/ z pokrywę 
z magnesem i uszkiem oraz z kloszy /2/ zakła-
danych wymiennie. W komorze / 4 / korpusu /I/ 
z wcięciami /5/ jest umieszczony wtyk /6/, 
którego ostatni - chwytny segment stanowi kost-
ka /18/ z występem /19/ do wyprowadzenia prze-
wodów /20/ oraz do umocowania w niej płytki 
/21/ okładu przerywania. Przełącznik /22/ z 
suwakiem /23/ wyłącza ten układ, dajęc światło 
cięgła lampy kempingowej. /5 zastrzeżeń/ 

4 (51) F21V U1 (21) 78128 (22) 86 09 02 

(75) Owczarski Janusz, Poznań 

(54) Lampka sygnalizacyjna 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra-
cowania takiej konstrukcji lampki sygnalizacyj-
nej, która zapewniałaby łatwy montaż poszcze-
gólnych elementów i stabilne osadzenie lampki 
w otworze montażowym oraz zapobiegałaby możli-
wościom wystąpienia zwarć końcówek lutowniczych 
i przewodów łączeniowych ze źródłem światła. 

Lampka składa się 2. korpusu /!/, oprawki 
/2/ ze źródłom światła /3/ i ref lektorka /4/. 
Oprawka /2/ na pierścień mocujący /15/ z wypus-
tami /16/ na obwodzie i zatrzaskami 717/ od 
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epodu. Wypusty /16/ pierścienia /15/ oprawki 
skojarzone «a z wpustami /14/ tylnego otworu, 
zaś zatrzaski /17/ skojarzone sa z gniazdami 
zatrzaskowymi /18/ korpusu /I/. Oprawka ma 
dwie przegrody izolacyjne, wewnętrzne /19/ i 
zewnętrzne /10/ oraz końcówki lutownicze /9/. 
Korpus / I / ma kołnierz /li/ o zukosowanych 
krawędziach /12/, zaë reflektorek /4/ na obwo-
dzie wewnętrznym nasadowego otworu ma rozmiesz-
czone zębki /13/, zuko8owane do wewnątrz ref-
lektorka. Ponadto korpus /I/ ma, przyległe do 
paskowych wypustów, podłużne otwory /20/ ue-
lastyczniające korpus w momencie osadzania 
lampki w otworze montażowym. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) F26B Ul (21) 78138 (22) 86 09 05 

(75) Gostomczyk Jerzy, Słupsk 

(54) Suszarka grzybów, warzyw, owoców 

V57] Suszarka charakteryzuje się tym, że do 
pionowych prętów /6, 8, 10, 12/ sa zamocowana 
pręty poziome / 7 , 13, 14, 11, 15, 16/, a na 
nich opieraję się ruchome pręty /17/. 

/3 zastrzeżenia/ 

(57^ Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowa-
nia lekkiego i wygodnego w obsłudze urządzenia, 
które znajdzie zastosowanie do udrażniania 
przewodów chłodzących tyrystorowe prostowniki, 
do zasilania wanien galwanicznych lub przewodów 
instalacji centralnego ogrzewania. 

Urządzenie ma zbiornik ./!/ środka płuczące-
go połęczony za pośrednictwem przewodu tłoczą-
cego / 7 / kolejno z drugim zaworem odcinającym 
/ 8 / , pompę / 4 / i pierwszym zaworem odcinającym 
/ 9 / . Zbiornik ten jest osadzony za pomoce pio-
nowych podpór / 2 / nad poziome podpora / 3 / pom-
py, do której to podpory / 3 / sę zamocowane kół-
ka Jezdne / 6 / . Górna część zbiornika ma prze-
wód ssący /1O/ z pierwszym zaworem spustowym 
/li/ i trzecim zaworem odcinającym / 1 2 / . Dolna 
część zbiornika ma otwór spustowy /13/ połę-
czony z drugim zaworem spustowym / 1 4 / . W prze-
wodzie tłoczącym /!/ jest zamocowany filtr 
/19/ zanieczyszczeń, do ścianki bocznej zbior-
nika jest zamocowana skrzynka z elementami 
elektrycznymi, a wylot pierwszego zaworu odci-
nającego / 9 / jest połęczony z zaworem zwrotnym 
/21/ /2 zastrzeżenia/ 
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DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4 (51) G01B Ul (21) 77887 (22) 86 07 28 
G01M 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu 
Gospodarstwa Domowego "Domgos" , Chorzów 

(72) Porada Andrzej, Loska Jerzy, Magiera 
Marcela, Kozłowski Oerzy, Kosiba Józef 

(54) Zestaw pomiarowy do pomiaru luzów w 
układach kierowniczych pojazdów 
samochodowych oraz małych przemieszczeń 

^57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji zestawu pomiarowego pozwalajęcego 
na seryjne wykonywanie pomiaru bez koniecz
ności przestawiania i każdorazowego zestawia
nia zestawu. 

Zestaw pomiarowy stanowię: dwa korpusy 
/3/ z oprawkami / 4 / mocowane na stanowisku 
pomiarowym, symetrycznie względem trzpienia 
pomiarowego /2/, trzpień pomiarowy / 2 / moco
wany na lub w elemencie przemieszczanym /l/, 
usytuowany pomiędzy korpusami /3/ prostopadle 
do kierunku przemieszczania, trzpienia prze
suwne /5/ mocowane w korpusach /3/ wzdłuż 
kierunku przemieszczania, rozsuwane do skraj
nych położeń trzpienia pomiarowego / 2 / , induk
cyjne głowice pomiarowe /!/ typu MDKa mocowa
ne w korpusach /3/ na przedłużeniu trzpieni 
przesuwnych /5/ i mierzące wartości przesunięć 
trzpieni przesuwnych /5/, dociskacze hamujęce 
/9/ naciskające na powierzchnie boczne trzpie
ni przesuwnych /5/, ramka /13/ do odsuwania 
dociskaczy hamujących /9/ od trzpieni przesuw
nych /5/ oraz miernik cyfrowy typu MDNf-G, su
mujący" przesunięcia trzpieni przesuwnych /5/ 
i wyświetlajęcy wartość tej sumy, która jedno
cześnie odpowiada wartości całkowitego prze
mieszczania elementu /l/, na wyświetlaczu cyf
rowym. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) G01N Ul (21) 77733 (22) 86 07 04 
G01K 

(71) Zespół Szkół Zawodowych Technikum 
Mechaniczno-Elektryczne, Września 

(72) Jóźwiak Marek, Kwitowski Tadeusz, Łozowski 
Stanisław 

(54) Przyrząd do pomiaru temperatury i wilgot
ności materiałów sypkich, zwłaszcza zboża 

\j>7j Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie opra
cowania przyrzędu o małej masie, wygodnego w 
obsłudze i przenoszeniu. 

Przyrząd zawiera miernik cyfrowy /l/ po
łączony z czujnikiem wilgotności / 2 / za pośred
nictwem przewodu giętkiego /3/ oraz oddzielnie 
z czujnikiem temperatury /4/ za pośrednictwem 
przewodu giętkiego /5/. Czujnik wilgotności 
/ 2 / stanowi odcinek rury metalowej /6/, wew-
nętrz której współosiowo umieszczony jest pręt 
metalowy / 7 / . Rura metalowa /6/ i pręt metalowy 
/7/ połęczone sa trwale z uchwytem /8/ za' po
średnictwem złęczki izolacyjnej /9/. W swej 
górnej części rura metalowa /6/ ma wycięte na 
obwodzie wzdłuż osi podłużnej trzy otwory fa-
solkowe /10/. Pręt metalowy /!/ od strony wlotu 
rury metalowej /6/ zakończony jest stożkiem /li/, 
C2ujnik temperatury /4/ ma postać odcinka rury, 
wewnątrz której na jednym końcu umiejscowiona 
jest wkładka izolacyjna /13/ w kształcie stoż
ka, na którego wierzchołku osadzona jest dioda 
/13/. Miernik cyfrowy /l/ ma w górnej części 
płyty czołowej wyświetlacz cyfrowy oraz dwie 
diody świecęce, a w dolnej części płyty czoło
wej przełącznik rodzaju pracy. 

/4 zastrzeżenia/ 
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4 (51) G01N Ul (21^ 77863 (22) 86 07 24 

(73} Centrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektro-
' niki Hybrydowej i Rezystorów "Unitra-

- Telpod", Kraków 
^72) Grzana Jerzy, Kucab Barbara, Kudła 

/ Czesław 

\54) Urządzenie do oznaczania właściwości 
gazujących cieczy elektroizolacylnych, 
zwłaszcza olejów kondensatorowych "^~~~^ 

\57j Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania prostej w obsłudze i bezpiecznej w 
użytkowaniu konstrukcji urzędzenia spełniajęce-
go wymogi Międzynarodowego Komitetu Elektro
technicznego. ' 

Urządzenie składa się z bloku pomiarowego 
/!/ i bloku zasilajęcego / 2 / połączonych ze 
sobą w sposób trwały. W bloku pomiarowym /!/ 
znajduje się cylindryczny, szklany pojemnik 
łaźni olejowej / 6 / , nad którym umieszczona 
jest płyta bazowa / 7 / , a w niej zamocowane uch
wyt / 8 / i wieszak /19/ do mocowania i zanurza
nia, na odpowiednie głębokość w łaźni olejowej 
/ 6 / , układu pomiarowego / 9 / . Osłona przednia 
/ 1 4 / komory bloku pomiarowego / l / jest wykona
na z przeźroczystego tworzywa, zaś uchylna os
łona górna /l 3/ zaopatrzona jest w mikrowyłacz-
nik / 1 8 / blokady wysokonapięciowej. 

Przekładnik*wysokonapięciowy /16/ znajdu
je się w izolowanej komorze, w części dolnej 
bloku zasilajęcego / 2 / , natomiast w części 
górnej znajduje się pulpit sterowniczy /li/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (_5l) G01N " Ul (21J 77943 (22) 86 08 04 

(71) Wytwórnia Urzędzeń Chłodniczych "PZL-
D ę b i c a " , Dębica 

•{72j SŚwiętek 3an 

(54) Przyrząd do sprawdzania na wytrzymałość 
śrub i nakrętek ~ 

\57J Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania uniwersalnej konstrukcji przyrzędu 
nadającego się do śrub i nakrętek o różnej 
wielkości, zapewniającego prostopadłość w mo
cowaniu śrub i nakrętek. 

Przyrzęd składa się z podwójnego jarzma 
/2/ o kształcie odcinka rury o przekroju 
prostokątnym z wyciętym v« osi boku wewnętrz
nego kanałkiem nieco większym od 'największego 

• otworu osadzonej przesuwnie wkładki oporowej 
/3/. Do zewnętrznego boku jarzma /?-/ połgczony 
jest trwale uchwyt /!/. /I zastrzeżenie/ 

4^5l\ G01N Ul (21] 77993 (22) 86 08 13 

[71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Cięciwa Stanisław, Sasin Aleksy, Tabeau 

Robert, Galon Józef, Ulman Zbigniew, 
Olszowski Tadeusz, Isendorf Bogdan 

I 54\ Urządzenie do zagęszczania próbek z mas 
formierskich 

l57j Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia umożliwiającego uzyskanie 
próbek zapewniających powtarzalność i wiarygod
ność wyników pomiarów.. 

Urządzenie ma formę /6/ z nadstawka / 7 / • 
ustawione na płycie podforemkowej /5/. Płyta 
podforemkowa /5/ ustawiona jest na płycie mon
tażowej / 4 / zamontowanej na wibratorze /3/. 
Nadstawka /!/ zamknięta jest ramka dociskowe 
/8/. Płyta montażowa / 4 / wyposażona jest w od-
chylne śruby dociskowe /9/, które dociskaję 
ramkę /8/, a pośrednio i formę /6/ z nadstawka 
/!/ do płyty montażowej /4/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) G01R Ul (2l) 78927 (22) 86 12 15 

(71) Południowy Okręg Energetyczny, Zakład 
f Energetyczny "Częstochowa", Częstochowa 
7̂2J Domański Lech 

(54| Licznik energii elektrycznej 

\57} Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania licznika energii elektrycznej, któ
rego konstrukcja umożliwiałaby wizualne, aktu
alna kontrolę jego poprawnego działania. 

W obudowie /!/ licznika osadzony jest us
trój pomiarowy składający się z cewek /2/ na
pięciowych i cewek /3/ prądowych, powodujęcych 
obrót tarczy /4/ licznika osadzonej na osi /5/, 

Każda cewka /2/ napięciowa zaopatrzona 
jest w dodatkowe uzwojenie /6/, które poleczo
ne jest przewodami /!/ z diodami /8/ lumines-
cencyjnymi umieszczonymi na tabliczce /9/ zna
mionowej. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G058 Ul (2l] 77666 (22] 86 06 27 

(71) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, 
. Falenty 
(72) Karczewski Eugeniusz, Litkie Kazimierz 

(54) Programowany blok termiczny 

[57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania programowanego bloku termicznego do 
prowadzenia wielostopniowych laboratoryjnych 
procesów termicznych na próbkach umieszczonych 
w probówkach lub kolbach, pozwalajęcego na 
bezpośrednie i dokładne nastawienie programu 
czasowego. 

Blok termiczny^ zawierajęcy płytę grzejną 
termoparę oraz sterownik z regulatorami tem
peratur, charakteryzuje się tym, że każidy re
gulator temperatury /!/ połęczony jest z elek
tromechanicznym zegarem sterującym / 2 / o zak
resie pracy ośmiu godzin. /I zastrzeżenie/ 

4(51) £05F Ul (2l) 73078 [22) 86 08 22 

(71! Fabryka Podzespołów Radiowych "ELWA", 
, ' Zakład Nr 2, Kołobrzeg 
(j72̂  Oagiełka Lidia, Markiewicz Bogusław, 

Orajewicz Barbara, Dobrołowicz Stanisław, 
Wawrzyszko Wiesław 

\54j Zasilacz sieciowy 

\S7j Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania zasilacza, którego konstrukcja umożli
wiłaby szerokie wykorzystanie układli zasilacza 
niestabilizowanego. 

Zasilacz składa się z zasilacza niestabi
lizowanego umieszczonego w zamkniętej trwale 
komorze /3/, oraz wkładki /10/ umieszczonej w 
przyległej komorze użytkowej /4/» Wkładka /10/ 
połączona jest z zasilaczem niestabilizowanym 
za pomoce połączenia stykowego, którego 9tyki 
sprężyste /li/ umieszczone w przegrodzie / 2 / 
łączę się z układem zasilacza niestabilizowa
nego, a styki nożowe /12/ wy3tajęce z obudowy 
wkładki /10/ łączę się z układem elektronicz
nym wkładki. Wymianę wkładki /10/ na wkładkę z 
odmiennym układem elektronicznym powoduje zmia
nę warunków pracy zasilacza. Zasilacz służy do 
zasilania urządzeń o poborze prądu do 2A, na
pięciu do 18V, mocy do 20W, a zwłaszcza do za
silania lamp błyskowych. /2 zastrzeżenia/ 
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DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

86 09 01 4(5l) H01R Ul (2l) 78112 (22) 86 09 O: 
V ' H05K 

(71) Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Telfa' 
. ' Bydgoszcz 
(72) Kwiecień Stanisław, Wucens 3erzy 

[54] Uchwyt 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
uproszczenia mocowania za pomocą uchwytu 
łęczówki wielostykowej do podstawy. 

Uchwyt ten stanowi płaska płytka / l / 
zaopatrzona w dwa ramiona / 2 / i / 3 / oraz w 
występ / 4 / , przy czym ramię / 2 / zakończone 
jest chwytem / 5 / . /I zastrzeżenie/ 

4(51] H01R Ul (2l) 78131 (22) 86 09 02 

(71) Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "POLAM-
r Ospel", Wierbka 
(72I Bargieł Dózef, Błaut Oan, Nowicki Romuald, 

' Waliczek Stefan 

(54^ Korpus wraz z pokrywa do gniazd wtyczko-

\J57) Wzór rozwięzuje zagadnienie zaprojektowa
nia takiego korpusu, który ułatwiałby rozprowa
dzanie przewodów elektrycznych podczas łączenia 
przewodów do tulejek stykowych. 

Korpus charakteryzuje się tym, że jest wy
posażony w elementy profilowe /4 i 5/ oraz ko-
worę /6/, przy czym tulejki stykowe /3/ sa 
niesymetrycznie ułożone w stosunku do korpusu 
/ 2 / i pokrywy /!/ /I zastrzeżenie/ 

4 (5l) H02B Ul (2l) 78100 [22J 06 00 26 
' H02G ' 

(71] Polskie Koleje Państwowe, Zakłady 
Wytwórcze Urzędzeń Sygnalizacyjnych,-

/- Katowice 
\72) Kania Grzegorz, Zębik Zbigniew, Hauzer 

Arkadiusz, Wolnica Jan, Muc Rudolf 

I54J Skrzynia do monta&u małogabarytowych 
urządzeń przytorowych elektrycznych 
i elektronicznych 

\57j W skrzyni według wzoru użytkowego, dno 
korpusu /l/ jest dwupoziomowe. Na poziomie 
niższym /&/ dna mocowane sa urządzenia przyto-
rowe, a na poziomie wyższym /9/ dławiki kablo
we /2/ z lejami /10/. Na bocznej ścianie kor
pusu /l/ znajduję się przepusty izolacyjne / 3 / f 

każdy z parę zacisków. 
ściana przeciwległa -ma otwory /li/ do moco

wania stojaka / 7 / do korpusu /l/. W pozostałych 
ścianach korpusu /l/ znajduję się nadlewki /13. 
i 14/ do mocowania urzędzeń przytorowych i lis
tew zaciskowych. Korpus /l/ przykryty jest pok
rywę /5/ z osłonę /6/ przepustów izolacyjnych 
/3/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H04M Ul [21] 78229 (22I 86 09 17 

(71I Spółdzielnia Inwalidów Metalowo-Elektro-
- Chemiczna "SIMECH", Oświęcim 

\72j GłoGłowacki Zbigniew, Bieniek Dionizy, 
Cichoń 3t .""'• °ław, °<?oid3 Ryszard, Bukowski 
Konstanty, śliz Zbigniew 

\§4J Podstawka telefonu 

\57| Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji podstawki telefonu, zapewniającej 
jej lekkość i funkcjonalność. 

Podstawka złożona jest z prostokętnej pod
stawy /l/ oraz chwytowej części / 2 / utworzonej 
z bocznych ścian /3/. Do mocowania podstawki -
w miejscu instalacji telefonu służą dwa otwory 
/10/ z wybraniami /li/. /3 zastrzeżenia/ 
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4 (si) H05B Ul (2l) 75632 (22) 86 02 27 

(75) Mytkowski Krzysztof, Mytkowska Hanna, 
' Poznań 

(54) Element grzejny 

. (57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania elementu grzejnego o dużej odporności 
mechanicznej na zginanie i rozerwanie, do bez
piecznego nagrzewania ciała ludzkiego i zwie
rząt. 

Element grzejny ma nieprzewodzęcy rdzeń 
elastyczny /l/. Dookoła niego wzdłuż osi podłuż
nej biegnie spiralnie oplot /2/ z jednego lub 
wielu izolowanych przewodów miedzianych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H05B Ul (21] 77997 (22| 86 08 14 

(7dJ Polski Czerwony Krzyż, Zarzęd Wojewódzki 
Słupsk 

(72) Krzyk Roman 

(54) Naczynie z elementem grzejnym 

[57 J Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania naczynia z elektrycznym elementem 
grzejnym. 

Naczynie składa się z pojemnika /I/ na 
podgrzewany płyn i elementu grzejnego w pos-
taci dwóch płytek / 2 / połęczonych ze źródłem 
prądu, odizolowanych od siebie wkładkę /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51} H05B Ul [2lJ 78126 (22) 86 09 02 

\7l) Polski Czerwony Krzyż, Zarzęd Wojewódzki, 
. ' Słupsk 
^72] Krzyk Roman 

\54) Element grzejny do gotowania wody 

\57\ Przedmiotem wzoru użytkowego jest elek
tryczny element grzejny stosowany jako grzałka 
do gotowania wody w naczyniach otwartych. 

Element grzejny składa się z obudowy /5/ 
i dwóch spiral płaskich ze stali nierdzewnej 
/3 i 4/ odizolowanych od siebie wkładka /2/. 
Spirale połączone sa ze źródłem prądu. 

/I zastrzeżenie/ 

4 [öl) H05B Ul (iii) 78228 (22) 06 09 17 

I7l) Politechnika Rzeszowska irn. I. Łukasiewi-
cza, Rzeszów 

Í72J Kalita Włodzimierz, Zajęć Kazimierz, 
Bober Danusz 

i54) Moduł tyrystorowego układu zapłonowego 
do wysokoprężnych lamp sodowych 

5̂7l Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania konstrukcji modułu tyrystorowego układu 
zapłonowego umożliwiającej maksymalne zminima-
lizowanie jego wymiarów. 

Moduł tyrystorowego układu zapłonowego 
składa się z płytki /P/ w kształcie prostokąta, 
zaopatrzonej w cztery wyprowadzenia /Wl/, /W2/, 
/W3/ i /W4/ wychodzące na zewnętrz i usytuowane 
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przy jej dłuższym boku. Wyprowadzenia te do-
łęczone sa do ścieżek przewo.dzacych układu. 
Na płytce /P/ pomiędzy wyprowadzeniami /Wl/ i 
/W2/ umieszczone sa rezystory grubowarstwowe 
/Rl/ i /R2/. Pomiędzy wyprowadzeniami /W2/ i 
/W4/ znajduje się kondensator /Cl/, pod którym 
na płytce /P/, nad wyprowadzeniem /W3/ umiesz-
czony jest rezystor grubowarstwowy /R3/, na-
tomiast nad wyprowadzeniem /W4/, umieszczony 
częściowo pod kondensatorem /Cl/, usytuowany 
jest rezystor grubowarstwowy /R4"/. Nad kon-
densatorem /Cl/, w rogu płytki /P/ przy prze-
ciwległym, dłuższym boku płytki umieszczony 
jest tyrystor /TV/, a w drugim rogu układ ste-
rowania /US/. Pomiędzy tyrystorem /TY/ i ukła-
dem sterowania /US/ znajduje się rezystor gru-
bowarstwowy /R5/ f natomiast pomiędzy układem 
eterowania /US/, a kondensatorem /Cl/ umiesz-
czony jest kondensator monolityczny /C2/. 
Wszystkie elementy układu połęczone sa ścież-
kami przewodzącymi /SC/. /I zastrzeżenie/ 
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URZĄD PATENTOWY PRL 

z a w i a d a m i a 

że zostały przygotowane do druku i w 1985 r. zostaną wydane tablice 
czwartej edycji 

MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PATENTOWEJ 

(Int Cl.4) z podziałem szczegółowym. 
IV edycja MKP w porównaniu do trzeciej edycji została rozszerzona 

w ten sposób, że przy zachowaniu liczby działów i klas zwiększono licz
bę podklas do 618,. a liczbę grup i podgrup do około 59 000, jt. o po
nad 6,3%. 

Lnt CL* stosowna będzie w Polsce jako jedyny system klasyfikacyjny 
od 01.01.1986 roku. 

Wydawnictwo to ukaże się w 9 tomach, to jest: 

1. Dział \ Podstawowe potrzeby ludzkie cena — 745 zŁ 
2. .Dział B Różne procesy przemysłowe; Transport — 1900 zŁ 
3. Dział C Chemia i metalurgia — 1200 zŁ 
4. Dział D Włókiennictwo i papiernictwo — 400 zŁ 
5. Dział E Budownictwo; Górnictwo; Konstrukcje — 400 zL 

zespolone 
6. Dział F Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; — 1000 zŁ 

Uzbrojenie 
7. Dzia. G Fizyka — 800 zi 
8. Dział H Elektrotechnika — 800 zŁ 
9. „Wstęp do MKP", wyjaśniający układ, użycie symboli, zasady, reguły 

i zastosowanie klasyfikacji oraz klasyfikacja skrócona z dokładnością 
do grup głównych —1050 zł. 

Łączna cena kompletu 8290 zł. 

Taka forma wydawnicza klasyfikacji okazała się najbardziej dogodna. 
< Osiem działów MKP obejmuje cały zakres wiedzy, w którym można 

dokonywać wynalazków, a użytkownicy zainteresowani węższymi, okre
ślonymi dziedzinami, mogą zaopatrywać się tylko w tom dziewiąty oraz 
wybrane tomy odpowiednich działów od A do H. 

ZamówierJa na cale wydawnictwa lub poszczególne tomy można składać 
na adres-

Urząd Patentowy PRL, 
Al. Niepodległości 188, 
skr. poczt. 203, 
00-950 Warszawa. 



K O M U N I K A T 

URZĄD PATENTOWY PRL 

i n f o r m u j e 

że od r. 1985 opracowana jest nowa forma informacji sygnalnej: „Wy

kazy danych bibliograficznych o dokumentach patentowych opracowane 

w układzie wg na/w zgłaszających — uprawnionych z patentu". Wy~ 

kazy te sporządzane są w sposób skomputeryzowany z bieżących taśm 

magnetycznych INPADOC (zawierających informacje o zgłoszonych wy

nalazkach i udzielonych patentach w 52 krajach i organizacjach mię

dzynarodowych) otrzymywanych w ramach Międzynarodowego Systemu 

Informacji Patentowej. (MSIP). Powyższe wykazy dostarczane są w cy

klach miesięcznych. 

Korzystanie z nich zapewnia szybką, bieżącą informację o aktywności 

wynalazczej wybranych firm. Wykorzystane mogą być także przy two

rzeniu własnych kartotek zgłoszonych i opatentowanych wynalazków 

uporządkowanych wg nazw zglaszających.niezbędnych przy prowadze

niu badań podmiotowych. Występujące w wykazach dane o patentach-

-analogach (tj. patentach udzielonych na ten sam wynalazek w różnych 

krajach) ułatwiają wstępną selekcję opisów wynalazków przeprowadzo

ną pod kątem ich znaczenia w danej dziedzinie techniki (wynalazki 

uznane przez zgłaszającego za znaczące, zgłaszane są do opatentowania 

w większej liczbie krajów). 

Wykazy sporządzane są w układzie wg standaryzowanych nazw zgła

szających — uprawnionych z patentu, przyjętych przez INPADOC. 

.W związku z powyższym pożądane jest, aby użytkownicy zainteresowani 

ich otrzymywaniem w zamówieniach podawali standaryzowane nazwy 

firm (słownik nazw standaryzowanych jest udostępniony do wglądu 

w Zespole Informacji UP, Wydział Metodyki). 

Wykazy te dostarczane są na nośniku papierowym (kserokopia forma
tu A-4) w cenie 20 zł za stronę. 

Informacji udziela i zamówienia przyjmuje Zespół Informacji Urzędu 

Patentowego PRL, Al. Niepodległości 188, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 

203, tel. 25-80-01 w. 289, 256. ' 



K O M U N I K A T 

URZĄD PATENTOWY PRL 

p r z y j m u j e 

zamówienia na prenumeratę wykazów danych bibliograficznych o do

kumentach patentowych, sporządzonych wg symboli Międzynarodowej 

Klasyfikacji Patentowej (IV edycja — Int. CU). Wykazy te opracowane 

są w sposób skomputeryzowany na podstawie taśm magnetycznych 

INPADOC (zawierających informacje o zgłoszonych wynalazkach 

i udzielonych patentach w 52 krajach i organizacjach międzynarodo

wych) otrzymywanych w ramach Międzynarodowego Systemu Informa

cji Patentowej (MSIP). 

Korzystanie z wykazów zapewnia szybką i kompletną informację pa

tentową z dowolnie wybranego zakresu tematycznego określonego wg 

symboli IV edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (Int. Cl.4). 

Występujące w wykazach dane o patentach — analogach (tj. patentach 

udzielonych na ten sam wynalazek w różnych krajach) ułatwiają prze

prowadzenie wstępnej oceny znaczenia wynalazków w ogólnym stanie 

techniki jak również zorientowanie się co do zasięgu jego ochrony. 

Użytkownicy zainteresowani otrzymywaniem wykazów danych biblio

graficznych w układzie wg symboli Int. Cl.4 powinni w zamówieniu po

dać tematykę ustaloną wg tych symboli i nazwy krajów. 

Wykazy dostarczane są w cyklach miesięcznych na nośniku papiero

wym (kserokopia formatu A-4) w cenie 20 zł za stronę. 

Informacji udziela i zamówienia przyjmuje Zespół Informacji Urzędu 

Patentowego PRL, Al. Niepodległości 188, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 

203, teł. 25-80-01 w. 289 i 256. 



Z a w i a d o m i e n i e 

Urząd Patentowy PRL wprowadza od dnia 1 lipca 1987 roku następujące ceny na wydawnictwa 

Urzędu Patentowego wydawane drukiem oraz usługi w zakresie reprodukcji opisów patentowych 

na zamówienia. 

I Wydawnictwa wydawane drukiem: 

. ' • , • ' :
 v ' ' '••. / ' • • , - • : • • • • . * - • • ' • - ' ' ' - " 

— Biuletyn Urzędu Patentowego - od nr 14/87 - 1 egz. 250 zł 

— Wiadomości Urzędu Patentowego — od nr 7/87 - 1 egz. 200 zł 
— polskie opisy patentowe - opublikowane po 1 lipca 1987 - 1 egz. 130 zł 

— ceny prenumeraty: BUP — półrocznie 3250 z ł , rocznie 6500 zł 
WUP - rocznie 2400 zł 

, • : / . ; . . . . • • . ^ . • : • • • • - . , \ • . : ' 

Uwaga: prenumerata opłacona na rok 1987 nie ulega podwyższeniu. 

II Usługi w zakresie reprodukcji: 

— kserokopie:—1 egz. opisu patentowego zagranicznego 250 zł 
— 1 egz. opisu patentowego polskiego 130 zł 

. — 1 str. z literatury patentowej z materiałów wyszukiwanych 

w Urzędzie Patentowym 25 zł 

— 1 str. formatu A4 z innych materiałów 12 zł 

— 1 str. formatu A4 z innych materiałów na papierze zamawiającego 10 zł 

—mikrofisze A6 — 1 egz. opisu patentowego /negatyw srebrowy/ 200 zł 

— 1 egz. opisu patentowego/kopia negatywowa diazo/ 35 zł 

Uwaga: Zamówienia, które wpłyną do Urzędu Patentowego PRL z datą stempla pocztowego 
._•, sprzed 1 lipca 1987 roku będą obliczane według cen dotychczasowych, bez względu na 

termin wykonania. 


