
ISSN 0137-8013 

BIULETYN 
URZĘDU 
PATENTOWEGO 

W y d a w n i c t w o U r z ę d u P a t e n t o w e g o 

P o l s k i e j R z e c z y p o s p o l i t e j L u d o w e j 

Nr 22 (362) Warszawa 1987 



Urzęd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 paździer
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 4 i zgodnie z § 27 ust. 4 zarzędzenia Prezesa 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 dane: 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji 

patentowej, tj. Int. Cl 4, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
-datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicę 

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

zujęcę wynalazek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeł"ń. . 

Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl podaje się wy
kaz zgłoszeń opublikowan/ch w danym numerze w układzie numerowym. 

x x x 

Ogłoszenia dotyczęce zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały ozna
czone literę T za numerem zgłoszenia. Jeżeli 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 sporzędzić z nich odpisy; 
2/ w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do 

istnienia przeszkód uniemożliwiajęcych 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 zwięzane 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 
g 44 - wpłaty za U6ługi poligraficzne i mikrofilmowe 

3. Urzęd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 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 2 listopada 1987 r. - Nr 22 /362/ Rok XV 

Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 

II. Wzorach użytkowych do ochrony 

I . W Y N A L A Z K I 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(51") AOIC Al (211 258133 (22) 86 02 24 
E02D 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 
Produkcji Zwierzęcej "Meprozet" , Gdańsk; 
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 

(72) Dzierżawski Ksawery, Głażewski Marian, 
Durkiewicz Teodozy, Grabowski Zbigniew, 
Wichowski Jerzy, Dolny Oózef 

(54) Sposób hydrodynamicznego siewu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu, który umożliwia optymalne na
wodnienie i nasycenie ubogiego podłoża skład
nikami o dużej wartości biologicznej oraz 
antyerozyjne zabezpieczenie obsiewu. 

Sposób hydrodynamicznego siewu w miejs
cach trudno dostępnych polega na tym, że miej
sce obsiewu najpierw natryskuje się mieszaninę 
nasion ze środkami użyźniającymi, prowadząc 
strugę ruchami poziomymi od góry do dołu skar
py w celu wymieszania kompozycji siewnej z 
warstwą podłoża na głębokość kilku centymet
rów; następnie wymieszaną warstwę ugniata się 
hydrodynamicznie i wykonuje przy tym bruzdy za 
pomocą strugi, po czym podłoże zabezpiecza 
się antyerozyjnie natryskując powierzchniowo 
ruchami krzyżowymi emulsje asfaltowe i/lub 
lateksowe, względnie żywice mocznikowe z osa
dami ściekowymi. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A01D Al (21) 263161 (2.2) 86 12 22 

(30) 85 12 24 - DD - WP A 01 S/285427.8 
(71) VEB Kombinat Fortschritt Landmaschinen 

Neustadt in Sachsen, Neu3tadt in Sachsen, 
DD 

* 
(54) Urządzenie do ochrony przed metalicznymi 

ciałami obcymi 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji urządzenia do skutecznej 
ochrony organów roboczych maszyny do zbioru 
ziemiopłodów przed metalicznymi ciałami obcymi, 
charakteryzującego się obniźowymi kosztami ma
teriałowymi oraz łatwością montażu. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że za
wiera urządzenie wytwarzające pole magnetyczne 

usytuowane poprzecznie do kierunku przenosze
nia materiału żniwnego przy czym, w przybliże
niu, w środkowym obszarze obydwóch biegunów 
/10, 11/ urządzenia znajduje się po jednej cew
ce ustalającej /12, 13/. Cewki /12, 13/ są sze
regowo połączone ze sobą w ten sposób, że przez 
zbliżenie się metalicznego ciała obcego wytwo
rzone w cewkach ustalających /12, 13/ prądy do
dają się. /5 zastrzeżeń/ 

18 4 2 3 12 7 14 15.1716 8 13 1,5 

4(51) A013 A2C21) 261403 (22) 86 09 15 

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 

(72) Bloch Kazimierz 

(54) Sposób napędu urządzeń roboczych w 
"rolnictwie, zwłaszcza aparatu próżniowego 
małej dojařni przewoźnej oraz układ do 
"realizacji tego sposobu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przysto
sowania urządzeń rolniczych, zwłaszcza dojami 
do napędu ich silnikiem pojazdu jednośladowego. 

Sposób napędu urządzeń charakteryzuje się 
tym, że pojazd jednośladowy / 2 / , łęczy się albo 
z przyczepką w celu transportu urządzenia robo
czego / l / wraz z wyposażeniem albo z urządze
niem roboczym / l / zwłaszcza wyposażonym w agre
gat próżniowy dojami w celu jego napędzania, 
w czasie którego pojazd jednośladowy. / 2 / usta
wia się kołem napędowym na rolce napędzanej 
urządzenia roboczego / l / , umieszczając go rów
nocześnie w gniazdach / 7 / w celu unieruchomie
nia. Na silnik pojazdu jednośladowego / 2 / kie-
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ruje się z wentylatora /9/ strumień powiet
rza chłodzącego, a napęd urządzenia robocze
go /l/ odbywa się w wyniku tarcia koła napę
dowego pojazdu jednośladowego /2/o rolkę napę
dzające. 

Układ do napędu urządzeń roboczych w rol
nictwie składa się z pojazdu jednośladowego 
/2/ pełniącego rolę środka transportowego i 
źródła napędu, urządzenia roboczego /l/ umiesz
czonego na przyczepce w czasie transportu, 
które zawiera zamontowany na jego ramie /13/ 
organ roboczy, korzystnie w postaci agregatu 
próżniowego /4/, organ chłodzący w postaci 
wentylatora /9/ przeznaczony do chłodzenia 
silnika pojazdu /2/ oraz urządzenie sprzęga
jące /14/, unieruchamiające pojazd jednośla
dowy /2/ względem urządzenia roboczego /l/ w 
trakcie jego napędzania. Układ zawiera rów
nież aparat udojowy i co najmniej jeden po
jemnik /24/ na mleko. /3 zastrzeżenia/ 

1 i JSJi 

4(51) A01N 
CO 70 

A K 21) 255938 (22) 86 10 25 

(30) 84 10 25 - US - 654 674 
85 03 08 - US - 709 626 
85 09 24 - US - 779 721 

(71) FMC Corporation, Filadelfia, US 
(72) Duggan Angelina 3. 

(54) środek owadobójczy 

(57) Przedmiotem wynalazku jest środek owa
dobójczy umożliwiający skuteczne zwalczanie 
wielu szkodników roślin uprawnych. 

Środek według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że obok nośnika dopuszczalnego w 
rolnictwie jako substancję działającą owado-
bójczo zawiera co najmniej jedną nową pochod
ną pirazoliny o ogólnym wzorze 2, w którym 
R. oznacza grupę o wzorze 3a, w których R* 

oznacza atom wodoru lub chlorowca albo niższ? 
grupę alkilową, alkoksylową, chlorowcoalko-
ksylową, alkinyloksyiowę lub chlorowcoalki-
lową, albo R. oznacza grupę o wzorze 4a, w 

którym R* oznacza atom wodoru lub chlorowca 

albo niższą grupę alkilową, alkoksylową, 
chłorowcoalkoksylową lub chlorowcoalkilową, 
a X oznacza mostek o wzorze 5a, w którym a 
oznacza liczbę 1 - 3, a* oznacza liczę zero 
lub 1, przy czym suma a + a' wynosi co naj
mniej 2, lecz najwyżej 3, zaś R* i R' 

są jednakowe lub ró±na i oznaczają atomy wo
doru, atomy chlorowców lub niższe grupy al
kilowe, Rg we wzorze 2 oznacza znajdujący 

się w pozycji 4 albo 5 podstawnik o wzorze 
3b, w którym R* oznacza atom wodoru lub 

chlorowca albo niższą grupę alkilową, alko
ksylową lub chlorowcoalkilową, lub też 
R oznacza grupę o wzorze 4b, w którym R* 

oznacza atom wodoru lub chlorowca albo niż
szą grupę alkilową, alkoksylową, chlorowco

alkoksylową lub chlorowcoalkilową, a V oznacza 
mostek o wzorze 5b, w którym b oznacza liczbę 
1 - 3 , b'oznacza liczbę zero lub 1, przy czym 
suma b^+ b'wynosi co najmniej 2, ale najwyżej 
3, a R' i R R R są jednakowe lub różne i ozna-BA 88 
czają atomy wodoru, atomy chlorowców lub niż
sze grupy alkilowe, Rc we wzorze 2 oznacza 

grupę o wzorze 6, w którym V oznacza atom tle
nu lub siarki, RQ oznacza atom wodoru lub niż
szą grupę alkilową, a R_ oznacza atom chlorow
ca, niższą grupę alkilową, alkoksylową, chloro
wcoalkoksylową lub chlorowcoalkilową, grupę 
cyjanową lub nitrową, grupę o wzorze -NRpR„, 

w którym R_ i RQ są jednakowe lub różne i ozna

czają niższe grupy alkilowe, albo R_ oznacza 

grupę o wzorze -SO RH»
 w którym Ru oznacza 

niższy rodnik alkilowy, a n oznacza liczbę 
0 - 2 , albo R„ oznacza grupę o wzorze 4c, w 

którym R* oznacza atom wodoru lub chlorowca 

albo niższą grupę alkilową, alkoksylową, chlo
rowcoalkoksylową lub chlorowcoalkilową, a Z 
oznacza mostek o wzorze 5c, w którym c ozna
cza liczbę 1 - 3 , c'oznacza liczbę zero lub 1, 
przy czym suma c + c'wynosi co najmniej 2, ale 
najwyżej 3, a R«. i Rl„ są jednakowe lub różne 
i oznaczają atomy wodoru, atomy chlorowców 
lub niższe grupy alkilowe, przy czym gdy c 
oznacza liczbę 1 i c'oznacza liczbę 1, wówczas 
najwyżej jeden z symboli R«. i R«B może ozna
czać atom wodoru, R., we wzorze 2 oznacza atom 

wodoru lub niższą grupę alkilową, a W oznacza 
atom tlenu lub siarki. /4 zastrzeżenia/ 
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4(51) A22C A2 121) 262800 (22) 86 12 03 

(71) Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-
Wistom", Tomaszów Mazowiecki 

(72) Stolar Oózef, Szklarewicz Oerzy, Smolec 
Ryszard, Fijarczyk Alicja, Piotrowski 
Zbigniew, Bogusławski Dan, Kosiński Adam 

(54) Sposób odprowadzania produktów reakcji 
z wnętrza świeżo wyprzędzionego 
wiskozowego jelita i urządzenie do 
wykonywania tego sposobu 

(57) Wynałatek rozwiązuje zagadnienie opra
cowania sposobu odprowadzania zużytej kąpieli 
koagulacyjnej oraz gazów poreakcyjnych z wnę
trza świeżo wyprzędzionego wiskozowego jeli
ta i urządzenie do wykonywania tego sposobu. 

Sposób polega na tym, że kąpiel koagula-
cyjna niesiona na wewnętrznej ściance świeżo 
wyprzędzionego wiskozowego jelita zgarniana 
jest za pomoce mechanicznego zgarniacza i 
wraz ze zużyte kąpielą koagulacyjną spływa 
przez otwory do przewodu rurowego, tworząc in-
żektor wytwarzający podciśnienie powodujące 

zasysanie gazów po 
kąpieli i zupełne 
świeżo wyprzędzion 
wnętrza mechaniczn 
gulacyjnej wprowad 
tyczny np. sprężon 
wana jest objętość 
zgarniacza. 

Urządzenie ma 
ranej średnicy z o 
wewnętrznej kąpiel 
ny w górnym jego k 
nicznym zgarniacze 
Przewód rurowy /6/ 
czony współosiowo 
wadzajęcy sprężony 
wania objętości i 
niacza /8/. 

reakcyjnych oraz resztek 
odprowadzenie ich z wnętrza 
ego wiskozowego jelita. Do 
ego zgarniacza kąpieli kóa-
zany jest czynnik pneuma-
e powietrze, którym regulo-
i średnica mechanicznego 

przewód rurowy 
tworami /!/ na 
i koagulacyjnej 
ońcu osadzonym 
m /8/ kąpieli k 
ma w swym wnet 

przewód kapilár 
czynnik służąc 
średnicy mechan 

/3 

/6/ o dob-
poziomie /10/ 
i zakończo

na nim mecha-
oagulacyjnej. 
rzu umiesz-
ny /9/ dopro-
y do reguło-
icznego zgar-
zastrzeżenia/ 

4(53) A61D 
GO IN 

Al (21) 251907 (22) 85 02 07 

(30) 84 02 08 - US - 5779 50 
(71) Pfizer Inc., Nowy 3ork, US 

(54) Sposób wytwarzania pakietu do regulowane
go i przedłużonego uwalniania co najmniej 
jednego środka czynnego 

(57) Sposób wytwarzania pakietu do regulowane
go i przedłużonego uwalniania co najmniej jed
nego środka czynnego do otaczającego środowis
ka polega na tym, że wykonuje się co najmniej 
jedną płytę rdzeniową, którą wkłada się pomię
dzy warstewki polimeryczne o równym zasięgu, 
które są zasadniczo nieprzepuszczalne dla śro
dowiska i środka czynnego, przy czym płyta 
rdzeniowa zawiera mieszaninę wymienionej subs
tancji w podłożu z polimeru, po czym wykonuje 
się jedną albo dużą liczbę makroperforacji 
rozciągających się poprzez warstewki i płytę 
rdzeniową, przy czym średnicę i rozmieszczenie 
tych makroperforacji w stosunku do grubości 
płyty rdzeniowej dobiera się tak, aby wystar
czające pole wewnętrznej krawędzi płyty wys
tawić na działanie zewnętrznego środowiska w 
celu uzyskania żądanej szybkości uwalniania 
środka. /li zastrzeżeń/ 

DZIAŁ B 

R02NE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4 (51) B01F Al (21) 257731 (22) 86 01 29 

(71) Instytut Przemysłu Mleczarskiego, 
Warszawa 

(72) Baca-Elżbieta, Kumider Dan, Walów Maria, 
Gaweł Oulian, Rejewski Oanusz 

(54) Aparat do rektyfikacji 

(57) Przedmiotem wynalazku jest aparat do 
rektyfikacji spirytusu surowego o działaniu 
periodycznym. 

Aparat według wynalazku składa się z 
kotła /l/ z kolumną rektyfikacyjną /2/, def-
legmatora /4/, kondensatora /6/ i zbiornika 
retencyjnego /8/, połączonych ze sobą ruro
ciągami. Deflegmator /4/ i kondensator /6/ 
umieszczone są na 1/3 wysokości kotła /l/ i 
kolumny rektyfikacyjnej /2/ oraz połęczone są 
one ze szczytem tej kolumny rurociągiem wylo
towym /3/ i poprzez zbiornik retencyjny /8/ -
rurociągiem zwrotnym /9/. /3 zastrzeżenia/ 



4 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 /362/ 1987 

4(51) BOID 

spirytus 
surowy 

Al(21) 257416 (22) 86 Ol 09 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Kazimierczuk Roch, Woźniewski Tomasz, 

Smenda Jerzy, Mostowicz Ryszard, 
Smolikowski Józef 

(54) Sposób wytwarzania sferycznego 
adsorbentu zeolitowego typu ZSM-5 

(57) Przedmiotem wynalazku j 
rzania sferycznego adsorbent 
pu ZSM-5 o wymiarach od 0,01 

Sposób według wynalazku 
rżeniu nośnika glinokrzemian 
kohydrolizy poliallilosiloks 
lanem glinu w obecności zwie 
i wprowadzaniu tak otrzymane 
intensywnie mieszanego oleju 
naturalnego uzyskując kształ 
0,01-1 mm, a następnie kszta 
goręcę wodę, suszy i kalcynu 
daje krystalizacji w podwyżs 
w obecności bromku czteropro 
zwięzku alkalicznego. 

est sposób wytwa-
u zeolitowego ty-
do 1 mm. 
polega na wytwo-

owego na drodze 
anu z izopropano-
zku alkalicznego 
j mieszaniny do 
mineralnego lub 
tki o średnicy 
łtki odmywa się 
je, po czym pod-
zonej temperaturze 
pyloamoniowego i 
/l zastrzeżenie/ 

4(51) B01J Al (21) 257661 (22) 86 01 28 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Boroch Edward, Przyłuski Dan, Skalski 

Klemens, Glinka Wiesław 

(54) Reaktor do syntezy zwięzków rtęci z 
metalamT 

(57) Reaktor do syntezy zwięzków rtęci z me
talami, a zwłaszcza do syntezy zwięzków rtę
ci z tytanem, składajęcy się z trójstrefowego 
pieca elektrycznego, autoklawów, w których 
umieszcza się pojemniki reakcyjne i układu 
zasilania gazem obojętnym, energię elektrycz
ne i czynnikiem chłodzęcym, charakteryzuje 
się tym, że w komorze pieca /l/ znajduje się 
zespół 4-9 autoklawów /2/ otoczonych stalo
wym kanałem /6/ z płaszczem /!/ wyposażonym 
w króciec doprowadzajęcy i odprowadzajęcy 
czynnik chłodzęcy w trakcie studzenia reakto
ra, mocowanych do płyt czołowych /10/ pieca 
poprzez pierścienie /li/ izolujęce cieplnie, 
przy czym każdy autoklaw /2/ jest o 80-140% 
dłuższy od długości pojemnika reakcyjnego 
/3/, długość płaszcza /!/ otaczajęcego stalo
wy kanał /6/ wynosi 70-90% długości pieca, a 

odległość płaszcza /!/ od ściany komory pie
ca /V jest nie mniejsza niż 15% wartości wy
miaru komory pieca /l/ w kierunku prostopad
łym do tej ściany, długość środkowej strefy 
grzejnej pieca /l/ jest co najmniej równa dłu
gości pojemnika reakcyjnego /3/, a długość 
zewnętrznych stref grzejnych jest 5-10-krotnie 
większa od średnicy zewnętrznej autoklawu /2/, 
zaś termopary /14/ sterujęce regulatorami tem
peratury zewnętrznych stref grzejnych pieca 
/l/ umieszczone sę w odległości równej 1-2 
wartości średnicy zewnętrznej autoklawu /2/ 
od końca środkowej strefy grzejnej pieca /l/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B010 Al (21) 257662 (22) 86 01 28 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Boroch Edward, Łuczkiewicz Adam, Rejf 

Bogdan, Przyłuski Oan, Skalski Klemens, 
Sępioł Janusz, Mościcki Wiesław 

(54) Reaktor do syntezy zwięzków rtęci z 
metalami 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zwięk
szenia wydajności urzędzenia. 

Reaktor do syntezy zwięzków rtęci z meta
lami, a zwłaszcza do syntezy zwięzków rtęci z 
tytanem, składajęcy się z autoklawu, umiesz
czonego w nim pieca rurowego, w którym umiesz
cza się pojemnik reakcyjny i układów zasila
nia gazem obojętnym, czynnikiem chłodzęcym i 
energię elektrycznę,charakteryzuje się tym, że 
strefa grzejna pieca /2/ jest o 40-70% dłuż
sza od długości pojemnika reakcyjnego /7/ i 
jest tak wykonana, że moc elektryczna wydzie
lana na jednostkę długości pieca /2/ w jego 
końcowych odcinkach o długości równej połowie 
wartości różnicy długości pieca /2/ i długoś
ci pojemnika reakcyjnego /!/ jest o 15-25% 
większa niż moc wydzielana na jednostkę dłu
gości pieca /2/ w środkowej jego strefie, w 
środkowej strefie pieca /2/ znajduje się 
umieszczona współosiowo metalowa rura /6/ o 
długości równej długości pojemnika reakcyjne
go /!/ i średnicy zewnętrznej mniejszej o 4-10 
mm od średnicy wewnętrznej pieca /2/, zaś w 
końcowych odcinkach autoklawu /!/ umieszczone 

3 16 15 8 10 117 2 6 1 8 12. 13. U 9 
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sa wkładki /8/ z materiału o małej wartości 
współczynnika przewodzenia ciepła i o średni
cy zbliżonej do średnicy autoklawu /l/, w któ
rych wycięte sa osiowe kanały, a na zewnętrznej 
powierzchni autoklawu /l/ znajdują się co najm
niej trzy niezależne od siebie chłodnice /10, 
11, 12/ o regulowanym natężeniu przepływu czyn
nika chłodzącego, przy czym środkowa chłodnica 
/li/ ma długość równe długości pojemnika reak
cyjnego /7/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B02C Al (21) 258171 (22) 86 02 28 

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

(72) Gerus Tadeusz, Zagała Teofil, Raszyński 
Jan 

(54) Wykładzina szczęki kruszącej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji wykładziny szczęki kruszą
cej, zapewniającej duże efektywność kruszenia. 

Wykładzina /2/ szczęki kruszęcej ma na-
zębiona powierzchnię robocze. W przekroju 
poprzecznym wierzchołki zębów wykładziny /2/ 
wyznaczaja powierzchnię łamane, w przybliże
niu faliste. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B03B A2(21) 262485 (22; 86 11 18 

(71) Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu 
"Bukowa Góra", Łęczna 

(72) Szetelá Zdzisław, Zieliński Szymon, 
Markiewicz Zdzisław, Redlica Czesław, 
Wikło Mieczysław, Sosiński Lesław, 
Miernik Wiesław, Szczęśniak Zdzisław 

(54) Sposób wzbogacania surowców mineralnych 
zanieczyszczonych materiałem ilastym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wzboga
cania na mokro surowców mineralnych zanie
czyszczonych materiałem ilastym urabianych ze 
złoża za pomoce materiału wybuchowego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że nadawa kierowana jest na lej zasypowy /l/, 
którego dnem jest poďawacz /2/, stalowo -
członowy, którym kierowana jest na kruszarkę 
/3/, a następnie na płuczkę bębnowe /5/ wy

sokiej wydajności. Rynnę wysypowę /6/ płucz
ki bębnowej /5/ kruszywo kierowane jest na 
przesiewacz /7/ odwadniajęco-sortujęcy. Woda 
popłuczkowa jest wstępnie oczyszczana z zia-' 
ren mineralnych na klasyfikatorze ślimakowym 

/B/, a następnie kierowana do odstojnika. 
/I zastrzeżenie/ 

4(51) B05D Al (21) 258113 (22) 86 02 22 

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

(72) Henn Zygmunt, Nowak Dominik, Żemło Wiktor, 
Muszyńska Hanna 

(54) Sposób uszlachetniania powierzchni mebli 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania sposobu lakierowania formatek meblowych, 
umożliwiajęcego zmniejszenie zużycia lakieru, 
skrócenie czasu lakierowania oraz poprawę wa
runków pracy. 

Sposób uszlachetniania powierzchni mebli 
polega na tym, że na formatkę meblowe nano9i 
się dwie warstwy chemoutwardzalnego lakieru 
wodorozcieńczalnego, zużywajęc każdorazowo 20-
35 g lakieru na m^ powierzchni. Utrwalenie 
podwójnej powłoki lakierowanej następuje w 
temperaturze nie wyższej niż 90°C, w czasie 
40 minut lub w tej temperaturze pod wpływem 
promieniowania ultrafioletowego w czasie 10 
minut. Na utrwalone powłokę lakierowe nakłada 
słę warstwę chemoutwardzalnego lakieru wodoroz
cieńczalnego, albo warstwę chemoutwardzalnego 
lakieru rozpuszczalnikowego, albo pokrywa się 
warstwę lakieru nitrocelulozowego, utrwalajęc 
powłoki lakierowe znanymi sposobami. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B21C Al (21) 257344 (22) 86 01 03 

(75) Sierzputowski Czesław, Ożarów Mazowiecki 

(54; Sposób cięgłęj obróbki aluminiowych 
"półfabrykatów żył kablowych o przekroju 
okręgłym lub sektorowym oraz urzędzenie 
do stosowania tego sposobu 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zwięk
szenia wydajności i ekonomiczności obróbki 
aluminiowych półfabrykatów żył kablowych. 

Sposób cięgłej obróbki aluminiowych pół
fabrykatów, charakteryzuje się tym, że końcówkę 
wewnętrzne /4a/ w postaci odwiniętych zwojów 
półfabrykatu aluminiowego /4/ spawa się mocne 
spoinę /10/ z poczętkiem /4b/ sęsiedniego krę
gu, przy czym tak zespalany półfabrykat /4/ 
jest najpierw prostowany w zespole rolek /li/, 
a następnie podgrzewany i wyżarzany w całym 
procesie kształtowania żył kablowych /5/ za 
pomoce trójfazowego transformatora żarzenia 
/17/. Urzędzenie do obróbki aluminiowych pół
fabrykatów żył kablowychjcharakteryzuje się 
tym, że szczotki elektryczne /23/ pracujęce r.a 
kole kontaktowym /22/ sę zasilane z fazy /t/ 
uzwojenia wtórnego trójfazowego transformatora 
żarzenia, przy czym szczotki elektryczne /23/ 
sę nawzajem od 9iebie i od podłoża /8/ odizo
lowane elektrycznie, a uzwojenie wtórne trans
formatora żarzenia /17/ jest poleczone w zyg
zak w celu nagrzewania półfabrykatu /4/ i wyża-
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rzania ukształtowanej żyły aluminiowej / 5 / . 
/3 zastrzeżenia/ 

22a 29 

4 (51) B21C 
B 2 U 

Al (21) 258150 (22) 86 02 27 

(71) Politechnika śląska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Hebdzyński Ryszard, Koncewicz Stanisław, 
Scelina Mikołaj 

(54) Sposób zaostrzenia prętów prostokątnych 
przed ciągnieniem i kowadło do zaostrza
nia prętów 

(57) Wynalazek dotyczy sposobu zaostrzania 
przed cięgnieniem prętów prostokątnych o sze
rokim zakresie smukłości przekrojów i kowadło 
do stosowania tego sposobu, w kowarkach cztero-
kowadełkowych, szczególnie dźwigniowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że w czasie podawania pręta zmniejsza się wy
miary jego przekroju w kolejnych parach po-
sobnych kowadeł, a w czasie wycofywania pręta 
w pierwszej parze kowadeł usuwa się skutki 
poszerzenia spowodowanego odkształceniem w 
drugiej parze kowadeł. Redukcja szerokości 
pręta odbywa się przez jego zgniatanie w ko
wadłach mających bruzdy, w których w pierw
szej fazie występuje wciskanie brzegów pręta 
do dna bruzdy i tym samym ich utwierdzenie, a 

^ s \ \ \ \ \ \ \ ^ 

\* 

Rg.2 
m «. 

w następnej fazie spęczanie zmniejszonej swo
bodnej części szerokości pręta. Kowadła wed
ług wynalazku maję na całej długości bruzdę 
o jednakowej szerokości dna / s / rozszerzające 
się w miarę zbliżania się do osi kucia, a w 
przekroju wzdłuż osi bruzdy - odcinek kalib
rujący / l l k / . równoległy do osi kucia oraz 

stanowiący jego przedłużenie w obu kierunkach 
linie nachylone do osi kucia i oddalające się 
od niej w miarę oddalania się od odcinka ka
librującego / l l k / . /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B21C A2(21) 262367 (22) 86 11 13 

(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława 
Staszica, Gliwice; Politechnika śląska 
im. Wincentego Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Grzyb Ryszard, Oońca Joachim, Kajzer 
Stanisław, Misiołek Zbigniew, Wusatowski 
Roman 

(54) Sposób ciągłego wytwarzania wyrobów 
wydłużonych 

(57) Wynalazel rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu, który umożliwia całkowite lub 
częściowe wyeliminowanie pośrednich układów 
walcowniczych. 

Sposób ciągłego wytwarzania wyrobów wyd
łużonych zwłaszcza z metali przez walcowanie 
połączone z wyciskaniem, charakteryzuje się 
tym, że kształtowanie co najmniej dwóch wyro
bów jednocześnie odbywa się w czterech prze
suniętych w czasie fazach, w trakcie których 
kolejno materiał jest: walcowany, spęczany w 
wykroju utworzonym przez część powierzchni 
walców i ślizgaczy, rozcinany klinową matrycą 
na dwa pasma i kształtowany w gotowe wyroby 
przez wyciskanie każdego z pasm oddzielnie 
przez co najmniej dwa wykroje utworzone z częś
ci powierzchni walców, ślizgaczy i matrycy. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) B21C A2(21) 262421 (22; 86 11 13 

(71) Spółdzielnia Usług Rolniczych, Stawiski 
(72) Domitrz Antoni, Plona 3ózef, Hoffman 

Lech 

(54) Sposób wytwarzania kolan karbowanych 
dla blaszanych rur oraz urządzenie do 
stosowania tego sposobu ~ 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania takiego sposobu wytwarzania kolan karbo
wanych dla rur blaszanych, grzewczych, dymnych 
lub wentylacyjnych, oraz urządzenia do stosowa
nia tego sposobu, który gwarantuje całkowitą 
ich szczelność w miejscu zamka rury, a jedno
cześnie upraszcza technologiczny cykl ich pro
dukcji. 

Sposób polega na tym, że wstępnie ufor
mowany zamek, powstały z obu naprzemiennych 
zagięć w kształcie litery "U" wykrępowanego 
arkusza blachy do postaci odcinka rury, dog-
niata się na zszywarce przy jednoczesnym prze
gięciu promieniowym obu stron blachy w miejs
cach stycznych z tym zamkiem. Urządzenie cha
rakteryzuje się tym, że co najmniej jedna z 
trzech napędzających rolek podających i ksz
tałtujących / 2 / ma na swych obu końcach sy
metryczne zakończenia stożkowe /2a/, a zszy
wacze zamka są zaopatrzone w dwa walce / 5 , 6/ 
z pierścieniami /5a, 6a/, pomiędzy którymi 
jest utworzona wnęka / 7 / do dogniatania tego 
zamka. /2 zastrzeżenia/ 
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FIG.3 

FIG. 5 

4(51) B21D Al (21) 258195 (22) 86 02 27 

(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 
im. Powstańców Wielkopolskich, Ostrów 
Wielkopolski 

(72) Kmiecik Marian, Kmiecik Jerzy, Tasarek 
Stanisław, Kowalski Jerzy, Toma Wiesław, 
Marciniak Wiesław, Plewczyński Ryszard, 
Gumienny Antoni, Kokot Kazimierz, 
Gaworski Tadeusz 

(54) Sposób i urządzenie do prostowania 
ostoi wagonów towarowych, zwłaszcza 
węgla rek czteroosiowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu i urzędzenia, umożliwiających 

prostowanie metodę na zimno przegiętych w dół 
podłużnie i belki grzbietowej ostoi cztero
osiowych wagonów węgierek. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
wagonem węgłarkę z przegięta w dół ostoję 
wjeżdża się na szyny urzędzenia i ostoję wraz 
ze ścianami wagonu podnosi się na odpowiednie 
wysokość w celu odmontowania od ostoi wózków 
wagonowych. Następnie ostoję opuszcza się w 
dół i belkami skrętowymi umieszcza na podpo
rach dystansowych nad siłownikami hydraulicz
nymi i za belki skrętowe oraz za belkę grzbie
towe przytwierdza się ję kotwami do korpusu 
urzędzenia. Następnie do przegięcia podłużnie 
i przegięcia belki grzbietowej przystawia się 
siłowniki hydrauliczne i naciska się nimi tak 
długo, aż przegięcia ostoi metodę na zimno 
zostanę usunięte. 

Urzędzenie według wynalazku jest osadzone 
na stałe w przerwie toru kolejowego i ma kor
pus /l/ w kształcie prostokęta, wyposażony w 
siłowniki hydrauliczne /2/, /3/, /6/, szyny 
kolejowe /9/, dystansowe podpory /li/ oraz w 
kotwy hakowe /12/ i kotwy śrubowe /13/, przy 
czym siłowniki hydrauliczne /3/ osadzone sę na 
wózkach /A/ przesuwanych po nieprzelotowych 
prowadnicach /5/, natomiast siłownik hydrau
liczny /&/ osadzony jest na wózku /!/ przesu
wanym po nieprzelotowych prowadnicach /8/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B21H A1121) 262141 (22,) 86 10 29 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", 
Gliwice 

(72) Stroke Józef, Bienias Antoni, Wieczorek 
Jan, Sroczyński Sylwester 

(54) Urzędzenie do wykonywania pierścienia 
otwartego z elementu pasmowego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zmodyfi
kowania napędu skrajnej rolki kształtujęcej tak, 
aby ilość jej obrotów roboczych była niezależ
na od ilości roboczych obrotów stałej, środko
wej rolki kształtujęcej napędzanej od prze
kładni ślimakowej. 

Urzędzenie charakteryzuje się tym, że na
pędzana ślimakowa przekładnia /l/ wyposażona 
jest w różnicowy mechanizm /4/, którego zdaw
czy wałek /5/ połęczony jest z osie /7/ stałej, 
kształtujęcej rolki /9/, a drugi jego zdawczy 
wałek /10/ połęczony jest za pośrednictwem 
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współpracujących ze soba zębatych kół /li, 12/ 
z obrotowo osadzonym w korpusie /8/ urządzenia 
pędnym wałkiem /14/, na którym zamocowana jest 
obrotowo ramieniowa obudowa /15/ pośredniej 
zębatej przekładni /16/ poleczonej kinematycz
nie z osie /17/ skrajnej, kształtującej rolki 
/18/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B21K Al (21) 258140 (22) 86 02 26 

(71) Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego 
Napięcia "Zwar" im. Dymitrowa, Warszawa 

(72) Strzeżysz Hieronim, Krupa Bogumiła, 
Bartosiewicz Andrzej 

(54) Sposób okuwania cięgien z materiałów 
ïïompozytowych o dużej obciążalności 
osiowej w szczególności do układów" 
rTapędowych elektroenergetycznej apara
tury łączeniowej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu zwiększającego wytrzymałość po
leczenia . 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że w wewnętrzny otwór rurowego cięgna izola
cyjnego /l/ wkłada się tuleję wewnętrzne /2/ 
o zewnętrznych wymiarach wynikających z paso
wania na lekki wcisk, następnie podgrzewa się 
okucie zewnętrzne /3/, szybko nakłada na cięg
no i schładza. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B22D Al (21) 258091 (22) 86 02 21 

(71) Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne 
"Dozamet", Nowa Sól 

(72) Kopeć Dan, Makohonenko Krzysztof, 
Stefanowicz Mikołaj 

(54) Urządzenie do wypychania form 

(57) Wynalazek dotyczy urządzenia do wypycha
nia form odlewniczych w postaci pakietów z 
masy formierskiej, zawierających wewnątrz od
lew. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeli
minowania możliwości deformacji pakietów. 

Istota wynalazku polega na tym, że do cy
lindra hydraulicznego /4/ urządzenia jest 
przytwierdzona rama ruchoma /5/, wyposażona 
w dwie, pionowo ustawione na niej i przeciw
ległe sobie ściany boczne, rozstawione na od

ległość odpowiadającą płycie czołowej /15/ 
spychacza /14/, z którą tworzą kasetę, obej
mującą pakiet /17/ spoczywający na stole /13/, 
który stanowi jednocześnie łącznik transporto
wy pomiędzy współpracującymi z nim listwami 
rolkowymi /19/, przy czym obie ściany boczne 
są zaopartrzone na swych górnych częściach w 
trzpienie centrujące. /3 zastrzeżenia/ 

fig. 2 Q fig. 2b 

4(51) B23C Al(21) 257751 (22) 86 01 31 

(71) Zakłady Metalowe "Łucznik" im. Generała 
Waltera, Radom 

(72) Sot Piotr, Cedro Dulian, Wróbel Edmundj 
Rospończyk Mirosław 

(54) Sposób i układ uzyskiwania posuwów 
ŠKokoweqo i ciągłego narzędzia wzcjTędem 
materiału, zwłaszcza przy frezowaniu 
kanałów i rowków wpustowych 

(57) Celem wynalazku jest automatyzacja cyklu 
frezowania kanałów i rowków wpustowych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
z komory hamującej /2/ siłownika /l/ wymuszają
cego posuw, upuszcza się ciecz ciągle lub por
cjami, uzyskując posuw ciągły lub skokowy, przy 
czym objętość porcji upuszczanej cieczy oraz 
prędkość upuszczania cieczy, a tym samym długość 
skoku i szybkość posuwu reguluje się. Układ 
według wynalazku ma komorę elastyczną /4/ o 
regulowanej objętości, która połączona jest 
przemiennie poprzez rozdzielacz sterowany /3/ 
z hydrauliczną komorą hamującą /2/ siłownika 
posuwów /l/ lub ze zbiornikiem cieczy hydrau
licznej /6/, a zbiornik /6/ jest połączony po
przez sterowany zawór dławiąco-zwrotny /5/ z 
komorą hamującą /2/ siłownika /l/, przy czym 
komora robocza /7/ siłownika /l/ oraz zbiornik 
cieczy /6/ są połączone przemiennie poprzez 
rozdzielacz sterujący /&/ ze źródłem zasilania. 

/2 zastrzeżenia/ 



Nr 22 /362/ 1987 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

4(51) B23G Al(21) 258022 (22) 86 02 18 

(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne 
Mechanizacji Budownictwa "Zremb", 
Warszawa; Przedsiębiorstwo Produkcji 
Sprzętu Budowlanego "Prokom", Międzychód 

(72) Stańczyk Danusz, Szymkowiak Ludwik, 
Niedziółka Stefan 

(54) Wrzeciennik gwinciarki mechanicznej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania wrzeciennika gwinciarki mechanicznej o 

lekkiej konstrukcji, prostej budowie i łatwe
go w montażu. Wrzeciennik według wynalazku 
charakteryzuje się tym, że ma przekładnię zę
bate, której obudowa składa się z dwóch korpu
sów /l, 2/ poleczonych ze sobę rozłącznie, 
przy czym pierwszy korpus /l/ ma pionowe pły
tę /3/ czołowe, do której jest zamocowany koł-
nierzowo silnik /4/ elektryczny. Silnik / 4 / 
elektryczny jest połęczony sprzęgłem /5/ z 
wałkiem /6/ pierwszego koła /7/ zębatego. Wa
łek /6/ pierwszego koła /7/ zębatego oraz 
wspólny wałek /8/ drugiego koła /9/ i trzecie
go koła /10/ zębatego - sę ułożyskowane w 
pierwszym korpusie, natomiast wałek /li/ czwar
tego koła /12/ i piętego koła /13/ zębatego -
jest ułożyskowany w drugim korpusie /2/ z tym, 
że piętę koło /13/ jest osadzone na wałku /li/ 
po zewnętrznej stronie drugiego korpusu /2/. 
Piętę koło /13/ zębate współpracuje z szóstym 
kołem /14/ zębatym osadzonym bezpośrednio na 
wrzecionie /15/, które jest nierozłęcznę częś-
cię korpusu /16/ uniwersalnej głowicy /17/ 
gwinciarskiej. Wrzeciono /15/ jest ułożyskowa
ne w drugim korpusie /2/ i pionowej płycie /3/ 
czołowej pierwszego korpusu /l/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B23K A2C21) 262462 (22) 86 11 17 

(71) Zakłady Radiowe "Diora", Ośrodek 
Projektowania i Wdrożeń Radiofonii 
Odbiorczej , Dzierżoniów 

(72) Idzik Marek, Zapart Kazimierz, Kłys 
Danuta, Trybus Czesław, Stefański 
Tadeusz 

(54) Modułowy cięg linii lutowniczej 

(57) Wynalazek 
wania cięgu lin 
tuje uzyskanie 
nych operacji o 
każdego z moduł 

Modułowy c 
się z uniwersał 
modułu transpor 
sportu poziomo 
sażone w odpowi 
linii lutownicz 
wania /l/, modu 
wania zanurzeni 
nia /6/. W żale 
liwość zestawie 
dowolnie wybran 

rozwięzuje zagadnienie opraco-
ii lutowniczej, który gwaran-
poprawnej nastawy poszczegól-
raz zapewnia możliwość pracy 
ów w cyklu indywidualnym, 
ięg linii lutowniczej składa 
nych modułów transportowych, 
tu poziomego /4/ i modułu tran-
pionowego /2/. Moduły te wypo-
ednie urzędzenia tworzę cięg 
ej, złożony z modułu topniko-
łu suszenia /3/, modułu luto-
owego /5/ oraz modułu chłodze-
żności od potrzeb istnieje moż-
nia poszczególnych modułów w 
ej konfiguracji. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B23K A2(21) 262749 (22) 86 12 01 

(71) Opolskie Zakłady Aparatury Spawalniczej, 
Opole 

(72) Damek Roman, Mielewicz Tadeusz 

(54) Palnik, zwłaszcza do uchwytów spawal-
cT niczy 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie chłodze
nia uchwytów spawalniczych, zwłaszcza do spa
wania półautomatycznego elektrodę topliwę w 
osłonie gazowej metodę MIG-MAG. 
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Palnik spawalniczy składa się z użebro-
wanego łącznika /l/, wewnątrz którego transpor
towane jest spoiwo, a na zewnętrz poprzez użeb-
rowanie ciepło oddawane jest do gazu ochronne
go, wydostającego się z komory rozprężnej /6/ 
przez otwory łęcznika /7/. Łęcznik /!/ służy 
równocześnie do mocowania tulejki izolacyjnej 
/2/ osadzonej na podtoczonej rurce prędowej 
/3/, stanowiącej zarazem drogę podawania spo
iwa i gazu ochronnego. Na tulejce izolacyjnej 
/2/ osadzony jest radiator /5/ połączony z 
dyszą gazową /4/ poprzez tulejkę sprężystą /9/ 
Radiator /5/ odbiera i odprowadza ciepło wyt
worzone w procesie spawania, z dyszy /4/ do 
atmosfery. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B24B A2(21) 262572 

4(51) B23Q Al {21} 257798 (22) 86 02 05 

(71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne 
Obrabiarek, Pruszków 

(72) Redel Witold, Woźniak Michał 

(54) Pomost obrabiarki 

(57) Wynalazek r 
wania pomostu, k 
jednoczesny ruch 
nego reduktora, 
leskopowo pomost 
zwiększa gabaryt 

Pomost obra 
segmentów przesu 
napędu łańcuchów 
wych /4 i 10/ 
pomoce łańcuchów 
nimi zaczepów /9 
pęd ze sprzężone 
cuchowych /4/ re 
nikiem, przy czy 
tern stałym zamoc 
pusu belki tokar 
zostałe segmenty 

ozwięzuje zagadnienie opraco-
tóry umożliwia równomierny i 
segmentów napędzanych z jed-
przy czym składający się te-
przy jego rozsunięciu nie 
ów obrabiarki, 
biarki składa się z trzech 
wanych wzdłużnie za pomoce 
ego złożonego z kół łańcucho-
połęczonych między sobę za 
/8 i 11/ oraz zwięzanych z 
, 12 i 13/ odbierających na
go z pierwsze parę kół łań-
duktora /5/ napędzanego sil-
m jeden segment jest alemen-
owanym najkorzystniej do kor
ki karuzelowej, zaś dwa po
se elementami ruchomymi. 

/I zastrzeżenie/ 

(71) Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasie
wicza, Rzeszów 

(72) Michalski Jacek 

(22) 86 11 24 

I. Łukasie-

(54) Sposób smarowania powierzchni obrabianych 
osełkami ściernymi 

(57) Wy 
wania p 
obrabia 
ładzani 

Sp 
się w o 
segment 
żywicy 
czem w 
czku mo 
szanin, 
róbczej 
osełkam 

nalazek roz 
rostego spo 
nych w czas 
a oscylacyj 
osób polega 
bszar pracy 
ów smarnych 
fenolowo-fo 
postaci pył 
libdenu lub 
osadzonych 
i zużywaję 

i ściernymi 

więzuje zagadn 
sobu smarowani 
ie ich honowan 
nego. 
na tym, że sm 
osełek ścierń 
wykonanych z 
rmaldehydowej 
u drzewnego, s 
grafitu, wzgl 
na powierzchn 

cych się promi 
/2 

ienie opraco-
a powierzchni 
ia lub dog-

ar wprowadza 
ych za pomoce 
mieszaniny 
z wypełnia-
iarki, dwusiar-
ędnie ich mie-
i głowicy ob-
eniowo wraz z 
zastrzeżenia/ 

4 (51) B24C A2 (21) 262573 (22) 86 11 24 

(71) Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasie
wicza, Rzeszów 

(72) Łunarski Oerzy 

(54) Urządzenie do strumieniowej obróbki 
o_tworów 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnie
nia równomiernej obróbki długich otworów w cyk
lu automatycznym lub półautomatycznym bez ko
nieczności nadawania przedmiotowi obrabianemu 
ruchu obrotowego. 

Urządzenie składa się z mechanizmu robo
czego ./l/ oraz dwuczęściowej dyszy, którą sta
nowi sztywna rura / 5 / mająca na swym wylocie 
stożkowe ścięcie pod kątem oraz stożkowy od-
rzutnik / 8 / o kącie wynoszącym 45-90°, osadzo
ny na drągu / 9 / i usytuowany naprzeciw wylotu 
stożkowego rury / 5 / oraz w jej osi. Mechanizm 
roboczy składa się z uchwytu /10/ przedmiotu 
obrabianego, umieszczonego na stole roboczym 
/li/ wykonującym ruch posuwowy, uchwytu /12/ 
dręga / 9 / oraz uchwytu /13/ rury / 5 / , przy 
czym uchwyt /12/ połączony jest z ramieniem 
/14/, do którego przymocowana jest prowadnica 
/15/ zaopatrzona w przesuwny zderzak /16/, na 
której umieszczony jest przesuwnie element 
/17/ dosuwany do zderzaka /16/, zwięzany za 
pomocą ramienia /18/ z uchwytem /13/ oraz tło-
czyskiem /19/ siłownika /20/. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(51) B24D Al (21) 257478 (22) 86 Ol 15 

(71) Przedsiębiorstwo Budowlano-Montaźowe 
Hutnictwa, Katowice; Instytut Chemii 
Nieorganicznej, Gliwice 

(72) Strukowski Robert, Strukowski Bogusław, 
Morel Stefan, Pilniewicz Andrzej, 
Krawczyk Zbigniew 

(54) Powłoka ochronna na materiały węglowe 
T węglopodobne odporna przed korozyjnym 
i erozyjnym oddziaływaniem czynników 
chemicznych i sposób jej wykonania 

(57) Powłokę ochronne na materiały węglowe i 
węglopodobne odporne na wpływy erozyjne i ko
rozyjne w agresywnych ośrodkach chemicznych, 
szczególnie w kwasie siarkowym i fosforowym, 
oraz w ich mieszaninach uzyskuje się przez 
oczyszczenie podłoża metoda obróbki strumie-
niowo-ściernej oraz nałożenie powłok Ni-Cr, 
Cr, jak również A ^ O , z dodatkiem NiO i dosz
czelnienie żywicę formaldehydowa z wygrzaniem 
późniejszym powłok. /9 zastrzeżeń/ 

4(51) B24P Al (21) 258051 (22) 86 02 19 
B23P 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Kowalski Stanisław, Pająk Edward 

(54) Sposób doprowadzania prądu elektrycznego 
przy nacinaniu i cięciu elektroerozyjnym", 
zwłaszcza anodowo-mechąnicznym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimi
nowania zjawiska odchylania wyładowań w szcze
linie roboczej, a tym samym zapewnienie równo
miernego ubytku materiału po obu stronach elek
trody - narzędzia oraz jednakowej chropowa
tości obu stron przeciętych powierzchni przed
miotu obrabianego. 

Sposób polega na tym, że biegun dodatni 
źródła prądu stałego przyłącza się do co naj
mniej dwóch punktów przedmiotu obrabianego 
usytuowanych po obu stronach elektrody-narzę-
dzia symetrycznie względem linii jej działa
nia w jednakowej ilości z każdej strony. Bie
gun ujemny źródła łączy się do elektrody-na-
rzędzia. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B25B Al (21) 258059 (22) 86 02 19 

(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, 
Zabrzańskie Zakłady Naprawcze Przemysłu 
Węglowego, Zabrze 

(72) Konieczny Waldemar, Danota Jerzy, Maj 
Jerzy, Konat Dominik 

(54) Urządzenie do montażu i demontażu wałów 
w elementach o dużych gabarytach 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji urządzenia umożliwiającego 
montaż i demontaż ciasno pasowanych wałów w 
elementach o dużych gabarytach i znacznym cię
żarze. 

Urządzenie według wynalazku ma budowę 
ramowe, przy czym pionowe służy ramy tworzy 
co najmniej jedna para identycznych siłowni
ków hydraulicznych dwustronnego działania osa
dzonych cylindrami /2/ sztywno na fundamencie 
/4/. Końcówki tłoczysk /l/ siłowników sa po
łączone poprzez głowice /5/ ruchoma poprzecz
ka /3/. Pod poprzeczkę /3/, po torze prosto
padłym do poprzeczki /3/, porusza się jezdny 
wózek /6/. Wózek jest wyposażony w dwie za

padki: prawostronne /!/ i lewostronne /8/, 
współpracujące z zębatymi listwami /9, 11/ 
zafundamentowanymi na torowisku równolegle 
do toru. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B28B Al (21) 257685 (22) 86 01 29 

(71) Zakłady Porcelany Stołowej "Lubiana", 
Lubiana 

(72) Literski Józef, Kujach Bernard 

(54) Komora prasy próżniowej od odpowietrzania 
masy do formowania wyrobów ceramicznyčTT 

(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu 
jest uproszczenie konstrukcji komory oraz 
zmniejszenie kosztów jej wykonania. 

Komora według wynalazku składa się z kor
pusu /l/, który stanowi skrzynka /8/ zaopat
rzona w kołnierze /10/, /li/ i /12/ oraz stoż
kowej obudowy /3/ i transportujęcego ślimaka 
/!/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B28B Al (21) 257705 (22; 86 01 30 
E04G 

(75j Czempiński Stanisław, Warszawa 

(54) Forma do betonowania obrzeży trawnikowych 
i sposób stosowania 

(57) Forma według wynalazku wykonana jest ze 
stali i stanowi ję obudowa o kształcie skrzyń-



12 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 22 /362/ 1987 

ki /l/ usztywnio 
/7/ i płaskownik 
płaszczyzn formy 
liście kabłęki / 
raczki zaopatrzo 
forma jest zaskl 
prowadniczych pa 
nętrz obudowy je 
wnętrze obudowy 
łowych ścianek f 
żujące, a z wier 
osadzona nakładk 
żenię przegrody 
skład formy wcho 
przyciska się be 
ci rozłącznych o 
się w układzie p 
po odwróceniu fo 
nie formy od świ 

nej od zewnątrz z kętownikami 
ami /8/. Do jednej z bocznych 
sę przyspawane wyblone półko-

15/, oraz przy obu brzegach 
ne w pochwyty /13/. Od spodu 
epiona osadzonym przesuwnie w 
żurach /9/ szybrem /3/. Wew-
st osadzona przegroda dzieląca 
na dwie równe części. Do czo-
ormy sę zawieszone listwy lu-
zchu na czas betonowania jest 
a dystansowa ustalająca poło-
środkowej. Oako osprzęt w 
dzi łata dociskowa, które 
ton w' czasie odejmowania częś-
d formy. Betonowanie odbywa 
ionowym, w tej samej pozycji 
rmy o 180° następuje uwalnia-
eżo zaformowanych obrzeży. 

/28 zastrzeżeń/ 

4(51) B28B A2(21) 261046 (22) 86 08 15 

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

(72) Czajor Wiesław, Garczyński Władysław, 
Płodowski Andrzej, Hetmańczyk Arkadiusz, 
Górak Stanisław 

(54) Sposób wytwarzania elementów z betonu 
'komórkowego, a zwłaszcza krojenia bloków 

(57) Celem wynalazku jest opracowanie techno
logii wytwarzania elementów betonowych o więk
szej gładkości powierzchni przy zmniejszonych 
nakładach. 

Sposób wytwarzania elementów z betonu ko
mórkowego, a zwłaszcza krojenia bloków, wstęp
nie zwięzanego betonu, za pomoce strun tnęcych, 
charakteryzuje się tym, że otwarte formę zawie
rajęce blok betonowy przemieszcza się w kierun
ku poprzecznym do osi wzdłużnej bloku oraz do-
suwa się do rusztu klawiszowego krajalnicy 
wzdłużnej, na które blok betonu przesuwa się 
po dnie formy, a jednocześnie przeciska się 
przez nieruchome ramkę ze strunami tnęcymi po
przecznie, na ruszt klawiszowy, natomiast kro
jenie wzdłużne odbywa się znanym sposobem przy 
użyciu ruchomego wózka zaopatrzonego w ramkę 
ze strunami przesuwnymi wzdłuż tego rusztu 
klawiszowego, poprzez masę betonu, po czym na 
ruszcie pocięty blok przemieszcza się do auto
klawu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B28B A2(21) 261202 (22; 86 08 28 

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

(72) Czajor Wiesław, Garczyński Władysław, 
Płodowski Andrzej, Hetmańczyk Arkadiusz, 
Górak Stanisław 

(54) Forma do kształtowania bloku betonu 
komórkowego 

(57) Celem wynalazku jest opracowanie formy, 
której trzy boki maję zdolność odchylania na 
zawiasach o kęt 90°, natomiast jeden bok 
wzdłużny ma zdolność odchylania o kęt 180°, 
przy czym spinanie boków następuje mechanicz
nie przy zastosowaniu zatrzasku blokującego. 

Forma według wynalazku ma boki poprzecz
ne /2/ i boki wzdłużne /6, 7/, które w poło
żeniu zamkniętym sę ze sobę połączone mecha
nizmem zamykającym /5/ składającym się z za
padki umieszczonej wraz ze sprężyną w prowad
nicach i gnieździe, natomiast w położeniu ot
wartym obydwa boki poprzeczne /2/ i jeden blok 
wzdłużny /6/ znajdują się w płaszczyźnie dna 
/4/ i są z nim połączone zawiasami /3/, pod
czas gdy drugi ze wzdłużnych boków /7/ po 
przesunięciu listwy wsporczej /8/ jest zawie
szony na zawiasach /3/ poniżej dna formy /4/ 
prostopadle do niego w kierunku ku dołowi. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) B29B 
B29C 

Al (21) 258182 (22) 86 02 26 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle, Instytut 
Przemysłu Tworzyw i Farb, Gliwice 

(72) Podstawa Włodzimierz, Tománek Henryk, 
Sieradzki Marian, Mazik Andrzej, 
Waleszczyk Wiktor, Kierat Maria, 
Gąsiorowski Jarosław, Dąbrowski Derzy, 
Cieślik Gerard, Keller Paweł 

(54) Sposób odwadniania rozdrobnionych 
materiałów i urządzenie do odwodniania 
rozdrobnionych materiałów 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimi
nowania w procesie suszenia stosowania szybko
obrotowego mieszadła i siatki gazorozdzielczej 
oraz obniżenia wilgotności materiału jeszcze 
przed strefą działania gorącego powietrza. 

Sposób odwadniania materiałów polega na 
odwadnianiu dwustopniowym najpierw w dozowniku 
ślimakowym w strefie między działaniem dozow
nika ślimakowego i bezpośrednim działaniem 
gorącego gazu, przez sprasowanie tworzywa i 
odciśnięcie z niego wody, a następnie w rurze 
suszarniczej w strefie gorącego gazu o tem
peraturze 91-150OC, korzystnie 100-125°C, 
zawsze wyższej od temperatury mięknienia su
szonego tworzywa, przy przepływie gorącego • 
gazu w ilości 30-65 Nm3 na 1 kg wilgoci 
zawartej w tworzywie. Urządzenie do odwad
niania rozdrobnionych materiałów, zwłaszcza 
rozdrobnionych i wymytych poużytkowych two
rzyw termoplastycznych, składające się ze 
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ślimakowego dozownika i pionowej rury suszar-
n czej , charakteryzuje się tym, że dozownik 
/ 8 / ślimakowy usytuowany jest wznosząco w 
kierunku rury / 3 / suszarniczej przy kecie 
wzniesienia oC = 0,5 - 8°, korzystnie 2-4°, 
natomiast dolna część walcowej obudowy / 2 / 
dozownika ślimakowego jest zaopatrzona w ot
wory / 6 / odwadniające, pod którymi znajduje 
się rynna odprowadzająca wodę. Walcowa obudo
wa / 2 / dozownika /&/, w części graniczącej z 
rurę / 3 / suszarniczę, na długości co najmniej 
równej 0,5 swojej wewnętrznej średnicy /D/ 
od wlotu do rury / 3 / suszarniczej jest zwyk
łym odcinkiem tulei, nie zawierającym wału 
ze ślimacznicą, względnie na tym samym odcin
ku, co najmniej równym 0,5 wewnętrznej śred
nicy /D/ obudowy / 2 / # wał / 4 / pozbawiony jest 
ślimacznicy lub też na odcinku, równym co 
najmniej 0,5 /D/, licząc od wlotu do rury /3/su-
szarniczej, wał / 4 / ma częściowo obciętą śli
macznicę lub podobne elementy ślimacznicy, 
czyli ślimacznica na tym odcinku ma średnicę 
mniejszą od 1 /D/. /2 zastrzeżenia/ 

/ 

4 i51) B29C Al (21) 258028 (22) 85 02 20 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Lubas Wiesław, Gruin Irma, Markiewicz 

Barbara 

(54) Foremnik do wytwarzania elastomerowych 
płyt perforowanych **" 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji foremnika umożliwiającego 
wytwarzanie elastomerowych płyt perforowanych 
o dowolnym przekroju perforacji o pełnej 
drożności perforacji. 

Foremnik według wynalazku ma pojemnik 
/ l / o kształcie wewnętrznym odpowiadającym 
zarysowi zewnętrznemu wytwarzanej płyty, 
który na dnie ma zamocowane wymienne, modu
łowe kształtki / 3 / , będące negatywem perfo
racji płyty. Modułowe kształtki / 3 / wykonane 
są z polimerów niepolarnych lub z elastomerów 
zawierających środek przeciwprzyczepny. 

/6 zastrzeżeń/ 

4 (51) B41N 
G03C 

Al (21) 258038 (22) 85 02 20 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Kiełkiewicz Oędrzej, Tracewski Czesław 

(54) Negatywowa warstwa rytownicza na folii 
z poli /tereftalanu etylenowego/ 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania warstwy rytowniczej o stabilnych w cza
sie własnościach rytowniczych, przy wahaniach 
temperatury i wilgotności otoczenia, która 
nadawałaby się do nanoszenia na folię z poli/ 
tereftalanu etylenowego/ metodami przemysło
wymi. 

Negatywowa warstwa rytownicza według wy
nalazku składa się z 14-17 części wagowych 
żywic syntetycznych stanowiących mieszaninę 
1-2 części wagowych żywicy akrylowej, 5-7 
części wagowych kopolimeru chlorku winylu z 
estrem kwasu akrylowego oraz 8-10 części wa
gowych kopolimeru chlorku winylu z estrem 
kwasu akrylowego z 2-6 części wagowych plas
tyfikatorów stanowiących mieszaninę 1-2 częś
ci wagowych ftalanu dwuoktylu, 1-2 części wa
gowych chloroparafiny 55% i/lub co najwyżej 
2 części wagowych epoksydowanego oleju sojo
wego, z 28-33 części wagowych wypełniaczy 
stanowiących mieszaninę 6-8 części wagowych 
montmorylonitu modyfikowanego organicznie, 
4-5 części wagowych dwutlenku tytanu i 18-20 
części wagowych koalinu o granulacji 0,5-10 
,tíin, z 4-6 części wagowych żółcieni żelazo
wej oraz 1-5 części wagowych barwników. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B60G A2(21) 262742 (22) 86 12 02 

(75) Kabat Lech, Warszawa 

(54) Zawieszenie pojazdów 

(57) Zawieszenie pojazdu, 
wadzone są przez oddzieln 
pchane dla osi przednich 
tylnych, charakteryzuje s 
/ 2 , 3/ połączone są cięgn 
jącym z segmentami kół ci 
oraz kół cięgnowych /10, 
segmenty / 6 , 7/ mocowane 
towo, segmenty / 8 , 9/ zwi 
z wahaczami / 2 , 3/ a koło 
z elementem sprężystym. 

w którym osie pro-
e wahacze wzdłużne, 
i wleczone dla osi 
ię tym, że wahacze 
em / 5 / współpracu 
ęgnowych / 6 , 7, 8 
11, 12/ przy czym 
są do ramy / l / obro-
ązane są nieruchomo 
/12/ połączone jest 

/4 zastrzeżenia/ 

9/ 

46 J2 il 11 5 45 1 Z 6 

4(51) B60H Al (21) 258206 C22) 86 02 28 

(71) Oelczańskie Zakłady Samochodowe, Oelcz 
k/Oławy 

(,72) Radomański Stanisław, Orzechowski Henryk 
Monieta Mieczysław, Praszczyk Stanisław 

(54) Urządzenie grzewcze na paliwo ciekłe 
zwłaszcza do pojazdów ~~ 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania małogabarytowego urządzenia grzewczego, 
nadającego się do montażu w dowolnym typie 
pojazdu oraz łatwego w naprawie. 
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Urządzenie grzewcze według wynalazku 
składa się z wymiennika ciepła /l/ z zawartym 
w nim ciekłym nośnikiem ciepła /2/ oraz komo
ry spalania /3/ zamykanej pokrywę, które sta
nowi głowica /4/ i w której umieszczony jest 
palnik /13/. Głowica /4/ połęczona jest z 
umieszczone obok dmuchawę powietrzne /5/, któ
ra połęczona jest z kolei z silnikiem napędo
wym /16/ i pompę paliwowe /17/. Osie dmuchawy 
/5/ silnika /16/ i pompy /17/ pokrywaję się 
i sę równoległe do płaszczyzny, na której 
znajduję się oś komory /3/ i oś palnika /13/. 

/5 zastrzeżeń/ 

18 

4 (51) B60K 

9 \10_ 

A2(21) 262618 

(71) Fabryka Samochodów Osobowych "Polmo", 
Warszawa 

(72) Kłosowski Henryk, Ziółkowski Jerzy, 
5więtosławska Małgorzata 

(54) Dźwignia zmiany biegów, zwłaszcza do 
samochodowej skrzyni biegów 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji pozwalajęcej na elastyczne 

osadzenie i ustalenie osiowe dźwigni zewnęt
rznej względem dźwigni wewnętrznej w samocho
dowej skrzyni zmiany biegów. 

Dźwignia według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że dźwignia zewnętrzna /!/ jest po
łęczona z dźwignię wewnętrzne /6/ poprzez 
górne, elastyczne tuleję /9/, o kształcie 
stożka ściętego /10/, którego podstawa opiera 
się o pierścieniowe powierzchnię czołowe /li/ 
stopniowego zakończenia /!/ dźwigni wewnętrz
nej /6/, przy czym stożek ścięty /10/ jest 
osadzony w wewnętrznej powierzchni stożkowej 
/12/ wyprofilowania dźwigni zewnętrznej i po
przez dolne elastyczne tuleję /15/ majęcę 
pierścień ustalajęcy, zewnętrzny /17/ osadzony 
w wyobleniu /5/ końcówki dźwigni zewnętrznej 
/l/ oraz pierścień ustalajęcy wewnętrzny /16/ 
osadzony w podcięciu /8/ dźwigni wewnętrznej 
/6/. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B60L Al (21) 258241 (22) 86 03 04 

(71) Kombinat Urzędzeń Mechanicznych "Bumar-
-Łabędy", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Urzędzeń Mechanicznych, Gliwice 

(72) Chwieduk Stanisław 

(54") Układ podporowy zespołu pantografowego 
urzędzęnia wsporczegö" 

(57) Wynala 
wania konst 
oraz bezpie 
podporowego 
wsporczego 

Układ 
tym, że ma 
podpora nas 
nictwem łęc 
belkę łęczę 
Poleczenie 
jest zreali 

zek rozwieź 
rukcji odpo 
cznego i ła 
zespołu pa 
pojazdu spe 
według wyna 
stałe podpo 
tawna /6/ j 
znika /7/ i 
cę /10/ zes 
tej podpory 
zowane za p 

uje zagadnień 
mego na uszk 
twego w obsłu 
ntografowego 
cjalnego. 
lazku charakt 
ry boczne / 2 / 
est połęczona 
przegubów /8 

połu pantogra 
z nadwoziem 

omocę klamry. 
/2 za 

ie opraco-
odzenia 
dze układu 
urzędzęnia 

eryzuje się 
, natomiast 
za pośred-
Ł 9/ z 

fowego, 
pojazdu 

strzeżenia/ 

4(51) B61K Al (21) 257969 (22) 86 02 13 

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "Emag", 
Katowice 

(72) Zyzak Adam 
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(54) Zapora torowa 

(57) Zapora wyposażona jest w płozę / 9 / z 
pługiem /10/, zabudowane między szynami /6/ s 

toru i zanurzone w warstwie piasku i pospół-
ki. Płoza / 9 / z pługiem /10/ mocowana jest 
rozłącznie do ramy / 5 / , utwierdzonej do szyn 
/ 6 / toru i prowadzącej przesuwny wózek / 2 / . 
Osadzon na wózku / 2 / wychylne ramię / l / po
łączone jest rozłącznie z siłownikiem / 3 / umo
cowanym do ramy / 5 / . Płoza / 9 / z pługiem /10/ 
korzystnie zaopatrzona jest w zderzak /li/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B62D Al (21) 258108 (22) 86 02 24 

(71) Instytut Mechanizacji Budownictwa, 
Warszawa 

(72) Wysłouch Zenon, Brachmański Eugeniusz, 
Jakubowski Andrzej, Kaczmarkiewicz Jan 

(54) Terenowy ciągnik przegubowy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji ciągnika przegubowego cha
rakteryzującego się małymi oporami ruchu oraz 
statyczną wyznaczalnością układu kół przy 
równomiernym obciążeniu kół na nierównościach. 

Ciągnik złożony jest z dwuczłonowej ramy 
połączonej przegubem / 3 / . Na członie przednim 
/ l / ramy zamocowane są kabina operatora /10/, 
silnik napędowy / 4 / oraz wahliwie na przegu
bie most napędowy przedni / 9 / , sprzężony z 
kołami ogumionymi. Człon tylny / 2 / ramy opie
ra się na połączeniu sworzniowym /13/ tylnego 
wózka napędowego /li/, do którego mocowany 
jest drugi silnik napędowy /14/ oraz dwa mos
ty napędowe, środkowy /19/ sztywno, a tyl
ny /20/ wahliwie w stosunku do ramy wózka 
/li/. Most przedni / 9 / sprzężony jest poprzez 
wały napędowe / 7 , 8/, skrzynię biegów / 6 / i 
przekładnie / 5 / z silnikiem napędowym / 4 / , 
natomiast most środkowy /19/ i tylny /20/ 
sprzężone są poprzez wały napędowe /16, 17, 
18/, skrzynię biegów / 1 2 / i przekładnię /15/ 
z drugim silnikiem napędowym /14/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B62M Al (21) 254562 (22) 85 07 10 

(75) Masłowski Franciszek, Jelenia Góra 

(54) Pędnia, zwłaszcza do rowerów wyczynowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji rowerowego układu napędowego 
o zmiennym przełożeniu. 

Pędnia zaopatrzona jest w tarczę napę
dzającą / l / o kształcie eliptycznym lub zbli
żonym do elipsy, przy czym kąt / <£ / pomiędzy 
osią pedałów / 2 / i ^;ż^ osią elipsy tarczy 
napędzającej / l / zawiera się w granicach od 
60° do 90°. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65D Al (21) 258129 (22; 86 02 24 

(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego 
"Biprokwas", Gliwice 

(72) Leśniak Edward, Mączyński Andrzej, 
świtońska Maria 

(54) Zbiornik z przelewem awaryjnym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji zbiornika z przelewem umoż
liwiającej ograniczenie emisji do atmosfery 
par magazynowanych cieczy oraz korozji zbior
nika. 
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Zbiornik wyposażony jest w rurociąg 
przelewowy /3/ zakończony syfonem /4/ wypeł
nionym ciecze, na którego końcu znajduje się 
płytka /5/. Wytrzymałość na ciśnienie tej 
płytki jest mniejsza od hydrostatycznego ciś
nienia cieczy w zbiorniku. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G Al (21) 258189 (.22) 85 02 27 

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego w 
Katowicach, Zakład Badawczo-Rozwojowy 
Budownictwa Górniczego "Budokop" , 
Mysłowice 

(72) Roński Ignacy, Mateja 3an, Drobniak 
Marian, Godziek Derzy, Mura Alojzy, 
Stach Ryszard 

(.54) Urządzenie kotwiaco-przesuwąjace 
górniczego, chodnikowego przenośnika 
zgrzebłowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania urządzenia zapewniającego stabilność 
ustawienia i niezawodność przesuwu wzdłużne
go, górniczego, chodnikowego przenośnika 
zgrzebłowego. 

Urządzenie kotwiąco-przesuwające cha
rakteryzuje się tym, że w obrębie wznoszącej 
się części trasy /l/ przenośnika umiejscowio
ny jest zespół /2/ hydraulicznych stojaków 
/3/, zaopatrzony w swej dolnej części w po
ziomie siłowniki /6/ dwustronnego działania, 
połączone z uchwytami /7/ trasy /l/ przenoś
nika, a także we wsporczy siłownik /8/ o sta
łej podporności, na którym spoczywa trasa 
/l/. Przy napędowej stacji /9/, blisko jej 
bocznych ścianek /10/, znajduję się zabez
pieczające stojaki /li/ związane z wsporcze 
konstrukcją. Pod uniesioną częścią trasy 
/l/ przenośnika przytwierdzony jest do wspor
czej konstrukcji zespołu /2/ pomocniczy ko
łowrót /12/ wyposażony w niezależny, własny 
napęd. Wynalazek może mieć zastosowanie w 
górniczych, chodnikowych przenośnikach zgrzeb
łowych służących do odstawy urobku w kopal
nianych wyrobiskach korytarzowych. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B65G Al(21) 258212 (22) 86 03 03 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"Polmag", Centrum Mechanizacji 
Górnictwa "Komag", Gliwice 

(72) Fros Karol 

(54) Zastawka górniczego przenośnika 
zgrzebłowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra
cowania prostej konstrukcji zastawki, zapew-
niającek pewne zabezpieczenie przewodów 
elektrycznych i hydraulicznych przed uszko
dzeniem. 

Zastawka ma osłonę /6/ przewodów zasi
lających maszynę urabiającą, prowadzonych 
w zastawce pod korytem prowadzącym /2/. 
Osłona /6/ jest utworzona korzystnie z płas
kiego pręta i jest na końcu poziomego ramie

nia zagięta pod kątem / oC /, przy czym ramie
niem tym wsunięta jest między wspornik /4/ z 
oporowym elementem /5/, a półkę /3/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G Al (21) 258213 (22) 86 03 03 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", 
Gliwice 

(72) Sopora Piotr, Fros Karol 

(54) Statyczny klin ładujący 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania urządzenia umożliwiającego sprawne ła
dowanie w niskich wyrobiskach ścianowych urob
ku ze ścieżki pokombajnowej na przenośnik 
zgrzebłowy, po którym przemieszcza się kombajn 
z bezcięgnowym mechanizmem posuwu, prowadzony 
od strony ociosu. 

Klin według wynalazku ma część ładującą, 
która składa się z dwóch elementów: czołowego 
/A/ i odślizgowego /5/. Elementy te są ze 
sobą trwale połączone pod kątem rozwartym, 
przy czym powierzchnia odociosowa elementu /4/ 
jest tak ukształtowana, że wszystkie punkty 
przecięcia tej powierzchni płaszczyzną pros
topadłą do osi przenośnika leżą na tym samym 
okręgu co górny odociosowy wierzchołek zębatki 
/3/ bezcięgnowego mechanizmu posuwu kombajnu. 

/I zastrzeżenie/ 

». 
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4(5l) B65G A2(2l) 262183 (22) 86 10 31 

f 71) Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych, 
Kielce 

72) Malewicz Mieczysław, Gaik Marian. 

(54) Paleta 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji łatwej w montażu i demonta
żu, korzystnej w transporcie międzyoperacyj-
nym i zewnętrznym, palety jednorazowego użyt
ku, przeznaczonej zwłaszcza do składowania, 
przemieszczania i transportu stosów arkuszy 
tektury, kartonu lub papieru. 

Paleta składa się z dwóch płyt z tektury 
falistej /l/ oddzielonych od siebie słupkami/2/ 
mającymi postać gilz papierowych. Płyty /l/ w 
miejscach łączenia ich ze słupkami /2/ maję 
trójkąty, powstałe w wyniku nacięcia i wygięcia 
po linii kołowej /6/ fragmentów płyt /l/, któ
re wprowadzone w otwory słupków i zaciśnięte 
korkami /3/ nadają palecie trwałą postać. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B65H Al (21) 258431 (22) 85 07 30 

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

(72] Zawada Zbigniew, Gąsior Mieczysław, 
Juraszek Karol, Kawczyński Zbigniew, 
Gajda Dózef 

54j Urządzenie do prowadzenia przewodu 
zasilającego ładowarkę zwłaszcza' 
bocznie wysypująca 

(57) Wynalaz 
wania konstr 
manewrowanie 
mieszczanie 
oraz zabezpi 
dzeniami me 

Urządzę 
jezdnego /5/ 
wieszanej , p 
zaopatrzone 
przewody zas 
/4/ spęte są 

ek rozwiązuje zag 
ukcji urządzenia 
maszyną w czasie 
przewodów za post 
eczającego przewo 
hanicznymi. 
nie składa się z 
zabudowanego z s 

o którym poruszaj 
w zawiesia /16/ i 
ilajęce /17/ i wo 
cięgnami, któryc 

adnienie opraco-
ułatwiającego 
pracy i prze-
ępem maszyny 
dy przed uszko-

odcinka toru 
zyn kolejki pod-
ą się wózki /4/ 
zaczepy /18/ na 
dne /19/. Wózki 
h długość jest 

Fig.3 

mniejsza od długości kabla /17/ w poszczegól
nych sekcjach. Cięgna służą do przemieszcza
nia wózków /4/ do przodu w trakcie pracy ma
szyny. Na końcu toru jezdnego /5/ przymocowa
ny jest do wózka /6/ kołowrót /!/ napinający 
linkę /8/. Linka napinająca /8/ nawinięta na 
bęben /22/ kołowrotu /!/ przechodzi przeloto-
wo między rolkami /20/ wózków /4/ i przymoco
wana jest na stałe do maszyny i pierwszego 
wózka /4/. Kołowrót /7/ jest w stanie ciągłej 
pracy i napinając linkę /8/ ściąga wózki /4/ 
do tyłu. Kołowrót /!/ utrzymywany jest w miejs
cu pracy śrubą blokującą /23/, a początek to
ru jezdnego /5/ zabezpieczony jest śrubą 
kabłąkową. /4 zastrzeżenia/ 

4(5l) B66B Al (21) 258105 (22) 86 02 24 

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zakład 
Budowy Szybów, Bytom 

(72) Napieracz Tadeusz, Broy Oan, Śmiałek 
Zdzisław, Szczukiewicz Roman, Tomaszewski 
Derzy, Chlebowski Piotr, Bock Stanisław 

(54) Układ kontroli przejazdu sań prowadni
czych Bo szybu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostej konstrukcji układu zapewniają-
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cego niezawodna kontrolę przejazdu sań prowad
niczych przez pomost w szybie. 

Układ kontroli według wynalazku składa się 
z przekaźnika wykonawczego /W/, w obwód cewki 
którego jest włączony styk rozwierny niespola-
ryzowanego łącznika magnetycznego /A/, zabu
dowanego na pomoście w szybie i szeregowo zes
pół równolegle połączonych styków zwiernego 
niespolaryzowanego łącznika magnetycznego /B/, 
zabudowanego pod pomostem w szybie oraz zwier
nego przekaźnika wykonawczego /W/. Łączniki 
magnetyczne /A/, /B/ są pobudzane w czasie 
przejazdu naczynia w szybie magnesem stałym 
zabudowanym na saniach prowadniczych. Układ 
zawiera również przekaźnik samokontroli /P/, 
w którego obwód jest włączony zespół równo
legle poleczonych styków rozwiernego przekaź
nika wykonawczego /W/ i styku łęcznika drogo
wego /PK^/zabudowanego na aparacie programu
jącym ruch maszyny wyciągowej, rozwartego, 
gdy naczynie wyciągowe znajduje się nad zrę
bem szybu. /I zastrzeżenie/ 

4(šl) B66B Al (21) 258106 (22) 86 02 24 

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zakład 
. Budowy Szybów, Bytom 
Í72) Leś Włodzimierz, Broy Dan, Górecki 

Bogusław, Franiel Jacek, Małecki 3an 

(S4j Urządzenie do opuszczania kabla 
montowanego w szyb.ie i "iTposób opuszcza
nia kabla montowanego w szybie 

(57J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie łatwe
go, szybkiego i bezpiecznego opuszczania kab
la montowanego w szybie. 

Urządzenie do ̂ puszczania kabla monto
wanego w szybie według wynalazku składa się z 
bębna /3/ na kabel, osadzonego na wale /6/, 
który jest ułożyskowany w ramie /2/ z zawie

siem /l/ i jest wyposażony w hamulec sterowa
ny. Sposób opuszczania kabla montowanego w szy 
bie według wynalazku polega na tym, że urzą
dzenie z nawiniętym na bęben kablem zawiesza 
się na jednym urządzeniu wyciągowym i opusz
cza do szybu, a kabel mocuje się odcinkami 
w uchwytach z drugiego urządzenia wyciągowe
go, z którego również steruje się hamulcem 
bębna. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B66C Al (21) 257974 (22) 86 02 13 

(71) Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Famba" , 
Głogów 

(72) Młynarczyk Stanisław 

(54) Układ zabezpieczający przed przeciążeniem 
żurawia 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania takiego układu zabezpieczającego, w 
którym element naporowy działający na czujnik 
obciążenia mechanicznego ogranicznika udźwigu 
przemieszczałby się proporcjonalnie do ciężaru 
zawieszonego na haku, niezależnie od sztywnoś
ci układu, ciężaru wysięgnika lub ciśnienia w 
układzie hydraulicznym. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że drąg znanego układu linowego osadzony 
jest suwliwie jednym końcem, za pomocą kamie
ni /9/, w konstrukcji mocującej /8/ członu 
podstawowego wysięgnika i przekazuje na po-
pychacz /li/ czujnika obciążemie od liny pod
noszenia, przewijającej się przez koło linowe 
osadzone na drugim końcu drąga. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B66C A2(2l) 262330 (22) 86 11 10 

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. 3.0. 
Śniadeckich, Bydgoszcz 

(72) Bielski Ireneusz, Żebrowski Mieczysław 
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[54 j Chwytak, zwłaszcza do transportu 
wielogabarytowych elementów 

(57J Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania zwartej i sztywnej konstrukcji chwytaka 
umożliwiającego transport elementów z blokada 
zacisku. 

Chwytak według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że do ramienia /2/ w osi /9/ zamoco-
wpne jest koło zapadkowe /13/, a na ramieniu 
/3/, na osiach /17/, umieszczone sę zapadki 
/16/ dociskane sprężynę /14/, przy czym na 
ramieniu /3/ na osi /20/ umieszczona jest tak
że dźwignia /19/ zakończona cięgnem /21/ i po
leczona łęcznikami /18/ i zapadkami, zaś na 

końcach ramion /2 i 3/, na sworzniach /10/, 
umieszczone sa suwaki /12/ szczęk /l/, które 
opieraj? się na sprężynach /li/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B66F Al [21) 258013 (22) 86 02 19 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"Polmag", Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"Komag", Gliwice 

(72) Tłuścik Tadeusz, Kalyta Dan 

54) Układ sterowania regulatora ciśnienia 
hamulca maszyny wyciągowej c 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania układu sterowania regulatora ciśnienia 
hamulca maszyny wyciągowej, niedopuszczajęce-
go do awaryjnego poślizgu liny nośnej. 

Układ sterowania regulatora ciśnienia 
według wynalazku ma zadajnik napięcia /l/ pod
łączony do dwu równolegle poleczonych gałęzi, 
z których jedna stanowi cewka /3/ regulatora 
ciśnienia wraz z zasilającym prostownikiem 
/4/, a druga, stanowi obwód prędowy wzmacniacza 
magnetycznego /5/, którego obwody sterowania 
sę połęczone poprzez przeciwnie spolaryzowa
ne prostowniki /8, 11/ z zadajnikiem /!/ pręd
kości zadanej i z tachogeneratorem /10/ pręd
kości rzeczywistej maszyny wycięgowej. 

/2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4(5l) C01B 
G03C 

Al (21) 257275 (22) 85 12 31 

(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Kawka Sławomir, Wolski Tadeusz, 

Matysiak Włodzimierz 

(54) Sposób regeneracji zużytego utrwalacza 
fotograficznego będącego roztworem" 
Tiosiarczanu sodowego, z jednoczesnym 
odzyskiem srebra 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie rege
neracji zużytego utrwalacza fotograficznego 
z jednoczesnym odzyskiem srebra drogę prostej 
obróbki chemicznej z zastosowaniem odpado
wych stopów magnezu. 

Sposób według wynalazku polega na trakto
waniu zużytego utrwalacza fotograficznego od
padowym stopem magnezu w stechliometrycznym 
nadmiarze w stosunku do srebra. Po oddzieleniu 
osadu do klarownego roztworu dodaje się zużyty 
utrwalacz w ilości do usunięcia jonów siarcz
kowych, po czym zawiesinę filtruje się, osady 
łęczy i przerabia znanymi metodami na użytecz
ne zwięzki srebra lub wydziela się z nich me
taliczne srebro, zaś klarowny roztwór zakwasza 
się do pH 4,5 - 5,5 bezpośrednio lub korzyst
nie po uprzednim zalkalizowaniu stałym wodoro
tlenkiem sodu do pH co najmniej 12 i oddziele
niu osadu. Tak zregenerowany utrwalacz nadaje 
się do ponownego stosowania. /I zastrzeżenie/ 
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4(5l) C01B Al (21) 257475 (22) 86 01 14 
A01N 
C08K 

(75) Zozulya Ivan Ivanovich, Novy Rozdol; 
Gresko Andrei Fedorovich, Novy Rozdol; 
Kostyrko Anatoly Stepanovich,Lwów ; 
Ovsischer Mikhail Ruvinovlch, Moskwa; 
Reutsky Vladimir Fedorovich, 
Novoyavorovsk ; Krivosheev Ivan Danolivich, 
Novy Rozdol; Lavrinenko Alexei Andrevich, 
Novy Rozdol; Golovlev Gury Ivanovich, 
Lwów; Slobodyanjuk Leonid Kuzmich, 
Novy Rozdol; Ivarius Wasily Ivanovich, 
Novy Rozdol, SU 

(54J Sposób wytwarzania sproszkowanych 
preparatów siarkowych 

(57J Celem wynalazku jest opracowanie takiej 
technologii procesu, która wyeliminowałaby two
rzenie się pyłu we wszystkich etapach postę
powania. 

Sposób wytwarzania sproszkowanych pre
paratów siarkowych, obejmujący sporządzenie 
zawiesiny siarkowe] i jej odwadnianie charakte
ryzuje się tym, ze poczętkowo prowadzi się odwad
nianie zawiesiny do stanu pasty, a następnie pas
tę poddaje się granulowaniu. 

Sposób według wynalazku jest przeznaczo
ny głównie do wytwarzania zgranulowanego prosz
ku siarki, stosowanego w postaci 0,5-1% 
wodnej zawiesiny do ochrony roślin i stosowa
nego jako środek wulkanizujący w produkcji 
ogumienia i gumowych artykułów technicznych. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(5l) C01B Al (21) 257732 (22) 36 01 29 

(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego 
"Biprokwas", Gliwice 

(72) Ajdukiewi'cz Jacek, Gutowski Zbigniew, 
Chmiel Tadeusz, Męczyński Andrzej, 
Reinelt Tadeusz 

(54) Sposób zagospodarowania gazów siarko
nośnych oddzielonych z gazów spalinowych, 
zwłaszcza elektrowni lub ciepłowni oraz 
instalacja do realizacji tego sposobu 

(57) Sposób według wynalazku polega na osu
szaniu kwasem siarkowym gazów siarkonośnych 
oraz odrębnie powietrza, odprowadzaniu 
zwłaszcza nadwyżki gazów siarkonośnych do 
znanej instalacji przetwórstwa SO«, a podsta
wowe część gazów, po wymieszaniu z powietrzem, 
kieruje się do węzła kontaktowego i utlenia 
do SO , a otrzymane SO absorbuje się kwasem 

siarkowym, którym osusza się powietrze. Uzys
kany czysty H„SO. kierowany jest w części po
za instalację jako produkt gotowy, w części 
zaś do absorpcji SO, i do osuszania gazów 

siarkonośnych. 
Instalacja złożona jest z wież: suszącej 

gazy siarkonośnej /2/ i absorpcyjnej /8/, 
współpracujących ze wspólnym zbiornikiem /10/ 
wieży suszącej powietrze /5/ współpracującej 
ze zbiornikiem kwasu czystego /12/ i zasila
nego suchym S0 2 i powietrzem aparatu kontak
towego /4/. Na przewodzie suchego gazu /3/ 
znajduje się króciec /16/, połączony z insta
lacją przetwórstwa S0 2 /17/. Wieże /2/ i /8/ 

zasilane są czystym kwasem ze zbiornika /12/ 
a wieża /5/ zasilana jest zanieczyszczonym 
kwasem ze zbiornika /10/. /5 zastrzeżeń/ 

4(5l) C01B Al (21) 257749 (22) 86 01 31 

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
£72) Generalczyk Krzysztof 

(54) Sposób schładzania gazów przędabsorpcyj-
nych przy produkcji kwasu siarkowego 
metodą kontaktową 

(57) 
jest 
wiają 

nych 
konta 

do SO, a bezpośrednio przed absorbcją SO, w 

gaz przed-

Zagadnieniem podlegającym rozwi 
opracowanie technologii procesu 
cego odzyskanie dodatkowych ilo 
Sposób schładzania gazów przeda 
przy produkcji kwasu siarkowego 
ktową, po katalitycznym utlenia 

ązaniu 
umożli-
ści ciepła, 
bsorbcyj-
metodą 
niu S0_ 

kwasi 
absor 
niu k 
poniż 
chłód 
rapla 
perat 
nia j 
od te 
dzani 
o tern 
nie j 
nego 

e siarkowym, polega na tym, że 
pcyjny po pierwszym i/lub po drugim stop-
onwersji schładzany jest do temperatur 
ej 190°C, przy temperaturach powierzchni 
zących przy których występować może wyk-
nie par kwasu siarkowego, przy czym tem-
ura gazu w każdym z etapów jego schłodzę-
est przynajmniej o kilka stopni wyższa 
mperatury punktu rosy w tym etapie schła-
a dzięki stosowaniu do schładzania gazu wody 
peraturze powyżej 80°C, której przepływ 
est większy niż 1,8 kg na 1 nw schłodzo-
gazu. /I zastrzeżenie/ 

4(5l) C01C 
C01G 

A2(2l) 262097 (22) 86 10 27 

(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława 
Staszica, Gliwice 

(72) Szostak Krystyna, Harazim Dan, Kozik 
Czesław, Grabowska Krystyna 

(54) Sposób przeróbki solanki zawierającej 
siarczan sodowy i siarczan amonowy 

(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu 
jest odzyskanie pełnowartościowych składników 
solanki. 

Sposób przeróbki solanki, zwłaszcza po-
wanadowej, dla odzysku składników przez ich 
wyodrębnienie na drodze zatężania i krystali
zacji, charakteryzuje się tym, że solankę za-
tęźa się do stanu bliskiego nasycenia wzglę
dem obydwu soli, po czym oddziela się z niej 
osad resztkowych związków wanadu, a następnie 
odparowuje ją izotermicznie w temperaturze 
60°C, co powoduje krystalizację bezwodnego 
Na2S0 , który przemywa się w celu odmycia resz
tek ługu pokrystalizacyjnego. W przypadku, gdy 
ług pokrystalizacyjny zawiera związki chromu 
na 6+ stopniu utlenienia w stężeniu większym 
od 600 mg/drn̂  to dodaje się do tego roztworu, 
po korekcji pH do około 1 za pomocą HpSO , 
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stechiometryczna ilość siarczynu sodowego, a 
po zajściu reakcji redukcji neutralizuje do 
pH w przybliżeniu 7 i koaguluje Cr-5+ w postaci 
Cr/0H/3 za pomoce NH.OH lub amoniaku gazowego 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51} COIG Al (2-----) 257663 (22) 86 Ol 28 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Boroch Edward, Grochowski Gustaw, 

Przyłuski Jan, Skalski Klemens 

(54) Sposób wytwarzania Ti,Hg 

(57} Zag 
jest uzy 

rtęci do 
Spo 

nia tyza 
lega na 
rtęć wyg 
przez 
związku 
stałych 
rzewa si 
2-6 godz 

adnieniem pod 
skanie Ti^Hg 

lamp wyładow 
sób wytwarzan 
nu i rtęci w 
tym, że w pie 
rzewa się w t 
-2 godzin, a 

o wzorze TiHg 
tytanu i rtęć 
ę w temperatu 
in. 

legający 
stosowan 

czych. 
ia Ti 3Hg 
zamknięt 
rwszym e 
emperatu 
otrzyma 
, tytanu 
i w drug 
rze '740-

/ 

4(51) COIG 
B01D 

Al (21) 257664 

m rozwięzaniu 
ego jako źródło 

przez wygrzewa-
ym naczyniu , po-
tapie tytanu i 
rze 550-650°C 
na mieszaninę 
i roztworów 

im etapie wyg-
800°C przez 
1 zastrzeżenie/ 

(22) 86 01 28 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Boroch Edward, Przyłuski Jan, Skalski 

Klemens 

(54) Sposób usuwania rtęci z reaktora do 
syntezy związków rtęci z metalami" 
zwłaszcza z tytanem 

(57) 
jest 

tezy 
tyta 
reak 
turz 
wier 
rżąc 
pręż 
w ii 
rtęć 

Zag 
zwi 
Spo 
zwi 
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i wp 
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onej 
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j do 
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4(51) C02F 
E03B 

Al (21) 257523 

rozwiązaniu 
procesu. 
aktora do syn-
zwłaszcza z 
atrz komory 
ej tempera-
zwiniętej po-
mi rtęci two-
bardzo małej 
rze pokojowej, 
a całej ilości 

zastrzeżenie/ 

(22) 86 01 17 

(7l) Politechnika Warszawa, Warszawa 
(72} Wenda Ryszard 

(54) Stacja wodociągowa z urządzeniem do 
odżelaziania wody 

(57) Wynalazek 
wania stacji wo 
odżelaziania wo 
dla pojedynczyc 
podarstw rolnyc 

Stacja skł 
cej /l/, zbiorn 
wietrznego /A/ 
Zbiornik ciśnie 
znajdujący się 
/ 6 / do odżelazi 
części dyszę na 
wyposażona jest 
/2/ do dawkowan 

rozwiązuje zagadnienie opraco-
docięgowej z urządzeniami do 
dy, przeznaczonej zwłaszcza 
h domów mieszkalnych lub gos-
h. 
ada się z pompy samozasysają-
ika ciśnieniowego wodno-po-
oraz filtru do odżelaziania / 6 / 
niowy wodno-powietrzny / 4 / , 
pomiędzy pompą / l / a filtrem 
anią wody ma w swej górnej 
powietrzającą / 5 / . Pompa / l / 
w dodatkowy króciec ssawny 
ia reagentów ze zbiornika /3/, 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) C0 3C Al (21) 257428 (22) 86 01 08 

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i 
Upowszechniania Postępu Technicznego i 
Organizacyjnego "Posteor" - Oddział w 
Poznaniu, Poznań; Zakłady Sprzętu 
Grzejnego "Predom-Wromet", Wronki 

(72) Gruszka Bogusław, Siwulski Stanisław, 
Kapera Władysław, Jankowski Marek, 
Mikołajczak Zbigniew, Smółka Janusz, 
Waszak Janusz 

(54) Emalia bezpośrednią 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra
cowania emalii bezpośredniej przeznaczonej do 
barwnego emaliowania wyrobów ze stali nisko-
węglowych odwęglanych i tytanowych. 

Skład chemiczny emalii wyrażony w częś
ciach wagowych zawarty jest w przedziałach: 
S i 0 2 37,0-49,0; A l ^ 0,1-3,0; BgO 14,0-19,0; 

Na 20 14,0-18,5; CaO 5,0-14,0; ZnO 0,5-6,0; 

MgO 0,1-2,0; M n 0 2 0,5-2,5; NiO 1,2-4,0; a po

nadto w zaleności od przeznaczenia emalii może 

ona również zawierać: FeJO 0,2-2,5; T i 0 ? lub 

Z r 0 2 0,5-3,5; BaO 0,5-10,0; Cr 20 0,1-5,0; 

CoO do 0,3; K 20 0,1-5,0 w miejsce Na 20 ; 

Li0 2 0,1-2,0 w miejsce Na 20 oraz dodatki zes

tawu młynowego. /3 zastrzeżenia/ 

4(51} C03C Al (21) 257429 (22) 86 01 08 

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i, 
Upowszechniania Postępu Technicznego i 
Organizacyjnego "Posteor" - Oddział 
w Poznaniu, Poznań; Zakłady Sprzętu 
Grzejnego "Predom-Wromet", Wronki 

(72) Gruszka Bogusław, Siwulski Stanisław, 
Kapera Władysław, Rumas Wiesław, 
Jankowski Marek, Mikołajczak Zbigniew, 
Smółka Janusz, Waszak Janusz 

(54) Brązowa emalią jednowarstwowa 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania brązowej emalii jednowarstwowej bezpo
średniej do otrzymywania powłok, szczególnie 
o barwie brązowej, przeznaczonej do emaliowa
nia wyrobów z różnych gatunków stali, jak na 
przykład: niskowęglowa, odwęglana, tytanowa 
itp. 

Skład chemiczny emalii wyrażony w częś

ciach wagowych zawarty jest w przedziałach: 

S i 0 2 39,0-52,0; A l ^ 0,5-3,5; BgO 12,5-16,5; 

Na 20 14,0-19,0; CaO 2,0-9,5; MgO 0,2-1,5; 

M n 0 2 0,5-7,0; NiO 1,0-4,0; FeO+Fe-O 2,5-8,0; 

T i 0 2 2,5-7,0; Li0 2 0,5-2,0; F 0-3,5, a ponad

to w zależności od przeznaczenia emalii może 

ona zawierać również: BaO 1,0-10,0; Cr ?0 
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0,1-1,0; CoO 0,1-5,0; K 20 0,5-5,0; MoO 0,1-

0,3; V_0 0,1-3,0 oraz dodatki zestawu mły

nowego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C03C Al (21) 257600 (22) 86 01 23 

(71) Instytut Technologii Materiałów 
Elektronicznych "Unitra-Cemat", Warszawa 

(72) Buźniak Jan, Kociszewski Longin, 
Stępień Ryszard 

(54) Szkło do wytwarzania włókien optycznych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania szkła optycznego do wytwarzania rdzeni 
włókien optycznych do celów światłowodowych, 
korzystnie obrazowodowych. 

Szkło według wynalazku ma następujący 
skład: 0-10% wagowych N b 2 0 5 , 0-10% wagowych 

Tap0 5, 5-30% wagowych SiO„, 0-10% wagowych 

2r0 2, 5-25% wagowych Ti0 2, 5-20% wagowych 

8 2 0 3 , 10-30% wagowych La 20,, 0-15% wagowych 

CaO i 20-40% wagowych BaO. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) C06B Al (21) 256111 (22) 85 11 04 

(61) patent 129682 
(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg", 

Krupski Młyn 
(72) Ambrożek Marian, Guga Dan, Krajewski 

Stanisław 

(54) Sposób wytwarzania materiałów wybuchowych 
amonowo-saletrząnycn" 

(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że spęcznianie mączki guarowej gli
kolem odbywa się w temperaturze 50-120°C, przy 
czym ilość mączki guarowej wynosi 0,1-2,5% 
wagowych w stosunku do materiału wybuchowego, 
a ilość glikolu wynosi 10-80% wagowych w sto
sunku do ilości mączki guarowej. Otrzymany ma
teriał jest wodoodporny i znajduje zastosowa
nie w robotach strzelniczych w kopalniach i 
kamieniołomach. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) C06F Al (21) 257748 (22) 86 01 31 

(71) Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego, 
Bystrzyca Kłodzka 

(72) Filipek Ryszard, Stasiak Jerzy 

(54) Zapałki termiczne 

(57) Wynalazek rozwia 
wania składu chemiczn 
zapalającej łebka zap 
lania mas termitowych 
niętych przewodów ele 
i końców pękniętych s 
do zapalania świec dy 
ziemno ogrodowych. 

Masa zapalająca 
nia mas termitowych i 
zapalania świec dymny 
gowym do 55% chloranu 
mianu potasu, natomia 
zapałki do zapalania 
datkowo do 7% czerwie 
palna zapałki do zapa 
wiera do 14,8% proszk 
magnez, do 10,5% pros 
czerwieni żelazowej i 

zuje zagadnienie opraco-
ego masy palnej i masy 
ałki termicznej do zapa-
do spajania końców pęk-

ktrycznych napowietrznych 
zyn kolejowych i zapałek 
mnych do tępienia gryzoni 

łebka zapałki do zapala-
masa palna zapałki do 

eh zawiera w stosunku wa-
potasu i do 4% dwuchro-

st masa zapalająca łebka 
świec dymnych zawiera do
ni żelazowej, zaś masa 
lania mas termitowych za-
u ze stopu aluminium -
zku aluminium, do 13,6% 
do 9% żelatyny. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C07C Al (21) 255624 (22) 85 10 03 

(30) 84 10 05 - DE - P 3436569.9 
(71) Boehringer Ingelheim KG, Ingelheim/Rhein, 

DE 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
aminokwasów 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa
rzania nowych związków chemicznych wykazują
cych silne działanie obniżające ciśnienie 
tętnicze krwi w długim czasie. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych ami
nokwasów o wzorze ogólnym 1, w którym R. oz
nacza atom wodoru, grupę acetylową, benzoilo-
wą, piwaloilową albo grupę o wzorze ogólnym 7, 
p oznacza liczby 1 - 4, a A oznacza resztę 
06 -aminokwasu, polega na tym, że związek o 

wzorze ogólnym 5, w którym X oznacza odpowied
nią grupę zabezpieczającą, p oraz A mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się reakcji z merkap-
tozwiązkiem o wzorze ogólnym HS-R., w którym 

R 1 ma wyżej podane znaczenie i ewentualnie 

obecne grupy zabezpieczające odszczepia się i 
ewentualnie tak otrzymany produkt końcowy o 
wzorze ogólnym 1 przeprowadza się w sól. 

/I zastrzeżenie/ 

NH2 

(ÇH 2 ) p 

_>-CH2 - CH-CO-NH- CH-CO-A 

4 (51) C07C Al (21) 258097 (22j 86 02 22 

(71) Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne 
"Polfa", Pabianice 

(72) Grabowicz Włodzimierz, Kamerdyniak 
Barbara, Małecki Zygmunt 

(54] Sposób wytwarzania bromku laurylobenzylo-
dwumętyloamoniowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyelimi
nowania z procesu wytwarzania bromku laurylo-
benzylodwumetyloamoniowego uciążliwego oddes
tylowania aminy z parą wodną. 

Sposób według wynalazku polegający na re
akcji czwartorzędowania użytej w nadmiarze 
benzylodwumetyloaminy bromkiem laurylu charak-
retyzuje się tym, że reakcję czwartorzędowania 
prowadzi się najpierw do całkowitego przereago-
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wania bromku laurylu, a następnie do oznaczo
nego ilościowo nadmiaru aminy dodaje się ste-
chiometrycznę ilość bromku laurylu i dalej 
prowadzi proces do momentu uzyskania pH mie
szaniny reakcyjnej poniżej 7,5 oraz śladowych 
ilości aminy. Bromek laurylobenzylodwumetyioa-
moniowy stosowany jest w lecznictwie jako śro
dek odkaźajęcy. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) C07C 
C07D 

Al (21) 261052 (22) 86 08 15 

(30) 85 08 17 - DE - P 3529529.5 
(71) Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, DE 

(54) Sposób wytwarzania trwałej odmiany 
torasemidu 

(57) Wyna 
wania pro 
odmiany t 

Spos 
/o temper 
toraesemi 
przez prz 
sine odmi 
się subte 
tałów odm 
między te 
torasemid 
w środkac 

lazek 
stego 
orase 
ób wy 
aturz 
du /o 
egrup 
any I 
lnie 
iany 
mpera 
u sto 
h lec 

rozwi 
sposo 
midu. 
twarzą 
e topn 
tempe 

owanie 
I tora 
rozpro 
I i mi 
turę p 
suje s 
zniczy 

azuje zagadnienie opraco-
bu wytwarzania trwałej 

m a 
ieni 
ratu 
, po 
semi 
wadź 
esza 
okoj 
ie j 
eh o 

odmiany I tor 
a 162°C/ z od 
rze topnienia 
lega na tym, 
du w wodzie z 
onymi zarodka 
w temperatur 
owę i 90°C. 0 
ako substancj 
działaniu mo 

/3 zast 

asemidu 
miany II 
169°C/ 

że zawie-
aszczepia 
mi krysz-
ze po
dmianę I 
ę czynne 
czopędnym, 
rzężenia/ 

4 (51) C07C A2(21) 261261 (22) 86 09 01 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Milchert Eugeniusz, Goc Waldemar, 

Myszkowski Jerzy, Kałamaja Andrzej, 
Madej Władysław 

(54) Sposób zawracania dichloropropanoli i 
epichlorohydryny ze ścieków do instalacji 
epichlorohydryny i/iub gliceryny 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wyko
rzystania w procesie produkcyjnym dichloropro
panoli i epichlorohydryny dotychczas traco
nych w ściekach. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że ścieki z wytwórni epichlorohydryny zawie
rajęce roztwory wodne dichloropropanoli i 
epichlorohydryny po oddzieleniu zawiesiny 
ciał stałych i schłodzeniu do temperatury 
298 - 343 l< kieruje się do adsorbera. Proces 
adsorpcji prowadzi się na znanych adsorben
tach aż do otrzymania chwilowego stężenia 
zwięzków organicznych w odcieku za adsorberem 
na poziomie 0,0001 do 0,25% wagowych, po czym 
przeprowadza się desorpcję parę wodne o tem
peraturze 393 - 550 K aż do otrzymania chwilo
wego stężenia zwięzków organicznych w skropli-
nach po desorpcji na poziomie 0,001 - 2% wa
gowych. Część desorbatu kieruje się do kolum
ny reakcyjno-odpędowej epichlorohydryny, a 
pozostały desorbat łęczy się z wodę zasilaję-
cę reaktor chlorohydroksylowania i/lub z wodę 
roztwarzajęcę węglan wapniowy lub sodowy. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C07D Al (21) 257863 (22) 86 02 06 

(71) Akademia Medyczna, Łódź 
(72) Glinka Ryszard, Kotełko Barbara, 

Mikiciuk-Olasik Elżbieta, Brzezińska 
Elżbieta, Magiełka Stanisław, Szczepaniak 
Henryk, Szwarc Henryk 

(54) Sposób wytwarzania l-benzoiloąminometylo-
1,2,3,4-tetrahydro izochinoliny 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie otrzy
mania półproduktu do syntezy znanego leku 
przeciwgrzybicznego o nazwie Praziquantelu. 

Sposobem według wynalazku 1-chlorometylo-
3,4-dihydroizochinolinę poddaje się działaniu 
amoniakiem w temperaturze 30-150°C pod ciśnie
niem 10-100 atmosfer, otrzymujęc 1-aminomety-
lo-3-4-dihydroizochinolinę po czym na zwięzek 
ten działa się chlorkiem benzoilu w warunkach 
reakcji Schotten-Baumana otrzymujęc 1-benzo-
iloaminometylo -3,4-dihydroizochinolinę, któ
re poddaje się uwodornieniu działajęc wodorem 
w obecności katalizatorów korzystnie platyny, 
niklu w temperaturze 20-120°C pod ciśnieniem 
10-150 atmosfer otrzymujęc 1-benzoiloamino-
metylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinolinę. 

/I zastrzeżenia/ 

4 (51) C07D 

(71) 

Al (21) 257967 (22) 86 02 14 

Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, 
Warszawa 

(72) Poślińska-Bucewka Halina, Planowski 
Ryszard, Łukasiewicz Zofia, Malinowska 
Iwona 

(54) Sposób wytwarzania szczawianu 1-benzylo-
-2-/4-metoksybenzyI0/-I,2,5,6 - tetra" 
hydro-3,4-dimetylopirydyniovvego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania prostego sposobu nadajęcego się do zas
tosowania przemysłowego. 

Sposób wytwarzania szczawianu 1-benzylo-
-2-/4-metoksybenzylo/-1-2-5-6-te trahydr0-3,4-
dimetylopirydyniowego przez kondensację chlor
ku p-metoksybenzylomagnezowego, otrzymanego 
z chlorku p-metoksybenzylowego i magnezu, ze 
zwięzkiem o wzorze 4, w którym X oznacza Cl, 
Br, J i następnie redukcję mieszaniny borowo
dorkiem sodowym, charakteryzuje się tym, że 
chlorek p-metoksybenzylomagnezowy wytwarza 
się w reakcji chlorku p-metoksybenzylowego z 
wirówkami magnezowymi stosowanymi w nadmiarze, 
w środowisku mieszaniny rozpuszczalników: 
tetrahydrofuranu z benzenem lub z jego homolo-
gami, w temperaturze podwyższonej i uzyskany 
roztwór chlorku p-metoksybenzylomagnezowego 
wprowadza się stopniowo do zawiesiny zwięzku 
o wzorze 4, w benzenie lub w jego homologach 
ogrzewa w temperaturze 60-80°C, a następnie 
w znany sposób przeprowadza hydrolizę, reduk
cję mieszaniny i wyodrębnienie produktu. Wyt
worzony szczawian 1-benzylo -2-/4-metoksyben-
zylo/-l,2,5,6 - tetrahydro,3,4-dimetylopirydy-
niowy, stanowi produkt pośredni w syntezie 
leku, znanego pod nazwę petazocyna, o silnym 
działaniu przeciwbólowym. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D Al (21) 258009 (22) 86 02 17 

(71) Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne 
"Polfa", Starogard Gdański 

(72) Stępiński Piotr, Niklas Kazimierz, 
Skonieczna Maria, Rychter Stanisław 

(54) Sposób otrzymania 4-sulfanilamido-2,6-
dimeTöTTs"ypirymidyny 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania sposobu, w którym znacznie obniżono zu-
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życie pirydyny, 
nilamido-2,6-dim 
sację 2,6-dimeto 
tyloaminobenzeno 
pirydyny, zmydla 
wyodrębnienie 4-
pirymidyny poleg 
ej i prowadzi się 
aromatycznego lu 
takiego jak: ben 
benzen, w obecno 

Sposób otrzymywania 4-sulfa-
etoksypirymidyny przez konden-
ksy-4-aminopirymidyny z p-ace-
sulfochlorkiem w środowisku 
nie otrzymanego produktu oraz 
sulfanilamido-2,6-dimetoksy-
a na tym, że proces kondensa-
w środowisku węglowodoru 
b jego chlorowcopochodnej, 
zen, toluen, ksylen, chloro-
ści pirydyny. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) C07D Al (21) 259007 (22) 86 04 17 

(30) 85 04 18 - US - 724.857 
(71) Pfizer Inc., Nowy 3ork, US 

(54) Sposób wytwarzania pochodnych kwasu 
6-/1-acylo-1-hydroksymetylo/pen icyła
nowego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwa
rzania zwięzków chemicznych, które wykazuję 
działanie antybakteryjne oraz sa inhibitora
mi beta-laktamazy. 

Sposób wytwarzania związków o wzorze 
ogólnym 1, w którym n jest równe O - 2, X oz
nacza grupę hydroksylowe lub grupę 0C0Ř2, w 

2 
której R oznacza atom wodoru lub grupę 
/C.-C / alkilowe, R oznacza atom wodoi»u lub 

grupę rodnika tworzęcego ester ulegający 
hydrolizie w warunkach fizjologicznych lub 
rodnik acyloksymetylowy lub l-/acyloksy/etylo-
wy pochodzęcy od tradycyjnego antybiotyku be-
ta-laktamowego, zaś R^ oznacza grupę /C.-CV 

alkilowe, /C -Cy cykloalkilowę, /C -C l 2/
c y , <" 

loalkiloalkilowa , /Cfi-C „/alk ilocykloalkilowę , 

adamantylowę, fenylowa, /C7-C12/fenyloalkilo-

wę, /C7-C Valkilofenylowa, /C ~C12/fenoksy-

alkilowa,naftyłowa, furylowa, /C -C _/furylo-

alkilowę, benzofuranylowę, benzofuranylomety-
lowę, tienylowę, /C,.-C10/tienyloalkilowa , 

benzotienylowę, benzotienylometylowa, /C5-Cg/ 

-N-alkilopirolilowę, N-fenylopirolilowę, 
/C.^-C „/-N-Aenyloalkilo/pirolilowę , /Cc-C.y 

-N-alkilopiroliloalkilowę, /Cq-C12/-N-alkilo-
indoliIowę, /Cq-C1^/alkiloindo11lometyIowę, 
/Cg-C12/-N-alkiloizoindolilowę,/Cg-C V-N-al-
kiloizoindolilometylowe, indolizynyIowę, 
indolizynylometylowę, oksazolilowę, /C -C q/ 

oksazoliloalkilowę, benzoksazolilowę, benzo-
ksazolilometylowę, izoksazolilowę, /C.-CQ/-

-izoksazol iloalkilowe, benzoizoksazolilowę, 
benzoizoksazolilometyIowę, tiazolilowę, 
/C4-Cq/tiazoliloalkilowę, benzotiazolilowę, 

benzotiazolilometylowę, izotiazolilowę, 
/C4-Cg/izotiazoliloalkilowę, benzotiazolilowę, 
benzotiazolilometylowę, /C .-C V-N-alkilop i rá
zol iIowę, /C5-C../-N-alkilopirazoliloalkilowę, 
/C8-C11/-N-alkiloindazolilowę , /Cg-C^Z-N-al-
k i loin da zol i lome ty Iowę , /C .-Cy^-N-alkiloimi-
dazolilowę, /C -C /-N-alkiloimidazoliloa1-
kilowę, /Cg-Cj^y-N-alkilobenzimidazolilowę, 
/Cg-C,. ../-N-alkilobenzimidazolilometylowę, 
pirydylowę, /0,-C. /-pirydyloalkilowę, chino-

lilowę, chinolilometylowę, izochinolilowę, 
izochinolilometylowę, pirazynylowę, /C^-C.-J 
pirazynyloalkilowę, chinoks linylowę. 

chinoksalinylometylowę, pirymidynylowę, 
/C5-C10/pirymidynyloalkilowę, ehinazoliIowę, 

chinazolinylometylowę, pirydazynylowę, / cc~ 

C^g/pirydazynyloalkilowa, ftalazynylowę, 

f talazynylometylowę, cynnolidynylowę, lub 
cynnolinylometylowę lub jedne z powyższych 
grup mono- lub di- podstawione przy atomie 
węgla alifatycznym, aromatycznym lub hetero
cyklicznym przy czym gdy występuję dwa pod
stawniki sę one takie same lub różne, z tym 
zastrzeżeniem, że żaden węgiel tetrahedralny 
nie jest jednocześnie przyłęczony do atomu 
azotu lub tlenu oraz fluoru, chloru, bromu 
lub drugiego atomu azotu lub tlenu i że żaden 
atom azotu nie jest czwartorzędowy, oraz far
maceutycznie dopuszczalnych soli kationowych 
gdy zwięzek zawiera grupę karboksylowe lub 
farmaceutycznie dopuszczalnych soli, addcyj-
nych z kwasami, gdy zwięzek zawiera zasadowy 
atom azotu polega na tym, że zwięzek o wzorze 

2, w którym R i X maję wyżej podane znaczenie, 
z tym, że gdy R zawiera pierwszo- lub drugo-
rzędowę grupę aminowe, grupa ta jest chronio
na grupę benzyloksykarbonylowę, hydrolizuje 
się do utworzenia zwięzku o wzorze 1, w któ
rym R oznacza atom wodoru lub kation, następ
nie hydrolizuje się grupy benzyloksykarbony
lowę i gdy R nie oznacza atomu wodoru lub 
kationu estryfikuje się odpowiedni zwięzek 
o wzorze 1. /15 zastrzeżeń/ 

4 (51) CO 7 0 A l (21) 2 5 9 7 3 9 (22) 86 05 27 

(30) 85 05 29 - US - 738,924 
(71) Pfizer Inc., Nowy Jork, US 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
3piroimidazolidyny 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwa
rzania nowych zwięzków chemicznych, które sę 

Wzór 7 
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inhibitor 
z tym sę 
wlekłych 

Spos 
spiroimid 
nacza ato 
metylowe 
związek o 
ne znaczę 
boru w ro 
wiska rea 

ami reduktazy a 
użyteczne w lec 
powikłań występ 
ob wytwarzania 
azolidyny o wzo 
m fluoru, chlor 
lub metoksylowę 
wzorze 7, w kt 
nie poddaje się 
zpuszczalniku o 
kcji. 

Idozowej i w związku 
zeniu pewnych prze-
ujących w cukrzycy, 
nowych pochodnych 
řze 1, w którym R oz-
u lub wodoru, grupę 
, polega na tym, że 
órym R ma wyżej poda-
reakeji z trójfluorkiei 

bojętnym wobec środo-
/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) C07D Al (21) 260107 (22) 86 06 16 

(30) 85 06 15 - GB - 85/15207 
(71) The Boots Company PLC, Nottingham, GB 
(72) Davies Roy V., Fraser James 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
tienopirydonu" 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwa
rzania nowych związków chemicznych, które 
wykazują działanie hipotensyjne. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
tienopirydonu o ogólnym wzorze 1, w którym 
n oznacza 1 lub 2, a R i R . s ę jednakowe lub 

różne i oznaczają /C..-C /-alkil, a Z oznacza 
atom wodoru, /C -C./-alkoksy, 2/C.-C. al
kil/, 2-fenyl, 2-/2-chlorowcofenyl/, 2-/3-chlo-
rowcofenyl/ lub atom chlorowca a także ich 
soli polega na tym, że związek o wzorze ogól
nym 2, w którym m oznacza zero lub 1, utlenia 
się, po czym powstały zwięzek o wzorze 1, w 
którym n oznacza odpowiednio 1 lub 2, ewentu
alnie poddaje się reakcji z kwasem. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) CO70 Al (21) 262327 (22) 85 10 29 

(30) 84 10 31 - US - 666,953 
85 08 06 - US - 762,998 

(71) Pfizer Inc., Nowy Oork, US 

(54) Sposób wytwarzania 2-ketoindolo-3-kar-
bonamidów ~ " "" ~ -~ * " 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwa
rzania nowych związków chemicznych, które 
wykazuję własności przeciwzapalne. 

Sposób wytwarzania 2-ketoindolo-3-karbo-
namidów o ogólnym wzorze HET-CONH-Ar, w któ
rym HET- oznacza resztę o wzorze 1 lub 2, w 

których Z oznacza atom tlenu lub grupę mety
lenowe, R oznacza grupę fenylowę albo alkilo
we o 1 - 3 atomach węgla, albo HET oznacza 
resztę o wzorze 3, w którym R jest podstaw
nikiem w pozycji 5, 6 lub 7 i oznacza grupę 
alkanoilowę o 2 - 6 atomach węgla, cykloalka-
noilowę o 4 - 6 atomach węgla, alkoksykarbo-
nylowę o 2 - 3 atomach węgla, 2-tenoilowę, 
benzoilowę, fenyloacetylowę lub grupę benzo-
ilowę podstawione atomem fluoru lub chloru, 
grupę metylowe lub cyjanowę, R ç oznacza atom 

wodoru lub grupę alkilowe o 1 - 3 atomach 
węgla, a Ar- oznacza grupę fenylowę, fluoro-
fenylowę, trifluorometylo-fenyIowę, metoksy-
fenylowę, chlorofenylow, difluorofenylowę, 
pirydylowę, 2-tiazolilowę, 5-metylo-2-tiazo-
lilowę, 5-metylo-2-izoksalilowę, 2-tiadiazo-
lilcwę, 2-pirymidylowę albo nitrofenylowę 
oraz ich soli addycyjnych z kwasami, polega 
na tym, że zwięzek o wzorze HETCO-R, w któ
rym HET- ma wyżej podane znaczenie, a R ozna
cza grupę alkilowe o 1-3 atomach węgla podda
je się reakcji ze zwięzkami o wzorze Ar-NH 2, 

w którym Ar ma wyżej podane znaczenie. 
/4 zastrzeżenia/ 

4 (51) C07H A1C21) 258362 (22) 86 03 11 

(30) 85 03 12 - GB - 85/06381 
85 03 23 - GB - 85/07626 
86 01 10 - GB - 85/00553 

(71) Beechman Group p . l . c , Brentford, GB 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
erytromycyny 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania sposobu wytwarzania nowych zwięzków 
chemicznych lepiej przyswajalnych przez orga-
nozmy niż erytromycyna A i równocześnie zacho-
wujęcych dobre działanie przeciwbakteryjne. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych eryt
romycyny o ogólnym wzorze 1, w którym jeden 

1 2 
z symboli R i R oznacza atom wodoru, a dru
gi oznacza grupę aminowe lub podstawione gru-

1 2 
pę aminowe, albo R i R razem oznaczaję atom 
tlenu 0= z grupy karbonylowej, grupę oksymowę, 
podstawione grupę oksymowę lub grupę iminowę 

i R oznacza grupę hydroksylowe lub alkoksylo-
1 2 

wę, albo jeden z symboli R i R o 
hydroksylowe lub aminowe, a drugi 

)znacza grupę 
razem z sym-

3 
bolem R oznacza eterowy atom tlenu - 0 - , R 
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oznacza grupę o wzorze Q-CH/R /-, w którym Q 

oznacza grupę o wzorze -R -O-, grupę w zorze 

RB-00-0-, grupę o wzorze RB-CO-N/RD/- lub 

A D A 
R -SO„-N/R /-, przy czym we wzorach tych R 
oznacza niepodstawionę lub podstawione grupę 

Q 

węglowodorowe, R oznacza atom wodoru lub nie-
podstawionę albo podstawiona grupę węglowodoro-

C 0 
wa lub węglowodoroksyIowę, symbole R i R sę jed
nakowe lub różne i oznaczaję atomy wodoru lub 
niepodstawione albo podstawione grupy węglowodo-

A B C D 
rcwe.albo dwa z symboli R ,R ,R i R tworzą ra
zem dwuwartościowę, niepodstawione lub pod
stawione grupę organiczne, tworzęcę razem z 
odpowiednimi atomami cząsteczki heterocyk-

4 
liczny pierścień o 4-7 członach, R oznacza 
atom wodoru lub grupę hydroksylowe, R ozna
cza atom wodoru lub rodnik metylowy, jeden 

8 9 
z symboli R i R oznacza atom wodoru, grupę 
hydroksylowe, alkoksylowę, alkanoiloksylowę, 
aminowe, podstawiona grupę aminowe lub grupę 

12 12 
0 wzorze R -SO„-0-, w którym R ~ oznacza 

8 9 
grupę organiczne, a drugi z symboli R i R 

8 9 
oznacza atom wodoru, albo R i R razem ozna
czaję atom tlenu 0= z grupy karbonylowej, 
grupę oksymowę lub podstawione grupę oksymowę, 
jak również farmakologicznie dopuszczalnych 
estrów lub soli addycyjnych zwięzków o wzorze 
1 z kwasami, znamiennymi tym, że zwięzek o 

ogólnym wzorze 7, w którym R , R , R , R i 
9 18 

R maję wyżej podane znaczenie i R' oznacza 
atom tlenu 0= z grupy karbonylowej, grupę 
oksymowę lub podstawione grupę oksymowę i w 

którym to zwięzku jakiekolwiek zdolne do re
akcji grupy, za wyjętkiem grupy hydroksylo
wej w pozycji 11, sę ewentualnie zabezpieczo
ne, poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze 

Q 
8, w którym Q i R maję wyżej podane znaczenie 
otrzymujęc zwięzek o ogólnym wzorze 1, w któ-

1 2 
rym R i R razem oznaczaję atom tlenu 0= z 
grupy karbonylowej lub podstawione grupę 
oksymowę, po czym, w razie potrzeby, prze
prowadza się przekształcenie znanymi metodami 
podstawnika w strukturze erytromycyny w inny 
podstawnik, usuwanie grup zabezpieczajęcych 
i wytwarzania farmakologicznie dopuszczalnych 
estrów lub soli addycyjnych zwięzku o wzorze 
1 z kwasami. /13 zastrzeżeń/ 

4 (51) C08B Al (21) 262129 (22) 86 10 30 

(30) 85 10 30 - DD - WPC08B 282 179-2 
(71) VE Kombinat Starke und Kartoffelveredlung 

Halle, DD 
(72) Schirner Rolf, Nürnberger Harald, Kalb 

Helmut, Prokop Günther, Kopf Dieter 

(54) Sposób równoczesnego otrzymywania skrobi 
pszennej i glutenu pszennego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie umożli
wienia prowadzenia z duże wydajnościę procesu 
równoczesnego otrzymywania skrobi pszennej i 
glutenu pszennego z suchych produktów prze
miału pszenicy. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że sporzędza się wodne zawiesinę produktu 
przemiału pszenicy o stosunku woda/męka rów
nym od 1,0 do 3,0 i następnie rozdrabnia me
chanicznie na mokro, doprowadzajęc ję do tem
peratury 20-50°C i utrzymujęc w fazie spo
czynkowej w cięgu 5-120 minut, przy czym za
wiesinę produktu przemiału pszenicy oddziela 
się w jednostopniowej, trójfazowej klasyfi
kacji hydraulicznej w polu odśrodkowym osad 
zawierajęcy gruboziarniste skrobię, a nie
przerwanie tworzony odciek wirówkowy rozdzie
la się drogę kontrolowanego rozwarstwiania w 
wirówce na zawierajęce substancję ekstraktu 
męcznego fazę lekkę oraz na zawierajęce gluten 
męczny fazę ciężkę. Ciekłe frakcję ciężkę z 
częściowo zlepionym glutenem męcznym odprowa
dza się nad wewnętrznym płaszczem wirówki, a 
zawierajęce substancję ekstraktu męcznego 
ciekłe frakcję lekkę odprowadza się przy gór
nej krawędzi odśrodkowej przestrzeni rozdziel
czej . 

W przypadku przeprowadzania otrzymanych 
sposobem według wynalazku produktów pośrednich 
w produkty końcowe, takie jak grubo- i drob
noziarnista skrobia, wilgotny gluten i ekst
rakt męczny prowadzi się strumienie substan
cji konsekwentnie w przeciwprędzie. 

/6 zastrzeżeń/ 

4 (51) C08G Al (21) 257167 (22) 85 12 27 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Artykułów Technicznych i 
Galanteryjnych, Łódź 

(72) Pietrzak Tomasz, Kujawiak Piotr 

(54) Sposób modyfikacji polikaproamidu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzy
mywania polikaproamidu alkalicznego o obniżo
nej twardości. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że reakcję polimeryzacji kaprolaktamu w obec
ności układu katalitycznego zawierajęcego 
dwuwodo rek bis-/2-metoksyetoksy/glinowosodowy 
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jako katalizator oraz tolilenodwuizocyjanian 
jako inicjator reakcji prowadzi się dodając 
oleje silikonowe, takie jak: olej metylosili-
konowy lub metylofenylosilikonowy w ilości 
0,25 - 1 części wagowych na 100 części wago
wych odlewu. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C08G Al (21) 257296 (22) 85 12 31 

(71) Zakłady Włókien Chemicznych "Stilon", 
Gorzów Wielkopolski 

(72) Sadowski Krzysztof, Erdmann Teresa, 
Drozda Marian 

(54) Sposób ciągłej kontroli przygotowywania 
mieszaniny polimeryzacyjnej zawierającej 
kaprolaktam oraz układ pomiarowo-rejes-
"trujęcy do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób cięgłej kontroli przygotowywania 
mieszaniny polimeryzacyjnej zawierajęcej kop-
rolaktam, charakteryzuje się tym, że aktual
ny skład mieszaniny w czasie dodawania kompo
nentów jest ciągle kontrolowany i rejestro
wany, a w przypadku wystąpienia niewłaściwego 
składu gotowej do polimeryzacji mieszaniny 
następuje zablokowanie przesłania tej szarży 
do autoklawu polimeryzacyjnego. 

Układ pomiarowo-rejestrujęcy zmiany re
zystancji mieszaniny polimeryzacyjnej zawie
rającej kaprolaktem z sygnalizatorem poziomu 
mieszaniny, charakteryzuje się tym, że składa 
się z poleczonych kolejno; sondy przewodnoś-
ciowej /A/, obwodu wejściowego / 2 / , wzmacnia
cza prądu stałego / 3 / , z wyjścia którego uk
ład rozgałęzia się na układ sygnalizatora po
ziomu z poleczonych kolejno przerzutnika 
Schmitta / 8 / , stopnia inwertera fazy / 9 / i 
wzmacniacza końcowego z wyjściem przekaźniko
wym /10/, oraz na układ pomiaru rezystancji 
mieszaniny polimeryzacyjnej zawierajęcej kap
rolaktam, składający się z rezystora / 4 / , 
przetwornika elektropneumatycznego / 5 / , któ
rego wyjście następnie rozgałęzia się na re
jestrator pneumatyczny / 6 / i sygnalizator 
graniczny / 7 / . /3 zastrzeżenia/ 

A 

4 (51) C08G Al (21) 257522 (22) 86 01 17 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Kicko-Walczak Ewa, Penczek Piotr, 

Majewski Józef, Penczek Marcin 

(54) Sposób utwardzania nienasyconych żywic 
poliestrowych 

(57) Zagadnieniem podlegajęcym rozwięzaniu 
jest zwiększenie szybkości procesu. 

Sposób utwardzania żywic poliestrowych 
przez zmieszanie żywicy ze zwięzkiem nad-
tlenkowych, organiczne solę kobaltu i acety-

loacetonem, charakteryzuje się tym, że na 100 
części wagowych nienasyconej żywicy polies
trowej stosuje się roztwór organicznej soli 
kobaltu, zwłaszcza naftenianu lub oktanianu 
kobaltawego i acetyloaceton w takich iloś
ciach, że sę one zgodne ze wzorem 
35°t5 </**0,Q3/c < °Ą£\ , w którym "a" ozna
cza ilość acetyloacetonu w częściach w prze
liczeniu na 100-procentowy acetyloaceton, "c" 
oznacza ilość organicznej soli kobaltu w częś
ciach wagowych w przeliczeniu na Co, a "t" 
oznacza temperaturę w °C, przy czym tempera
tura podczas mieszania wynosi 10-30°C, oraz 
3-6 części wagowych utwardzacza w postaci 
roztworu wodorońadtlenku cykloheksanonu w wodo-
ronadtlenku kumenu, zawierajęcego 15-75 części 
wagowych wodorońadtlenku cykloheksanonu na 100 
części wagowych wodorońadtlenku kumenu, i 
uzyskanego przez zmieszanie wodorońadtlenku 
cykloheksanonu, a zwłaszcza - co najmniej 
35-procentowej pasty wodorońadtlenku cyklo
heksanonu w plastyfikatorze, zwłaszcza we 
ftalanie dwubutylowym z technicznym wodoronad-
tlenkiem kumenu, zawierajęcym co najmniej 60% 
wodorońadtlenku kumenu. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) C08G Al (21) 257538 (22) 86 01 15 

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, 
Gliwice 

(72) Kapko Józefa, Kres Elżbieta, Tyrka 
Eugeniusz, Lichecki Józef 

(54) Sposób otrzymywania wodororozpuszczalnych 
żywic melaminowoformaldehydowycTh" 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania technologii procesu zapewniajęcej uzys
kanie żywic o wysokiej zawartości substancji 
nielotnych. 

Sposób według wynalazku polega na prowa
dzeniu procesu dwuetapowo. W pierwszym eta
pie przeprowadza się w znany sposób metylo-
lowanie melaminy formaldehydem, a po jego 
zakończeniu, w mom-encie rozpuszczenia się me
laminy, do uzyskanego klarownego roztworu 
wprowadza się wodę w ilości 300-1 000 części 
wagowych w przeliczeniu na 1 mol melaminy, 
chłodzi do temperatury 288-293 K i po ochło
dzeniu odsęcza lub odwirowuje się sześciome-
tylolomelaminę, zawierajęce od 0-80% wagowych 
wody, a następnie w drugim etapie wprowadza 
się do 15-30 moli metanolu, zakwasza silnymi 
kwasami nieorganicznymi i/lub organicznymi 
do pH 4-1, podgrzewa do temperatury 323-353 l< 
i prowadzi proces etyryfikacji w znany sposób. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C08G Al f21) 257539 (22) 86 01 15 

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, 
Gliwice 

(72) Kapko Józefa, Kres Elżbieta, Tyrka 
Eugeniusz, Lichecki Dózef 

(54) Sposób otrzymywania alkoksylowanych 
żywic aminowych" 

(57) Zagadnienie 
jest usprawnieni 

Alkoksylowa 
i/lub metylolomo 
muje się na drod 
fikacji metylolo 
ka metanolén i/l 
kwaśnym albo dal 
manych pochodnyc 
ności katalizato 

m podlegaj 
e technolo 
ne pochodn 
cznika wed 
ze prowadź 
melamin i/ 
ub etanole 
szej przee 
h wyższymi 
ra kwaśneg 

ęcym rozwięzaniu 
gii procesu, 
e metylolomelamin 
ług wynalazku otrzy-
enia reakcji etery-
lub metylolomoczni-
m w środowisku 
teryfikacji otrzy-
alkoholami w obec-

o, którym jest ka 
/l zastrzeżenie/ 
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4 (51) C08J A2(21) 261770 (22) 86 10 07. 

(711 Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Trochimczuk Witold, Poźniak Gryzelda, 

Bryjak Marek, Matys Jacek 

(54) Sposób wytwarzania porowatych membran 
jo nowym ienny cT? 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra
cowania sposobu wytwarzania porowatych mem
bran jonowymiennych mających za zadanie, op
rócz rozdzielania cząsteczek o różnych wymia
rach, także odsalanie roztworów koloidów albo 
zawiesin. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że homogenizuje się przez stapianie co najm
niej dwa termoplastyczne polimery foliotwór-
cze z wypełniaczem nieorganicznym, po czym 
z otrzymanego stopu formuje się kształtki, 
na które działa się odczynnikiem rozkładają
cym wypełniacz i równocześnie wprowadzającym 
grupy zdolne do dysocjacji elektrolitycznej. 

"/7 zastrzeżeń/ 

4 (51) C08J A2 (21) 261925 (22) 86 10 17 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Goślicki Andrzej, Michalak Henryk, 

Zielonka Tadeusz, Wojciechowski Piotr, 
Kryszewski Marian 

(54) Sposób wytwarzania folii poli/terefta-
Tanowo etylenowej/ o podwyższonej 
zdolność i adhęzyj nej 

(57) Sposób wytwarzania folii poli/tereftala-
nowo etylenowej/ o podwyższonej zdolności 
adhezyjnej, przeznaczonej zwłaszcza do wytwa
rzania fotopolimerowych form drukowych, na 
drodze obróbki chemicznej oraz naniesienia na 
powierzchnię folii warstwy adhezyjnej, charak
teryzuje się tym, że powierzchnię folii pod
daje się wpierw trawieniu roztworem ługu sodo
wego lub potasowego, a następnie działaniu 
roztworów dwu- lub trój izocyjanianów dwu- lub 
trójfenylometanu w rozpuszczalnikach orga
nicznych, korzystnie w chlorku etylenu, po 
czym na tak przygotowaną powierzchnię folii 
nanosi się warstwę adhezyjna w postaci mie
szaniny elastomeru poliuretanowego i środka 
sieciującego elastomer poliuretanowy. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) C08L Al (21) 257595 (22) 86 01 21 

(71) Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, 
Gliwice; Instytut Chemii Przemysłowej, 
Warszawa 

(72) Pater Stanisław, Sikora Andrzej, Motyka 
Ewa, Tyrka Eugeniusz, Warwas Jan, Deda 
Joanna, Florsch Zdzisław, Lisicki 
Zygmunt, Polaczek Jerzy 

(54) Sposób otrzymywania spoiw przeznaczo
nych zwłaszcza do kitów i mas samo
przylepnych 

(57) Sposób otrzymywania spoiw przeznaczo
nych zwłaszcza do kitów i mas samoprzylep
nych, polega na tym, że do 20 - 80 części 
wagowych ciężkiego oleju smołowego czyli ole
ju antracenowego I lub II pochodzącego z des
tylacji smoły koksowniczej, podgrzanego do 
temperatury 313 do 323 K dodaje się porcjami 
jeden z polimerów winylowych względnie ich 
mieszaninę i po dokładnym wymieszaniu pod
grzewa się zawiesinę do 403 K, dalej miesza 
utrzymując w tej temperaturze przez 30 minut, 

po czym do tak otrzymanego spoiwa po schło
dzeniu do 383 K dodaje się ewentualnie 5 do 
50 części wagowych rozpuszczalnika korzystnie 
solwentnafty. Do spoiwa tego wprowadza się 
odpowiednią ilość wypełniaczy: w przypadku 
mas samoprzylepnych - niewielką ilość, nato
miast w przypadku kitów - znaczną. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) C08L 
E01B 

Al (21) 257655 (22) 86 01 28 

(71) Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego 
"Stomil", Wolbrom 

(72) Banyś Władysław, Adamczyk Dan, Stanek 
Wit, Glanowski Bogdan, Filipek Aleksander 

(54) Elastyczny materiał tłumiący 

(57) Celem wynalazku jest opracowanie elas
tycznego materiału tłumiącego, z łatwo dostęp
nych kauczuków i innych komponentów, szcze
gólnie przydatnego do ograniczenia hałasu i 
wibracji zastosowanego w podtorzach szynowych. 

Zgodnie z wynalazkiem na 100 części wago
wych kauczuku butadienowo-styrenowego, lub 
jego mieszaniny z kauczukiem butadienowym w 
stosunku od 4 : 1 do 5 : 1 wprowadzono roz
drobnioną gumę odpadową o granulacji 0,2 - 1,8 
mm w ilości 20 - 38 części wagowych, natomiast 
najkorzystniejcze parametry uzyskuje się sto
sując rozdrobnione odpady z gum wytwarzanych 
z kauczuków izoprenowych naturalnych i syn
tetycznych, lub ich mieszaniny z kauczukami 
butadienowymi, przy czym do mieszaniny kau
czuku lub kauczuków z rozdrobnioną gumą oprócz 
tych materiałów stosowanych, to jest aktywa
torów i środków sieciujących, dodaje się 20 -
35 części wagowych sadzy termicznej na ogól
ną ilość kauczuku łącznie z kauczukiem zawar
tym w rozdrobnionej gumie, sadzy piecowej o 
powierzchni właściwej kalorymetrycznej 20 -
32 m 2/g przy zawartości tlenu do 0,6%, siarki 
maksimum 0,2% oraz dodaje się również niez
będne środki przeciwstarzeniowe. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) C08L Al (21) 257675 (22) 

(71) Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź ; 
Zakłady Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg", 
Krupski Młyn 

(72) Szczesio Mirosław, Opuchowski Jerzy, 
Trześniowski Wiesław, Łańczak Tadeusz, 
Swoszowska Danuta, Pęcherski Edward 

(54) Modyfikowane plastyfikaty PCW, 
zwłaszcza na spody obuwia 

(57) Przedmiotem 
plastyfikaty PCW, 
przeznaczone na s 
poślizgu, zwłaszc 
go. Modyfikowany 
lazku otrzymuje s 
limeru podstawowe 
terpolimerem etyl 
winylu. Na 100 cz 
winylu dodaje się 
czacza pierwszorz 
wych żywicy synte 
zawiera stabiliza 
środki pomocnicze 
antystatyczny w i 

wynalazku są modyfikowane 
mrozo- i olejoodporne, 

pody obuwia o mniejszym 
za obuwia zimowego i robocze-
plastyfikat PCW według wyna-
ię poprzez modyfikację po-
go żywicą syntetyczną będącą 
enu, octanu winylu i chlorku 
ęści wagowych polichlorku 
20-80 części wagowych zmięk-

ędowego i 10-50 części wago-
tycznej. Ponadto plastyfikat 
tory, środki smarne, inne 
oraz ewentualnie środek 

lości 2-8 części wagowych. 
/I zastrzeżenie/ 
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4 (51) C09D Al (21) 258056 (22) 86 02 19 

(71) Zakłady Porcelany Stołowej "Krzysztof", 
Wałbrzych 

(72) Sikorska Klimczak Mieczysława, Lenkowska 
Grażyna, Oamroga Oanusz, Kobus Zbigniew 

(54) Farba ceramiczna czarna 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania farby charakteryzujacej się głęboka 
czarne barwa, odpornej w szerokim zakresie 
temperatur wypalania. 

Farba ta zawiera pigment oparty na tlen
kach żelaza, chromu, kobaltu i manganu w 
ilości 10 - 20 części wagowych, frytę tytano-
wo-kadmowę w ilości 20 - 50 części wagowych 
oraz 38 - 62 części wagowych topnika o skła
dzie molowym: PbO - 0,6550, CaO - 0,0227, 
MgO - 0,0127, ZnO - 0,0071, BaO - 0,0028, 
K 20 - 0,2199, Na 20 - 0,0798, A l ^ - 0,2695, 

Si0 2 - 3,2506, S n 0 2 - 0,0222, B 2 0 2 - 1,0231. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C09J Al (21) 258004 (22) 86 02 18 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metali i 
Kamieni Szlachetnych przy Kombinacie 
"Polsrebro", Warszawa 

(72) Sielużycka Barbara, Marchwicka Kinga 

(54) Klej do łączenia elementów obrabianych, 
zwłaszcza kamieni naturalnych z uchwytami 
metalowymi 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania kleju o dobrej przyczepności do kamieni 
i uchwytów, rozpuszczalnego w wodzie z dodat
kiem węglanów. 

Klej według wynalazku składa się z 25-
35% wagowych szelaku, 15-25% wagowych kala
fonii i 45-55% wagowych talku lub krzemionki. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C09K Al (21) 257586 (22) 86 01 22 

(71) Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i 
Górniczych, Warszawa 

(72) Dudek Alfons, Hejnar Albin, Bałuka Jerzy, 
Jaracz Zdzisław, Geroń Stefan, Mil Józef, 
Smoleń dan, Uliasz Zdzisław 

(54) Dodatek do płuczki wiertniczej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania dodatku zwiększającego własności smarne 
płuczki. 

Dodatek według wynalazku składa się z 
mieszaniny oleju talowego, oleju organicznego, 
emulgatora w postaci oksyetylowanego alkilo-
fenolu oraz środka bakteriobójczego w postaci 
meta-orto-paraetoksykretolu. Dodatek ten do
daje się do płuczki w ilości 1-2% w stosunku 
do objętości płuczki. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) C09K Al (21) 257997 (22) 86 02 18 

(73) Zrzeszenie Przemysłu Cięgnikowego 
"Ursus", Warszawa 

(72) Jodłowski Szczepan, Zimnota Roman 

(54) Masa wodoodporna 

(57) Przedmiotem wynalazku jest masa wodoodpor
na do konserwacji kabin i urządzeń lakierni
czych. 

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra
cowania taniej i łatwej w nakładaniu i zdejmo
waniu z zabezpieczanych powierzchni masy o 
własnościach antykorozyjnych. Masa wodoodporna 
składa się z 7 części wagowych oleju przepra
cowanego i 10 części wagowych talku. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C09K Al (21) 258111 (22) 86 02 24 

71) Instytut Techniki Budowlanej, Varszawa 
72) Rydz Zbigniew, Turowski Roman 

(54) środek wzmacnia jaco-hydro fob izu jacy, 
zwłaszcza do tynków i wypraw 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania środka, który powoduje zwiększenie wyt
rzymałości mechanicznej tynków i zapraw, przy 
równoczesnym uodpornieniu ich na działanie 
wody. 

ârodek według wynalazku składa się z mie
szaniny kwasów tłuszczowych o zawartości co 
najmniej 25%. kwasu oleinowego w ilości 30-120 
części wagowych, kazeiny kwasowej w ilości 
0,5-30 części wagowych, amoniaku w postaci 
25% wody amoniakalnej w ilości 12-70 części 
wagowych oraz wody w ilości 50-300 części 
wagowych. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) C10L Al (21) 257300 (22) 85 12 31 ' 

(71) Huta 1 Maja, Gliwice 
(72) Oleksiak Roman, Ślusarczyk Leszek, 

Strychalwski Stanisław, Olejnik Julian, 
Wiertelorz Henryk, Wrona Franciszek 

(54) Olej opałowy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania oleju opałowego nadajęcego się do opa
lania pieców przemysłowych, zwłaszcza pieców 
martenowskich i grzewczych. 

Olej opałowy zawiera 20 do 80% wagowych 
mazutu i 20 do 75% wagowych trwałej zhomoge-
nizowanej mieszaniny paku rozpuszczonego cięż
kimi olejami smołowymi otrzymywanymi w proce
sie rektyfikacji smoły, w której to mieszani
nie funkcję rozpuszczalnika spełniają: olej 
antracenowy w ilości 1 do 45% wagowych, olej 
chryzenowy w ilości 4 do 12% wagowych i olej 
płuczkowy w ilości 0 do 6% wagowych, przy czym 
łączny udział olejów ciężkich jako rozpuszczal
nika w mieszaninie paku wynosi 35 do 45% wago
wych, a udział paku wynosi 55 do 65% wagowych, 
zaś zawartość węgla w oleju opałowym wynosi 
81 - 93% wagowych. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) C10M Al (21) 256548 (22) 86 11 29 

71) Instytut Technologii Nafty, Kraków 
72) Przyłuska Elżbieta, Burczyk Lidia, 

Kolarzyk Kazimierz, Chłobowski Kazimierz, 
Zielińska Dorota, Szczerski Bogusław, 
Zięba Czesław, Trębik Roman, Bajorek 
Edward, Matysik Marian 

(54) Sposób wytwarzania dodatku dętergentown-
-dyspergującego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwa
rzania dodatku dętergentowo-dyspergujęcego, 
nadajęcego olejom lepsze własności użytkowe. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że roztwór olejowy siarkowanego alki-
lofenolu poddaje się alkalizacji w temperatu
rze 95-135°C, w czasie 2-6 godzin, wodorotlen-
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kiem wapnia, przy zachowaniu stosunku molowe
go 1,05 do 4 moli siarkowanego alkilofenolu 
na 1 mol wodorotlenku wapnia, wobec promotora 
alkoholu wielowodorotlenowego, korzystnie 
glikolu etylenowego lub promotora mieszanego, 
stanowiącego mieszaninę dwuetanoloaminy i 
alkilofenolu lub jego etoksylowanej pochodnej 
zmieszanych w stosunku molowym 4-9 moli dwu
etanoloaminy na 1-2,5 mola alkilofenolu lub 
jego etoksylowanej pochodnej, przy czym ilość 
stosowanego promotora jest taka, by stężenie 
dwuetanoloaminy wynosiło 0,06-0,3 mola na 1 
mol siarkowanego alkilofenolu, a w czasie 
reakcji alkalizacji wprowadza się dysperga-
tor bezpopiołowy stanowiący zasadę Mannicha 
o masie cząsteczkowej 1500-2500 lub imid 
kwasu alkenylobursztynowego o masie cząstecz
kowej 1500-2500 w ilości do 50% wagowych i 
odbiera wodę reakcyjne i glikol etylenowy w 
przypadku jego stosowania, po czym karbonizu
je się produkt dwutlenkiem węgla do zawar
tości CO« w gotowym produkcie wynoszącej 

1,5-5% wagowych, a surowy produkt poddaje się 
filtracji w temperaturze 140°C. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C10M Al (21) 257443 (22) 86 01 09 

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

(72) Hałaburdo Norbert, Bal Stanisław 

(54) Środek antyadhezyjny i sposób otrzymy
wania środka antyadhezyjneq'ö" 

(57) Środek antyadhezyjny, służący do powle
kania form przeznaczonych do odlewania ksz
tałtek poliuretanowych, składa się z 1 do 2 
części wagowych wosku montanowego estryfiko
wanego glikolem dwuetylenowym, 1 do 2 części 
wagowych parafiny taflowej o temperaturze 
topnienia 65-80°C, 1 do 2 części wagowych 
wosku polietylenowego o temperaturze mięk-
nienia 100 - 115°C, 1 do 2 części wagowych 
polietylenu o średniej masie cząsteczkowej 
4000 - 5000 lub 1 do 2 części wagowych utle
nionego wosku polietylenowego o temperaturze 
mięknienia 80-100°C oraz z 22 do 42 części 
wagowych 1,2 -dwuchloropropanu i 40 do 76 
części wagowych cykloheksanu. 

Sposób otrzymywania środka antyadhe-
zyjnego polega na tym, że produkty stałe 
rozpuszcza się w 1,2-dwuchloropropanie w 
temperaturze 90-95"C i po dokładnym rozpusz
czeniu wszystkich składników schładza się 
roztwór dodatkiem cykloheksanu o temperatu
rze 15-20°C, a następnie całość chłodzi do 
temperatury 18°C, aż do uzyskania substelnej 
dyspersji. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10M A2 (21) 259833 (22) 86 06 03 

(71) Instytut Technologii Nafty, Kraków 
(72) Stryjewski Kazimierz, świerkot Hanna, 

Suchodolski Wojciech, Dorynek Józef 

(54) Olej hydrauliczny o podwyższonych 
własnościach lepkościowo-temperaturowych 
i przeciwzużyciowyćTT 

(57) Olej hydrauliczny na bazie selektywnie 
rafinowanego i odparafinowanego oleju mineral
nego z ropy parafinowo-siarkowej zawiera do
datki uszlachetniające w ilości 0,001-0,05% 
wagowych przeciwpiennych, 3,0-12,0% wagowych 
lepkościowo-depresujących, 0,005-0,1% wago
wych deemulgatorów oraz mieszaninę 0,03-0,3% 
wagowych alícilosulfonianu wapnia i 0,4-1,5% 
wagowych alkilodwutiofosforanu cynku wytwo

rzonego z mieszaniny alkoholi o rodnikach 
C 3-Cg lub mieszaninę 0,03-0,3% wagowych alkilo-

sulfonianu wapnia i alkilodwutiofosforanów 
cynku zawierającą 0,3-1,0% wagowych alkilodwu
tiofosforanu cynku o rodniku C Q i 0,3-1,0% 

wagowych alkilodwutiofosforanu cynku wytwo
rzonego z mieszaniny alkoholi o rodnikach 
C 3 - C 6 - /l zastrzeżenie/ 

4 (51) C U D Al (21) 257492 (22) 86 01 14 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle; 
Warszawskie Zakłady Zielarskie "Herbapol", 
Pruszków 

(72) Rudnicki Jarosław, Olszewski Ryszard, 
Jagiełło Ryszard, Linkiewicz Kazimierz, 
Małdachowska Eliza, Wierzbicka Justyna, 
Gaik Celina 

(54) Szampon do mycia włosów 

(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu 
jest opracowanie szamponu zawierającego więk
szą ilość surowców naturalnych. 

Szampon według wynalazku składa się z 
5-15% wagowych anionowych związków powierzch
niowo czynnych, 4-14% wagowych, w przelicze
niu na suchą masę, odpowiednio preparowanego 
wyciągu z mydlnicy, 0-4% wagowych dwuetanolo
amidów kwasów tłuszczowych, 0-3% wagowych roz
tworów wodno-alkoholowych ekstraktów ziołowych, 
0,01-0,3% wagowych środka konserwującego, 
0,1-0,5% wagowych substancji zapachowej, 0-3% 
wagowych chlorku sodu, 1-5% wagowych alkoholu 
etylowego oraz wody do 100% wagowych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C U D Al (21) 257521 (22) 86 01 17 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Kłopotek Alojzy, Własiuk Danuta, Gajerski 

Lucjan, Rurański Lechosław, Kalińska 
Krystyna, Miszczyk Ewelina 

(54) środek do mycia naczyń 

(.57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania środka do mycia naczyń w gospodarstwach 
domowych i w zakładach zbiorowego żywienia, 
który odprowadzany do ścieków w formie wodnych 
roztworów nie wywołuje eutrofizacji wód po-
wierzchnionych i nie ulega skażeniom mikrobio
logicznym. 

środek według wynalazku zawiera: od 6 do 
30% wagowych soli alkalicznych monoestrów kwa
su maleinowego i oksyetylenowanych 1-38 molami 
tlenku etylenu alkoholi tłuszczowych C..-C,,., 

' 4 36 
do 15% wagowych nonylofenolu oksyetylenowanego 
1-40 molami tlenku etylenu, do 5% wagowych 
mono- i dwuetanoloamidów kwasów tłuszczowych 

CĄ~C$6 d o 1% wagowego kwasu benzoesowego lub 
jego soli alkalicznej, do 0,6% wagowych kompo
zycji zapachowej, do 0,02% wagowych barwnika 
spożywczego i od 30 do 85% wagowych wody, przy 
czym stosunek wagowy soli alkalicznych mono
estrów kwasu maleinowego i oksyetylenowanych 
1-38 molami tlenku etylenu alkoholi tłuszczo
wych C .-C_ do mono- i dwuetanoloamidów kwasów 

tłuszczowych C.-C ß wynosi od 3 : 1 do 15 : 1. 
/I zastrzeżenie/ 
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4(51) C U D A2Í21) 261784 (22) 86 10 09 

(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Septoma" , 
Ząbki k/Warszawy 

(72) Rafalski Lucjan, Kruk Teresa, Wasek 
Zenon, Kubiak Zbigniew 

(54) Stały środek myjęco-dęzodoryzujęcy 

(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu 
jest zwiększenie trwałości środka myjaco-de-
zodoryzującego do muszli we. 

Środek według wynalazku składa się z 
36-42% wagowych produktów addycji tlenku ety
lenu do nasyconego alkoholu tłuszczowego, 
25-43% wagowych mieszaniny produktów polime
ryzacji tlenku etylenu, 11-12% wagowych 
oksyetylowanego trójpropylenofenolu, 1-3% 
wagowych kwasu szczawiowego, 2-15% wagowych 
stearynianu cynkowego lub glinowego albo mag
nezowego i 5% wagowych kompozycji zapachowej 
z barwnikiem. /I zastrzeżenie/ 

3(51) C12N Al (21) 263575 (22) 87 01 07 

(30) 86 01 08 - US - 817226 
86 03 28 - US - 845662 

(71) Rhone - Poulenc Agrochimie, Lyon, FR 
(72) Stalker David 

(54) Sposób wytwarzania nitrylazy bakteryjnej 

(57) Sposób wytwarzania zasadniczo czystej 
nitrylazy bakteryjnej o wielkości 34 kilodal-
tonów mającej aktywność właściwa co najmniej 
0,1 //jmola NH /minutę/mg białka wobec bromo-

ksynilu jako substrátu polega na wprowadze
niu genu za pomoce wektora do prokariotycznego 
lub eukariotycznego organizmu gospodarza,w któ
rym zachodzi ekspresja tego gan«»W zakres wyna
lazku wchodzę /vięc enzymy nit ry lazy ,specy ficznie 
hydrolizujęce grupę nitrylowę bromoksynilu, sek
wencje nukleotydowe kodujęce te enzymy i ko
mórki transformowane, w których gen wykazu
jący ekspresję nitrylazy jest obcy. Trans
formowane komórki są zdolne do ekspresji en
zymu nitrylazy, umożliwiając detoksyfikaćję 
środowiska naturalnego i ochronę wrażliwych 
na bromoksynil komórek przed działaniem cy-
totoksycznym. /38 zastrzeżeń/ 

4 (51) C21C Al (21) 258085 (22) 86 02 20 
C22C 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków 

(72) Wojtysiak Andrzej, Maj Zdzisław, 
Podrzucki Czesław 

(54) Modyfikator złożony do stopów żelaza 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania modyfikatora, który umożliwia uzyskanie 
żeliwa o małej skłonności do zabieleń i zwięk
szonej wytrzymałości na rozciąganie. 

Modyfikator złożony do stopów żelaza 
składa się z węglanu sodu w ilości 8 - 50% 
wagowych, zmielonego szkła w ilości O - 30% 
wagowych, dwutlenku manganu w ilości 0 - 20% 
wagowych, aluminium w ilości 0 - 20% wago
wych, azotanu potasu w ilości 0 - 16% wago
wych, spoiwa w ilości 0,5 - 5,0% wagowych, 
w ilości 0 - 20% wagowych oraz z żelazokrze
mu lub żelazowapniokrzemu w uzupełnieniu do 
100%. /I zastrzeżenie/ 

PATENTOWEGO 31 

4(51) C22B A1C21) 257466 (22) 86 01 10 

(71) Politechnika śląska im. Wincentego 
Ostrowskiego, Gliwice 

(72) Starczewski Marian, Switońska-Oskędra 
Maria, Grzywaczewski Tadeusz, Pisarski 
Hubert, Gazda Stanisław, Leśniak Edward, 
Sybilska Genowefa 

(54) Sposób odzysku baru i cynku z poneutra-
lizacyjnycn szlamów barytowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie odzysku 
baru i cynku z poneutralizacyjnych szlamów 
powstających głównie z neutralizacji ścieków 
otrzymywanych w procesie technologicznym pro
dukcji litopanu. 

Sposób według wynalazku polega na reduk
cji siarczanu barowego rozdrobnionym karbi
dem w temperaturze powyżej 873 K. Korzystnie 
jest stosować mieszaninę karbidu z koksem albo 
dodatek boraksu lub chlorku wapniowego do kar
bidu lub mieszaniny karbidu z koksem. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C22C Al (21) 257281 (22) 85 12 31 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Weroński Andrzej 

(54) Stal stopowa o zwiększonej odporności 
na zmęczenie cieplne" 

(57) Stal według wynalazku ma następujący 
skład chemiczny wyrażony w ilościach wagowych: 
C - 0,15 - 0,25%, Mn - 0,50 - 0,80%, Cr - 1,70 
- Z, >0%, Mo - 0,45 - 0,65%, Si - 0,17 - 0,37%, 
V - 0,15 - 0,45%, S nie więcej niż 0,025% i 
fosfor nie więcej niż 0,025%, reszta żelazo. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C22C A2 (21) 262157 (22) 86 10 29 

(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława 
Staszica, Gliwice 

(72) Bik Józef, Berek Tadeusz, Drajewicz 
Ludwik, Gola Zygmunt, Hoderny Stanisław, 
Olszewski Kryspin, Sojka Leon 

(54) Żąrowytrzymały stop narzędziowy na osnowie 
kobaltu 

(57) Żąrowytrzymały stop narzędziowy na osno
wie kobaltu, przeznaczony szczególnie na 
trzpienie kształtujące do produkcji łuków 
gładkich krótkich z rur metodą przepychania, 
zawierający wagowo: 0,30 do 0,70% węgla; mak
simum 1,50% manganu; maksimum 1,50% krzemu; 
maksimum 0,040% fosforu; maksimum 0,040% siar
ki; 20 do 25% chromu; 10 do 14% niklu; maksi
mum 4,0% żelaza; 7 do 9% wolframu oraz tytan, 
niob i wanad; resztę stanowi kobalt i nieunik
nione zanieszyczenia, charakteryzuje się tym, 
że zawiera 6,0 do 10% łącznie tytanu, niobu 
i wanadu, przy czym minimalna zawartość jedne
go z tych pierwiastków wynosi 4,5%. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C23C Al (21) 257002 £22) 8 5 1 2 lg 

(71) Politechnika śląska im. W. Pstrowskiego 
Gliwice; Lubuskie Zakłady Termotechniczne 
"Techma-Elterma", świebodzin 

(72) Formanek Bolesław, Maciejny Adolf, Swadźba 
Lucjan, Citkowicz Antoni, Olejnik Oózef 
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54 Sposób wytwarzania dyfuzyjnych warstw 
borkowych na wyrobach metalowych i 
spiekach" 

57 Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwa
rzania dyfuzyjnych warstw borkowych na wyro
bach metalowych i spiekach w mieszaninie gazo
wej zawierającej borowodory. 

Sposób wytwarzania dyfuzyjnych warstw 
borkowych według wynalazku polega na tym, że 
gaz reaktywny wytwarza się w sposób ciągły 
bezpośrednio przy powierzchni wyrobów pokry
tych pastę zawierajęce bor przez oddziaływa
nie wodoru z borem i powierzchnia wyrobów w 
zakresie temperatur od 900 - 1100°C, korzyst
nie w temperaturze austenityzacji wyrobów, w 
czasie od 0,2 - 10 h. /3 zastrzeżenia/ 

4 51 C23C Al 21 257257 22 85 12 30 

71 Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
72 Generalczyl Krzysztof, Księżek Krzysztof, 

Pudliszak Aleksandra, Rokita Kadwiga 

54 Sposób zabezpieczania powierzchni 
stalowych 

57 Sposób zabezpieczania powierzchni stalo
wych, szczególnie przed agresywnym działaniem 
kwasu siarkowego i trójtlenku siarki przez 
zastosowanie ochronnej powłoki natryskowej, 
polega na tym, że materiał powłokowy, którym 
jest chrom natryskuje się przy pomocy pisto
letu plazmowego, a następnie poddaje obróbce 
tlenowymi związkami siarki w temperaturze od 
50°C do 600°C. /I zastrzeżenie/ 

4 51 C23C Al 21 257666 22 86 01 28 

71 Politechnika Warszawska, Warszawa 
72 3oroch Edward, Klonowski Oan, Rejf 

Bogdan, Skalski Klemens, Przyłuski 3an, 
Sępioł Oanusz, Mościcki Wiesław 

54 Urządzenie do otrzymywania taśmy 
stanowiącej źródło rtęci w produkcji 
lamp wyładowczych 

57 Urzędzenie do otrzymywania taśmy stano
wiącej źródło rtęci w produkcji lamp wyładow
czych składające się z zespołu odwijania taś
my podłożowej, zespołu prostującego taśmę 
podłożową, ślimakowego zespołu podającego 
materiał do nanoszenia układu dwóch walców 
dociskających z regulowaną siłą docisku oraz 
zespołu zwijania gotowej taśmy, charaktery
zuje się tym, że w ślimakowym podajniku /4/ 
prostopadle do osi ślimaka znajduje się ka
nał zasypowy o przekroju zbliżonym do elip
tycznego, którego dłuższa oś jest równoległa 
do osi ślimaka, a u wylotu kanału z jego 
obu stron równolegle do dłuższej osi przek
roju eliptycznego usytuowane są prowadnice 
ostrzowe, pod którymi przesuwa się taśma pod
łożowa /2/ dociskana do nich przez takie same 
prowadnice ostrzowe umieszczone na płaskim 
elemencie mocowanym do podajnika ślimakowego, 
zaś w układzie dwóch walców część środkowa 
górnego walca /5/ ma powierzchnię wklęsłą, 
z obu stron środkowej części tego walca przy
legają do niej części cylindryczne o średnicy 
równej maksymalnej średnicy części wklęsłej 
i zakończona jest z obu stron częściami cy
lindrycznymi, a część środkowa dolnego wal
ca /6/ ma powierzchnię piłową o szerokości 
równej co najmniej szerokości części wklęs
łej górnego walca /5/, przylegają do niej 
z obu stron części cylindryczne o średnicy 
mniejszej od średnicy częścx środkowej tego 
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walca i zakończona jest z obu stron częściami 
cylindrycznymi. /I zastrzeżenie/ 

4 51 C23C Al 21 257702 22 86 01 30 

71 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe 
Hutnictwa, Katowice; Instytut Chemii 
Nieorganicznej, Gliwice 

72 Strukowski Robert, Strukowski Bogusław, 
Morel Stefan, Pilniewicz Andrzej, 
Krawczyk Zbigniew 

54 Powłoka ochronna i sposób jej nałożenia 

57 Powłokę ochronną na materiały stalowe 
odporną na wpływy erozyjne i korozyjne w agre
sywnych ośrodkach chemicznych, a szczególnie 
w kwasie siarkowym i fosforowym oraz w ich 
mieszaninach, uzyskuje się poprzez oczyszcze
nie podłoża metodą obróbki strumieniowo-ścier-
nej oraz nałożeniu powłoki Ni-Cr, Cr, jak rów
nież A120 z dodatkiem NiO i doszczelnienie 

żywicą formaldehydową z późniejszym wygrzaniem 
powłok. /7 zastrzeżeń/ 

4 51 C25B Al 21 261982 22 86 10 22 
C25C 

30 85 10 22 - GB - 85.26054 
71 Imperial Chemical Industries PLC, 

Londyn, GB 

54 Elektrolizer 

57 Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania elektrolizera umożliwiającego równomierną 
dystrybucję cieczy do anodowych i/lub katodo
wych przedziałów elektrolizera. 

Elektrolizer o charakterze prasy filtra
cyjnej według wynalazku zawiera płytowe anody, 
katody i uszczelki z elektrycznie izolującego 
materiału oraz przeponę umożliwiającą wymianę 
jonów pomiędzy każdą anodą a sąsiednią katodę 
dla utworzenia w ogniwie wielu anodowych prze
działów i katodowych przedziałów. Każda usz
czelka oraz korzystnie każda anoda i katoda ma 
otwory, które tworzą rozgałęźniki przez które 
ciecze są doprowadzane do anodowych i katodo
wych przedziałów ogniwa i poprzez które produk
ty elektrolizy są odprowadzane z anodowych i 
katodowych przedziałów ogniwa. Każda uszczelka 
oraz korzystnie każda anoda i katoda ma otwór, 
które to otwory razem tworzą wzdłużny prze
dział ogniwa, który jest połączony tylko z 
anodowymi przedziałami ogniwa, ewentualnie któ
ry jest połączony tylko z katodowymi przedziała
mi ogniwa, a który to wzdłużny przedział ogni
wa stanowi rozgałęźnik kompensacyjny. 

/16 zastrzeżeń/ 
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4 51 C25C Al 21 257292 22 85 12 31 

71 Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi -
Huta Miedzi "Głogów", Żukowice 

72 Romanowicz Piotr, Jaworowski Andrzej, 
Pakulski Sławomir, Olewiński Leszek, 
Wroński Władysław, Gąsior Stanisław, 
Dziubek Duliusz 

54 Sposób wytwarzania miedzi elektrolitycznej 

57 Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania technologii procesu umożliwiającej ogra
niczenie parowania elektrolitu z wanien elek
trolitycznych, z jednoczesnym zabezpieczeniem 
uch katodowych przed urywaniem się. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
nad wannami elektrolitycznymi rozwija się kwa-
»soodporne tworzywo izolacyjne w postaci powło
ki poliolefinowej, a zwiększone korozyjność 
uch katodowych, spowodowana agresywnym środo
wiskiem wytworzonym w przestrzeni pomiędzy 
;owłokę poliolefinowę i powierzchnię.elektro-
itu ogranicza się tak, że w czasie trwania 

cyklu katodowego prowadzi się regulację poło
żenia granicy faz powietrze - elektrolit na 
wysokości uch katodowych. Wynalazek ma zasto
sowanie w elektrorafineriach, zwłaszcza do 
wytwarzania miedzi elektrolitycznej. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 51 C25C Al 21 259838 22 86 06 03 

30 85 06 05 - FR - 85-08924 
71 Aluminium Pechiney, Paryż, FR 
72 Chaffy Joseph, Langan Bernard, Leroy 

Michel 

54 Urządzenie łącznikowe między elektroli-
zerami o bardzo wysokim natężeniu do 
produkcji aluminium, zawierajęce obwód 
zasilania i niezależny obwód korygowania 
pola magnetycznego 

57 Przedmiotem wynalazku jest urzędzęnie 
łęcznikowe między dwoma kolejnymi elektrolize-
rami w szeregu przeznaczone do produkcji alu
minium przez elektrolizę tlenku glinu rozpusz
czonego w roztopionym kryolicie, sposobem 
Hall-Heroult pod natężeniem co najmniej równym 
150 kA i mogęcym osięgnęć 500 do 600 l<A. 

Według wynalazku urzędzęnie do zasilania 
elektrycznego elektrolizera zawiera oprócz 
obwodu /8/ zasilajęcego prędem elektrolitycz
nym, oddzielny obwód /17/ korygujący i równo
ważący pola magnetyczne utworzony z przewodów 
dokładnie równoległych do osi szeregu, przez 
które przepływa pręd stały w tym samym kierun
ku co pręd elektrolityczny i który wytwarza w 
elektrolizerach korygowane pole magnetyczne 
pionowe, skierowane do dołu, przy głowicach 
lewych elektrolizera i skierowany ku górze 
przy głowicach prawych elektrolizera. 

/14 zastrzeżeń/ 

kierunek prądu 

kadź n - ~ y 

kierunek prądu 
5 

4 51 C25D 

jrząd sąsiedni 

A2 21 261807 22 86 10 09 

75 Pluta Marek, Częstochowa 

54 Sposób wykonywania tablic pamiętkowych 
i innych metodę galwanostegii 

57 Przedmiotem wynalazku jest sposób wykony
wania metodę galwanostegii tablic pamiętkowych, 
epitafijnych, szyldowych i innych, charaktery
zujących się wysokę trwałością i możliwościę 
stosowania elementów zdobniczych o dowolnie 
skomplikowanych kształtach. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
po przytwierdzeniu do płyty bazowej liter będź 
ornamentów zdobniczych, wykonanych z dowolnego 
materiału np. wosku, gipsu lub nawet żywych roś
lin - wszystkim tym elementom nadaje się prze
wodnictwo elektryczne i galwanizuje się je war
stwę metalu, po czym całość pokrywa się kompo
zycję żywic naturalnych modyfikowanych polis
tyrenem. /I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4 51 D02G Al 21 257943 22 86 02 11 

71 Instytut Włókiennictwa» Łódź 
72 Kubica Henryk, Urbanowski Henryk, 

Kluska Bogdan 

54 Urządzenie do wytwarzania przędzy 
rdzeniowej 

57 Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opracowa
nia urządzenia do wytwarzania przędzy rdzenio
wej metodą wiru stacjonalnego. 
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Urządzenie według wynalazku ma postać 
cylindrycznej komory /l/ z kierownicami powiet
rza /9/ na obwodzie, zamkniętej w końcach 
przegrodami, krążkowe /4/ i wypukłe /2/, z 
kanałem /!/ do odciągania powietrza na obwodzie 
rurką /5/ tworzące kanał /6/ do wyprowadzania 
wytwarzanej przędzy, wsuniętą do komory /l/ 
poprzez przegrodę /4/ oraz stycznym kanałem 
/&/ na obwodzie do wprowadzania włókien na 
oplot, /2 zastrzeżenia/ 

4 51 D02G Al 21 257945 22 86 02 13 

71 Instytut Włókiennictwa, Łódź 
72 Kubica Henryk, Urbanowski Henryk, 

Kluska Bogdan 

54 Sposób wytwarzania przędzy fantazyjnej 

57 Sposób wytwarzania przędzy fantazyjnej 
staplowej metodą wiru stacjonarnego z uszere
gowanymi w jednej komorze przędzącej co naj
mniej dwoma strefami stacjonarnego wirowania 
włókien polega na tym, że pierwszy wirujący 
pierścień zasilany jest ciągłym strumieniem 
włókien, natomiast co najmniej jeden z po
zostałych wirujących pierścieni zasilany jest 
strumieniem o przypadkowo lub okresowo zmie
niającej się masie liniowej włókien, przy czym 
poszczególne strefy zawirowania mogą być za
silane zróżnicowanymi pod względem rodzaju 
i/lub koloru strumieniami włókien. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 51 D21C Al 21 262650 22 86 11 28 

30 85 11 29 - FI - 854732 
71 A. Ahlstrom Corporation, Noormarkku, FI 

54 Sposób zmniejszenia lepkości ługu 
czarnego 

57( Wynalaze 
wania sposobu 
dajności urzą 

Sposób z 
nia zdolności 
warzenia celu 
temperaturę ł 
źej temperatu 
190°C w celu 
frakcji zawar 

k rozwiązuje 
umożliwiając 
dzenia wyparn 
mniejszenia 1 
parowania si 
loży, charakt 
ugu czarnego 
ry wrzenia, k 
roszczepienia 
tej w ługu. 

zagadnień 
ego polep 
ego. 
epkości i 
arczanowe 
eryzuje s 
podwyższa 
orzystnie 
makro-mo 

n z 

ie opraco-
szenie wy-

polepsze-
go ługu z 
ię tyrn, że 
się powy-
do 170 -

lekularnej 
astrzeżeń/ 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4 51 E02F. 
E02B 

Al 21 257396 22 86 01 02 

71 Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych, Słupsk 

72 Rutkowski Wiesław 

54 Oczyszczarka rowów melioracyjnych 
pośrednich 

57 Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania urządzenia do czyszczenia dna i boków 
rowów melioracyjnych pośrednich. 

Urządzenie do czyszczenia rowów meliora
cyjnych pośrednich agregowane z typowym ciąg
nikiem rolniczym i pobierające z niego napęd 
poprzez wał teleskopowy,charakteryzuje się 
tym, że ma konstrukcję nośną składającą się 
z ramy głównej /l/ połączonej przegubowo za 
pomocą czopa obrotowego /4/ z zaczepem /19/. 
Do ramy głównej/l/ zamocowany jest przegubo
wo wysięgnik /6/, na końcu którego umiesz
czona jest przystawka robocza /9/, mająca na 
wale tarczę zamachową /10/, z zamocowanymi do 
niej ramionami i łopatkami wygarniającymi. 

/10 zastrzeżeń/ 
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4 51 E04B 

71 

Al 21 257833 22 86 02 05 

Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Ogólnego "Miastoprojekt", Łódź 

72 Sawicki Wacław 

54 Węzeł żelbetowego prefabrykowanego 
szkieletu słupowo-ryglowego" ~~ 

57 Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji węzła umożliwiajacej uzys
kanie ostatecznego efektu architektonicznego 
identycznego jak w konstrukcjach monolitycz
nych, oraz zapewniającej przenoszenie obcię-
żeń ze stropów na słupy bezgłowicowo oraz 
bezwspornikowo przy zachowaniu pełnego bez
pieczeństwa pracy. • 

Słup żelbetowy /l/ jest podpora dla 
sztywnych stalowych wkładek /3/ zatopionych 
w powierzchni czołowej rygla /2/. Nadbeton 
/5/ rygla wykonany jest na budowie, dla któ
rego formę są rygle /2/, płyty stropowe /4/ 
oraz słupy /l/. Wkładek może być kilka w za
leżności od rodzaju konstrukcji. Węzeł wed
ług wynalazku może być stosowany w budownic
twie przemysłowym, a przede wszystkim w bu
downictwie ogólnym. /I zastrzeżenie/ 

4 51 

71 

72 

E04B 
C02F 
G05D 

Al 21 258165 22 86 02 26 

Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu 
Urzędzeń Elektrycznych Budownictwa 
"Elektromontaź", Bydgoszcz 
Dutkiewicz Marian, Groszkowski Andrzej, 
Bilski Roman, Zmich Oan, Puczyński 
Edmund 

54 Układ automatycznego sterowania ujęciem 
wodociągowym i uzdatniania wody 

57 Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opra
cowania układu sterowania umożliwiajęcego 
wybranie jednostopniowego lub dwustopniowego 
układu pompowania oraz pracę tych układów 
bez stałej obsługi, z uwzględnieniem typo
wych zakłóceń sieci energetycznej. 

Układ ma blok napięcia sterowniczego 
/13/ poleczony z blokiem sterowania /2/ pom
py głębinowej /3/, blokiem sterowania /5/ 
zaworów elektromagnetycznych, blokiem stero
wania /10/ sprężarek i blokiem chloratorów 
/6/. Blok sterowania /2/ pompy głębinowej 
/3/ jest dodatkowo poleczony z blokiem ste
rowania /5/ zaworów elektromagnetycznych /4/, 
z czujnikiem /l/ ciśnienia w sieci wodocię-
gowej /li/ i z ujęciem wodocięgowym. 

/I zastrzeżenie/ 

4 51 E04B A2 21 260913 22 86 08 04 

71 Instytut Organizacji, Zarzędzenia i 
Ekonomiki Przemysłu Budowlanego 
"Orgobud", Warszawa 

72 Prochaska Włodzimierz, Oanuszaniec 
Bolesław, Tarczewski Antoni 

54 Słupowo-bęlkowa konstrukcja nośna 
Budynku ze słupami z kształtowników 
żelbetowych ~ 

57 Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania słupowo-belkowej konstrukcji nośnej bu
dynku umożliwiajęcej zmniejszenie ciężaru 
prefabrykatów na słupy oraz ograniczenie typów 
belek i słupów. 

Słupowo-belkowa konstrukcja nośna budynku 
ze słupami z kształtowników żelbetowych, ma na 
słupach narożnych u kętowników żelbetowych 
/l/ i słupach pośrednich, i wewnętrznych z 
teowników żelbetowych /!/ oparte belki zew
nętrzne /6/ i wewnętrzne / H / # których końce 
spoczywaję na półkach poziomych wbudowanych 
w słupy /l/ i /7/. Wystajęce zbrojenia belek 
/6/ i /li/ oraz haki półek sę powięzane ze 
sobę i zalane betonem, tworzęcym bloki. 
Sztywność przestrzenna konstrukcji jest zapew
niona przez oparcie potrzebnej ilości belek 
wewnętrznych /li/ w monolitycznej obudowie 
/12/ klatki schodowej oraz przez spawanie ze 
sobę stalowych marek zakotwionych w narożach 
słupów /l/ i /!/ i przez poleczenie za pomoce 
trzpieni wchodzęcych w otwory. Płyty balkono
we /25/ wspieraję się na wydłużonych końcach 
/24/ belek wewnętrznych /li/ przechodzęcych 
przez otwory w słupach /7/. /3 zastrzeżenia/ 
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4 51 E05B 
G08B 

Al 21 257808 22 86 02 04 

71 Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego 
"Biprokwas", Gliwice 

72 Kribus Roman 

54 Układ s y g n a l i z a c j i , zwłaszcza z a j ę t o ś c i 
kabiny natrysku awaryjnego 

57 Układ ma 
jęcy z a d z i a ł a 
/PP3/, k t ó r y 
załęcza oświe 
/ 5 - 6 / oraz po 
stykiem / 8 - 9 / 
z a c j i z d a l n e j 
miejscowa w c 
/PP3/ wyłęcza 
/PP4/, u rucha 

wyłącznik 
nie przekaż 
podtrzymuje 
tlenie kabi 
budzą sygna 
i przekazu 
stykiem /l 
zasie pobud 
się przy p 

mianego prz 

końcowy /WK/, powodu-
nika pomocniczego 
się stykiem /2-3/, 
ny natrysku stykiem 
lizację akustyczne 
je impuls do sygnali-
1-12/. Sygnalizację 
zenia przekaźnika 
omocy przekaźnika 
yciskiem /GKB/. 

/I zastrzeżenie/ 

~l 6 

4 51 E21B A3 21 258014 22 86 02 19 

61 253291 
71 Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, 

Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"Cuprum", Wrocław 

72 Kaćma Oerzy 

54 Urządzenie zapobiegające zakleszczeniu 
się w długim odwiercie cięgła czujniTä" 
Bö zdalnego pomiaru wzdłużnych odkształ
ceń otworów wiertniczych 

57 Wynalazek ro 
nienia poprawność 
wzdłużnych otworu 
wzajemnego przesu 
wskutek odkształć 

Urządzenie m 
wych tulei założo 
sztywnego cięgła 
nych ze sobę odci 
na na dnie otworu 
łem przetwornika, 
prostoliniowy, pr 
otworu na sygnał 

związuje zagadnienie zepew-
i pomiaru odkształceń 
wiertniczego, w przypadku 
nięcia się odcinków otworu 
eń górotworu. 
a postać szeregu dystanso-
nych na wybrane odcinki 
utworzonego z kilku połęczo-
nków rur, łączącego mocowa-
głowicę czujnika z zespo-
zawierajacego potencjometr 
zetwarzajacy zmianę długości 
elektryczny, przekazywany 

do urządzenia pomiarowego usytuowanego poza 
odwiertem. Zgodnie z wynalazkiem każda dystan
sowa tuleja /5/ usytuowana od strony głowicy 
czujnika przy złęczce /8/ dwóch odcinków cięg
ła /4/, jest wsparta przez zwojowa sprężynę 
/7/ o tę złączkę /8/, przy czym tuleja ta ma 
średnicę wewnętrzne znacznie większe od zew
nętrznej średnicy cięgła /4/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 51 E21B 

71 

Al 21 258103 22 86 02 24 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
- Zielonogórski Zakład Górnictwa Nafty 
i Gazu, Zielona Góra 

72 Wojnar Bolesław, Pietrowski Andrzej 

54 Przyrząd do wyciągania metalowych 
przedmiotów z dna otworu wiertniczego 

57 Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skons
truowania przyrzędu umożliwiającego, przy 
jednorazowym wprowadzeniu go do otworu, wy
ciągnięcie naraz kilku metalowych przedmiotów 
z dna tego otworu. 

Przyrzęd ma element zabezpieczający, któ
ry składa się z pierścienia /8/, w wycięciach 
którego sa osadzone w sposób wymienny metalowe 
kostki /9, 10, 11/ o kształcie stanowiącym 
uzupełnienie tych wycięć, w których za pomoce 
sworzni /12, 13, 14/ zamocowane sa. łapy /15, 
16, 17/, wyposażone w sprężyny /18, 19, 20/, 
służące do przytrzymywania metalowych przed
miotów umieszczonych wewnątrz przyrzędu. 

/I zastrzeżenie/ 

4 51 

71 

E21C Al 21 257963 22 86 02 12 

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", 
Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", 
Gliwice 

72 Jaromin Zygmunt 
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(54) Nóż do urabiania skał 

(57J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk
szenia trwałości noża. 

Nóż ma trzonek /l/ a w nim ostrze /2/ z 
powierzchnia natarcia /3/ oraz powierzchnia 
przyłożenia /4/. Obydwie powierzchnie /3 i 4/ 
maję zarys łukowy. Powierzchnia natarcia /3/ 
może być połęczona z powierzchnię przyłożenia 
/4/ wycinkiem powierzchni kulistej /9/ lub 
mogę się one ze sobę bezpośrednio przecinać 
tworzęc krawędź. Z boków, od tyłu i od spodu 
ostrze /2/ ograniczone jest powierzchniami 
płaskimi /5, 6, 7/. Ostrze /2/ jest symetrycz
ne względem płaszczyzny /8/. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) E21D 
B65G 

Al (21) 257982 (22) 86 02 14 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów", 
Knurów 

(72) Student Romuald, Hobik Ooachim, Ourć 
Piotr 

(54) Ruchoma osłona pola roboczego 

(57J Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zabez
pieczenia pola przejściowego w górniczym wy

robisku ścianowym prze 
niego brył, zwłaszcza 
wyżej 25°. 

Ruchoma osłona ma 
/l/ z zamocowane do ni 
Rama /l/ umieszczona j 
budowanych na zastawce 
nośnika /5/ połęczona 
który jednym końcem po 
częścię zastawki /4/. 

d przedostaniem się do 
przy nachyleniach po-

wysuwnę, stalowe ramę 
ej gumowe taśmę /2/. 
est w prowadnikach za-
/4/ zgrzebłowego prze-
jest z siłownikiem /6*/, 
łęczony jest z dolne 

/2 zastrzeżenia/ 

4(5l) E21D Al (21) 258149 (22) 86 02 27 

(71) Politechnika Slęska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Gil Henryk, Fligier Krzysztof 

(54) Sposób wykonywania tuneli metodę 
' przecisku w osłonie 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wyko
nywania tuneli zwłaszcza dla przejść podziem
nych, kanałów zbiorczych i podobnych budowli 
podziemnych bezodkrywkowę metodę przecisku 
hydraulicznego. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że na powierzchnie elementów wcis
kanych, zwłaszcza żelbetowych wyprowadza się 
dwa płaszcze ochronne samorozwijajęce się w 
przeciwnych kierunkach w miarę ruchu przecisku, 
a pomiędzy płaszcze ochronne korzystnie wpro
wadza się substancję smarujęcę. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) E21F 
B65G 

Al (21) 257965 (22) 86 02 12 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"Polmag", Centrum Mechanizacji Górnictwa 
"Komag", Gliwice 

(72) Wyciszczok Stefan, Nasiek Mieczysław, 
Fedyszak Jan 

(54) Sposób transportu materiałów w wyrobiskach 
górniczych oraz urzędzenię do transportu 
materiałów 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie bezpiecz
nego transportu materiałów w wyrobiskach gór
niczych o dużym nachyleniu. 
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Sposób według wynalazku polega na tym, że 
pojemnik elastyczny cięgnie się wewnątrz seg
mentowej rury ustalonej do spęgu, które przedłu
ża się w kierunku postępu przodka wyrobiska, 
przy czym dolny wylot rury zamyka się na czas 
ruchu pojemnika. 

Urzędzenie według wynalazku ma rurę /7/, 
w której umieszczony jest elastyczny pojemnik 
/l/, poleczony linami /li*, 1 2 / z kołowrota
mi /li, 12/. Rura /7/ składa się z segmentów 
zakończonych kołnierzami /9/, a do dolnego 
wylotu rury /7/ sę zamocowane drzwi /8/. Po
jemnik /l/ jest elastyczny i dopasowany swym 
zewnętrznym kształtem do wewnętrznego kształ
tu rury /7/. Pojemnik /l/ jest cięgniony w 
górę linę /li/ kołowrotu /li/, przełożone 
przez krężek /13/ zabudowany w przodku wyro
biska, a ścięgany w dół linę /12'/ kołowrotu 
/12/ przechodzęcę przez otwór wykonany w 
drzwiach /8/. Oba kołowroty /li i 12/ umiesz
czone sę w chodniku dolnym. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) E21F Al(21) 258023 (22) 86 02 18 

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców 
Slęskich", Bytom 

(72) Sznajder Bernard, Nowak Krzysztof, 
Pakosz Antoni 

(54) Sposób czyszczenia chodników wodnych 
i urzędzenie do czyszczenia chodnik"o*w 
wodnych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania bezpiecznego sposobu i urzędzenia umoż
liwia jęcych skrócenie czasu czyszczenia chod
ników wodnych. 

Sposób polega na urab 
8tencji ciastowatej. Urzęd 
nia chodników wodnych ma ś 
/l/ wyposażony na jednym k 
silnik, a na drugim końcu 
warkę /5/. Transporter /l/ 
na samojezdnej, ramowej ko 
za pomoce wózka osadzonego 
ramie /2/ tej konstrukcji, 
rzony w mechanizm obrotu t 
napędzany za pomoce siłown 
nego działania. 

ianiu calizny końsy-
zenie do czyszcze-
rubowy transporter 
ońcu w napędowy 
w ślimakowe łado-
jest zabudowany 
nstrukcji nośnej 
przesuwnie na 
Wózek jest zaopat-
ransportera /!/ 
ika /li/ dwustron-
/5 zastrzeżeń/ 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F01P Al(2l) 258184 (22) 85 02 26 

(71) Fabryka Samochodów Małolitrażowych 
"Polmo", Bielsko-Biała 

(72) Ordon Kazimierz, Żyłka Krzysztof 

(54) Korek zbiornika wyrównawczego płynu 
chłodzęcego, zwłaszcza silnika späTinowego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji korka do zbiornika wyrów
nawczego układu chłodzenia silnika spalinowe
go zapewniajęcego utrzymanie w układzie chło
dzenia określonego nadciśnienia w czasie pra
cy silnika, jak również umożliwiajęcego wy

równanie pode 
atmosferyczne 

Korek sk 
w której osad 
stały wraz z 
nym kołnierze 
wewnętrzne st 
/2/ zamknięty 
zatrzaskowym 
suwaka z otwo 
zaworowym i s 
zawór zwrotny 

iśnienia do 
go poprzez z 
łada się z p 
zony na zatr 
suwakiem /2/ 
m /3/ schodk 
änowi zawór 
z jednej st 
i z drugiej 
rem /21/ wra 
prężynę /23/ 

poziomu ciśnienia 
awór zwrotny, 
okrywy /13/ korka, 
zask kołpak /l/, 
walcowym, dociska-
owym i sprężynę /22/ 
nadciśnieniowy. Suwak 
rony krężkiem /li/ 
strony denkiem /20/ 
z z kapturkiem /12/ 
wewnętrzne stanowi 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) F02M Al(2l) 258152 (22) 86 02 27 

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM", 
Warszawa 

(72) Lendzion Krzysztof, Siwak Eugeniusz, 
Wewiór Jerzy 

(54) Wtryskiwącz paliwa 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania prostego i taniego oraz odpornego na 
uszkodzenia w czasie montażu mocowania wtrys-
kiwacza paliwa. 

Wtryskiwącz paliwa do silników spalino
wych majęcy wymienny rozpylacz i prętowe opra
wę, mocowany jarzmem dociskowym opartym o us
koki oporowe przy spłaszczeniach oprawy, cha-
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rakteryzuje się tym, że funkcję oporów dla 
jarzma mocujęcego /!/ spełniaję krawędzie /8/ 
uskoków przy spłaszczeniach /5/ oprawy, które 
to krawędzie maję łukowy kształt w następst
wie tego, że uskoki sa wykonane ukośnie w sto
sunku do spłaszczeń oprawy. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F04B Al (21) 257981 (22) 86 02 14 

(71) Rafineria Nafty "Glimar", Gorlice 
(72) Wańtuch 3ózef 

(54) Tłok pompy do pompowania produktów 
ropnych, zwłaszcza refluksU 

(57) Wynalazek r 
wania trwałego t 
luksu i innych p 
podczas destylac 

Tłok pompy 
podtłoczeniami / 
ment walcowy /l/ 
podtoczenie /6/, 
czelniajęcych pi 
Pierścienie /7/ 
sza od średnicy 

ozwiazuje zagadnienie opraco-
łoka pompy do pompowania ref-
roduktów ropnych otrzymywanych 
j i ropy na ftowej . 
ma elementy walcowe /l, 9/ z 
5, 11/ od strony czoła. Ele-
ma na średnicy zewnętrznej 
dla co najmniej dwóch usz-

erścieni tekatolitowych /!./. 
maję średnicę zewnętrzne więk-
zewnętrznej elementów /l, 9/. 

/2 zastrzeżenia/ 

2 6 7 

4(51) F04B Al (21) 258117 (22) 86 02 25 

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego, 
Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów", 
Rogowiec 

(72) Stręczyński Marian, Szczuraszek Marek, 
Sławiński Bronisław 

(54) Sposób oraz układ zabezpiecząjęcy 
podwodne agregaty pompowe 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zabez
pieczenia przed poważnymi uszkodzeniami pod
wodnych agregatów pompowych, stosowanych do 
wydobywania wody z głębokich studni oraz ot
worów wiertniczych. 

Sposób zabezpieczenia podwodnych agrega
tów polega na wykorzystaniu jako źródła infor
macji o stanie zużycia lub uszkodzeń mecha
nicznych, wartości i charakteru zmian prędu 
pobieranego przez silnik głębinowy. Układ wed
ług wynalazku utworzony jest z bloku prosto
wania /l/ i bloku formowania sygnału /2/ po-
łęczonego równolegle z członem nadprędowym 
/4/ i członem podprędowym /5/ oraz blokiem 
zliczajęcym /3/, które dalej połęczone sę rów
nolegle z członem wykonawczym /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) F16D Al(2l) 258052 (22) 86 02 19 

(71) Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski 
Poznań, Poznań 

(72) Majewski Tomasz 

(54) Kulkowe sprzęgło przęciężęniowe 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji sprzęgła o niewielkiej ilość 
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części składowych, nie wymagającego dokładnej 
obróbki wymiarowej. 

Kulkowe, dwukierunkowe sprzęgło przecią
żeniowe, zwłaszcza do napędów posuwowych ob
rabiarek, ma w obu tarczach /3 i 4/ kołowe 
rowki /5/ z osadzonymi w nich kulkami /&/, 
przy czym w każdym rowku /5/ znajduje się 
element oporowy, przykładowo czop kulisty /7/, 
związany z tarczę /3 i 4/. /I zastrzeżenie/ 

4(5l) F163 A2(21) 262440 (22) 86 11 17 

(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcze,Zespół 
Produkcji Uszczelnień Technicznych, 
Wrocław 

(72) Stachowiak Stanisław, Wróblewski 
Wojciech, Mielcarek 3erzy, Berlicki 
Andrzej 

(54) Elastyczne osadzenie ślizgowe pierścienia 
uszczelnienia czołowego 

(57) Wynalazek r 
wania konstrukcj 
pierścienia śliz 
jęcego stosowani 
zapewnieniu mu d 

Elastyczne 
wego /5/, w gnie 
nia czołowego st 
/2/ złożona z me 
nizowanej w elas 

ozwięzuje za 
i elastyczne 
gowego w gni 
e go do wyso 
uźej trwałoś 
osadzenie pi 
ździe /l/ ob 
änowi podkła 
talowej wkła 
tomerowej ok 

gadnien 
go osad 
eździe 
kich ci 
ci ruch 
erścien 
udowy u 
dka pie 
dk i /3/ 
ładzini 
/2 za 

ie opraco-
zenia 
umożliwia-
śnień przy 
owej. 
ia ślizgo-
szczelnie-
rścieniowa 
zawulka-
e /4/. 
strzeżenia/ 

4(51) F23D 
D21C 

Al(2l) 258191 (22) 86 02 27 

(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego 
"Biprokwas", Gliwice 

(72) Zieliński 3erzy, Staszek Andrzej, 
Puszyński Ryszard, Kaszub Lech, Fołtyn 
Tadeusz, Szumilas Czesław 

(54) Układ dysz palnika do rozpylania cieczy 
lepkich, zwłaszcza siarki płynnej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji układu dysz, umożliwiające
go bezpieczne rozpylanie płynnej siarki na 
mgłę w pełnym zakresie wydajności palnika. 

Układ według wynalazku ma dyszę /l/ z 
komorę wirowe siarki, połączoną z przewodem 
siarki /6/ za pomoce dwupierścieniowej nak
rętki /7/. Część wylotowa dyszy /l/ ma osiowo 
umieszczony otwór wylotu siarki. Otwór ten 

jest odpowiedni do otworu wylotu osadzonej 
na nakrętce /!/ dyszy powietrza /3/, którego 
średnica wynika z keta wycięcia stożkowego 
wewnętrznej obudowy dyszy /3/ wynoszącego 
120° - 150°. Wewnątrz dyszy /l/ w komorze wi
rowej siarki osadzony jest cylindryczny wkład 
zawirowujący /2/, który zaopatrzony jest w 
ukośne spiralne nacięcia o długości nie mniej
szej niż pół obrotu. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F24D Al(21) 258030 (22) 86 02 20 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Barlik Henryk, Fiodorów Konstanty, 

Kowalski 3an, Lewandowski 3anusz, Miller 
Andrzej, Sokół Stanisław 

(54) Układ do podgrzewania wody sieciowej 

(57) Wynalazek rozwią 
jektowania układu do 
ciowej, umożliwiające 
zdemineralizowanę, ó 
chemicznych. 

Zastosowany w uk 
połączony jest w obie 
niej jednym wymiennik 
/2/, który stanowi źr 
sieć ciepłowniczą /4/ 

zuje zagadnienie zapro-
podgrzewania wody sie
go zasilanie kotłów wodą 
odpowiednich parametrach 

ładzie kocioł wodny /l/ 
gu zamkniętym z co najm-
iem ciepła typu woda-woda 
ódło ciepła zasilające 

/l zastrzeżenie/ 
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4(51) F24D A2(21) 262586 (22) 86 11 26 

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

(54) Węzeł wymiennikowo-zasobnikowy do wody 
ciéprëj 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zaprojek
towania stosunkowo prostego układu wymienniko-
wo-zasobnikowego do ciepłej wody, zapewniaję-
cego równomierny obieg wody w układzie cyrku-
lacyjnym węzła. 

Węzeł wymiennikowo-zasobnikowy jest wypo
sażony w dodatkowy przewód /8/, usytuowany 
pomiędzy wymiennikiem ciepła /!/ a zasobnikiem 
/2/ ciepłej wody, przy czym na przewodzie tym 
zainstalowany jest zawór zwrotny /9/, cyrku-
lacyjna pompa /10/ i element /li/ regulacji 
natężenia przepływu, przy czym cyrkulacyjna 
pompa /10/ jest usytuowana tak, iż zwrotny 
zawór /9/ znajduje się po stronie tłocznej 
cyrkulacyjnej pompy /10/. Ponadto do dodatko
wego przewodu /8/ pomiędzy cyrkulacyjnę pompę 
/10/ i elementem /li/ regulacji natężenia prze
pływu podłęczony jest przewód /12/ wyposażony 
w element /13/ regulacji natężenia przepływu, 
przy czym przewód /12/ drugim końcem podłę
czony jest do cyrkulacyjnego rurocięgu /14/ 
instalacji ciepłej wody. /I zastrzeżenie/ 

S 

JL s ii 12 

AJ h-^-CH 

4(51) F24H A2(2l) 262587 (22) 86 11 26 

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

(54) Instalacja do odzyskiwania ciepła z 
klTtTow warzelnych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie racjo
nalnego wykorzystania pary zasilajęcej kotły 
warzelne. 

Instalacja do odzyskiwania ciepła z kot
łów warzelnych jest wyposażona w syfon /15/ 
i pływakowy odwadniacza /10/, przy czym syfon 
/15/ został usytuowany na przewodzie /14/ ř 

łęczęcym podwójny płaszcz /5/ grzejny obję

tościowego podgrzewadza /2/ wody z głównym 
przewodem /9/ kondensatu, natomiast pływakowy 
odwadniacz /10/ został usytuowany na głównym 
przewodzie /9/ pomiędzy zbiornikiem /3/ kon
densatu, a miejscem podleczenia przewodu /14/ 
do głównego przewodu /9/ kondensatu. Instala
cja do odzyskiwania ciepła z kotłów warzel
nych jest przeznaczona do stosowania w_ zakła
dach żywienia zbiorowego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F27B A2(2l) 262355 (22) 86 11 13 

(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława 
Staszica, Gliwice 

(72) Gajda Stefan, Kowalewski Maciej, Gemza 
3anina, Skrzypczyk Lech, Godlewski 
Kazimierz, Bernard Oerzy, Goły Adam, 
Golba Mirosław, Cieślik Kazimierz, 
Jaschik Helmut 

(54) Urzędzenie do wykorzystania ciepła 
odpadowego z goręcego spiekTT 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania urzędzenia umożliwiajęcego wykorzystanie 
ciepła odpadowego z goręcego spieku do otrzy
mywania podgrzewanego powietrza o względnie 
wysokiej i ustabilizowanej temperaturze. 

Urzędzenie mające osłonę nad wózkami 
spieku charakteryzuje się tym, że osłona /l/ 
ma kształt tunelu i jest podzielona wzdłuż
nie przegrodami /5/ na trzy komory, przy czym 
pole przekroju pionowego komory środkowej 
jest co najmniej równe lub większe od sumy 
dwóch pozostałych, a komora ta ma zabudowane 
w górnej części przynajmniej dwa króćce /6, 7/ 
odbierajęce nagrzane powietrze, do których 
dołęczone sę rurocięgi /8 , 9/, odprowadza-
jęce nagrzane powietrze do miejsca jego za
gospodarowania, z elementami oczyszczającymi 
i umożliwiajęcymi transport. Dednocześnie 
przegrody /5/ dzielęce osłonę /l/ na komory 
maję wysokość umożliwiajęcę zanurzenie ich 
dolnych krawędzi w spieku, a długość przegród 
/5/ jest co najmniej równa lub dłuższa od 
szerokości tunelu. /3 zastrzeżenia/ 
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DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4(51) GOIB 
G05B 

A2(2l) 253441 (22) 85 05 17 

(75) Majerski Stanisław, Warszawa 

(54) Sposób i urządzenie cyfrowe do 
wyznaczania krzywych 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i urzą
dzenie cyfrowe, współpracujące z graficznym 
urządzeniem komputerowym, do wyznaczania ko
lejnych całkowitoliczbowych współrzędnych 
punktów aproksymujęcych krzywe opisane równa
niami P /x/ + Q/y/= 0, gdzie funkcje P /x/, 
0 /y/ sę wielomianami jednej zmiennej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
generuje się i porównuje kolejne wyrazy dwóch 
cięgów, charakterystycznych dla wyznaczanego 
łuku aproksymowanej krzywej, a wynik kolej
nego porównania decyduje o wyborze współrzęd
nych kolejnego punktu wyznaczanego obrazu 
krzywej. Urządzenie cyfrowe według wynalazku 
zawiera zespół sterujący /ZS/, zespoły /ZB, ZC/ 
generujące ciągi charakterystyczne dla wyzna
czonego łuku krzywej, zespół przetwarzający 
/ZP/, zespół /ZW/ współrzędnych, który stano
wią liczniki /X, Y/ oraz zespół /ZK/ sygna
lizujący zakończenie wyznaczania łuku krzywej. 
Główną dziedziną zastosowania wynalazku jest 
grafika komputerowa. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) GOIB Al(2l) 258136 (22) 86 02 26 

(71) Kolejowe Zakłady Maszyn i Sprzętu 
Drogowego "Racibórz", Racibórz 

(72) Winkler Wojciech, Rudzki Michał, 
Tomaszek Bogusław, Gawełek Oózef 

(54) Przyrząd do pomiaru toru kolejowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sztywnej, lekkiej i łatwej w użyciu 

konstrukcji przyrządu ułatwiającego pomiar 
odległości między szynami, pochylenie toru 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi wzdłużnej 
toru oraz odległości między szyną a innymi 
elementami toru. 

Przyrząd stanowi rurowy korpus /l/ z rę
kojeścią chwytową /4/, w której umieszczony 
jest układ mierniczy /3/ pochylenia toru. 
Przyrząd ma trzy stopki, z których jedna jest 
stała, a dwie są ruchome, mają skale mierni
cze /13/ i /14/ współdziałające z okienkami 
odczytowymi /15/ i /16/ wyposażonymi we wskaż-
niki. Okienko odczytowe /15/ układu pomiaro
wego rozstawu szyn jest osadzone w korpusie 
/l/ przesuwnie i jest przemieszczane wzdłuż 
skali mierniczej /13/ kompensatorem wydłużeń 
temperaturowych, którego współczynnik rozsze
rzalności liniowej ma przynajmniej dwukrotnie 
większy od współczynnika rozszerzalności li
niowej korpusu /l/, do którego kompensator 
jest zamocowany. Skale miernicze /13/ i /14/ 
pomiaru rozstawu szyn i pomiaru odległości 
między szyną a innymi elementami toru są osa
dzone w prowadnicach /9/ i /10/ zamocowanych 
w korpusie /!/. /2 zastrzeżenia/ 

13 15 9 

4(5l) GOIB Al (21) 258146 (22) 86 02 26 

(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa 

(72) Szczepanik Ryszard 

(54) Sposób pomiaru oraz urządzenie do pomiaru 
cięciwy profilu łopatki sprężarki silnika 
"turbinowego w warunkach eksploatacyjnycTT" 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostego i dokładnego sposobu i urządze
nia umożliwiającego pomiar cięciwy łopatki sprę 
Żarki silnika turbinowego w warunkach eksplo
atacyjnych. 

Sposób polega na wprowadzeniu poprzez 
luczek technologiczny /19/ na głębokość mie
rzonej cięciwy przymiaru końcowego /6/, umiesz
czonego na końcu żerdzi /5/ i zaopatrzonego w 
występy oporowe /9/ i /10/. Żerdź /5/ prze
mieszcza się następnie wzdłuż prostej równo
ległej do mierzonej cięciwy i mierzy wielkość 
jej przesunięcia / A L / od położenia, przy 
którym jeden z występów oporowych /9/ lub /10/ 
styka się z jedną z krawędzi /17a/ lub /17b/, 
do położenia, przy którym występ /9/ lub /10/ 
styka się z drugą krawędzią /17a/ lub /17b/. 
Wielkością mierzonej cięciwy /C/ jest różnica 
pomiędzy uprzednio zmierzonym odstępem /L/ 
między występami oporowymi /9/ i /10/ oraz 
zmierzonym przesunięciem / A L/. 

Urządzenie zawiera żerdź /5/ z umieszczo
nym na jej końcu przymiarem końcowym /5/ z 
dwoma występami oporowymi /9/ i /10/, utwier
dzoną swoim końcem do końcówki pomiarowej /3/ 
mikrometru /l/, którego druga końcówka pomia
rowa /2/ jest osadzona przesuwnie, nastawnie 
na prowadnicy /4/, utwierdzonej przegubowo do 
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podstawy /13/, umożliwiającej mocowanie urzą
dzenia do obudowy silnika w okolicy luczka 
technologicznego /18/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G010 A2(21) 262486 (22) 86 11 18 

(71) Instytut Odlewnictwa, Kraków 
(72) Leśniewski Wojciech 

(54) Układ elektroniczny pirometru 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania pirometru o skali liniowej lub zbliżo
nej do liniowej. 

Układ według wynalazku wykorzystuje 
właściwości funkcji logarytmicznej. W torze 
pomiarowym pirometru według wynalazku, znaj
duje się wzmacniacz logarytmiczny /W./ połą
czony ze wzmacniaczem sumacyjnym /W,/. 
Wzmacniacz sumacyjny /W,/ połączony jest jed
nocześnie ze wzmacniaczem logarytmicznym 

/ W ^ połączonym poprzez opornik /R/ z linio
wym potencjometrem /P/, wyposażonym w skalę 
wartości współczynnika emisyjności. Liniowy 
potencjometr /P/ połączony jest z układem 
zasilającym. Wyjście wzmacniacza sumacyjnego 
/W / połączone jest z układem wyjściowym. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01L Al(21) 258081 (22) 86 02 20 

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

(72) Kosmol Oan, Kotnis Gustaw 

(54) Czujnik do pomiaru siły w podporze 
łożyskowej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania łatwej do montażu i demontażu konstruk
cji czujnika. 

Czujnik składa się z cienkościennej tulei 
pomiarowej /4/, mającej wzdłużne wycięcia w 
jej pobocznicy oraz naklejone po stronie zew
nętrznej i wewnętrznej przęseł cienkościennej 
tulei pomiarowej /4/ tensometry /5/. Cienko
ścienna tuleja pomiarowa /4/ jest osadzona w 
obsadzie podpory łożyskowej /6/, a wewnątrz 
cienkościennej tulei pomiarowej /4/ jest 
umieszczony czop wałka /!/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01L 
A01D 

Al (21) 258304 (22) 86 03 06 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów 
"MERA-PIAP", Warszawa; Fabryka Maszyn 
Żniwnych im. Marcelego Nowotki, Płock 

(72) Fabrycy Marian, Mucha Czesław, Salej 
Walenty 

(54) Urządzenie do pomiaru chwilowej 
wydajności kombajnu zbożowego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji urządzenia umożliwiającego 
dokonywanie pomiaru chwilowej wydajności kom
bajnu zbożowego oraz pozwalającego oddziaływać 
na parametry pracy kombajnu. 

Urządzenie według wynalazku ma zespół po
miarowy /18/ składający się z przetwornika /A/ 
momentu połączonego z wałem /3/ transportera 
/!/ ziarna na przemieszczenie liniowe i sprzę-
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żonego z nim przetwornika /5/ przesunięcia 
liniowego na sygnał elektryczny. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) GOIŁ A2 (21) 262585 (22) 86 11 26 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Kabsch Piotr, Meloch Henryk, Kaczmarski 

Krzysztof, Marciniak Adam, Robaszkiewicz 
Janusz, Ostropolski Wiesław, Knop 
Franciszek 

(̂ 4) Sposób pomiaru ciśnienia oraz miernik 
ciśnienia do stosowania tego spos"5b~u 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk
szenia dokładności pomiarów oraz umożliwie
nia automatyzacji pomiarów i rejestracji wy
ników pomiarów. 

Sposób pomiaru ciśnienia polega na tym, 
że w trakcie pomiaru ciśnienia manometrem 
cieczowym, którego jedno ramię podłączone 
jest do źródła ciśnienia mierzonego, przepusz
cza się strumień światła przez słup przeźro
czystej cieczy martométrycznej zawartej w dru
gim ramieniu manometru cieczowego i mierzy 
się absorpcję tego strumienia światła, która 
jest proporcjonalna do wysokości słupa prze
źroczystej cieczy manometrycznej, a wysokość 
tego słupa przeźroczystej cieczy manometrycz
nej jest proporcjonalna do wielkości ciśnie
nia mierzonego. Stosuje się przeźroczyste 
ciecz, manometryczna zabarwiona na kolor o 
długości fali odpowiadajacej długości fali 
użytego światła. 

Miernik ciśnienia, składający się z czuj
nikowego układu /!/ i elektronicznego mierni
ka /II/, charakteryzuje się tym, że czujnikowy 
układ /I/ składa się z cieczowego manometru 
/l/ zawierajęcego przeźroczyste ciecz / 2 / ma-
nometrycznę, źródła światła /5/, fotodiody /!/ 
oraz światłowodów /4 i 6/. Ramię cieczowego 
manometru /!/ z bocznym króćcem /3/ odbioru 
impulsu ciśnienia jest z jednej strony czoło
wej poleczone światłowodem /4/ ze źródłem /5/ 

światła, a z, drugiej strony czołowej połączone 
światłowodem /6/ z fotodiodę /7/. Natomiast 
czujnikowy układ /I/ poleczony jest z elektro
nicznym miernikiem /II/ przez elektryczne po
leczenie źródła /5/ światła z generatorem /15/ 
napięcia zmiennego oraz fotodiody /7/ z pas-
mowo-przepustowym filtrem /8/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) GOIN Al (21) 258200 (22) 86 02 28 

(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Huszcza Władysław 

(54) Urządzenie do pomiaru natężenia 
"ö"päa"uďsszczu 
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alazek rozwięzuje zagadnienie opra 
nstrukcji urządzenia umożliwiajęce 
odczytywanie wyników pomiaru, a t 
azywanie tych wyników w postaci do 
do przetworzenia sygnału. 
ędzenie składa się z walca /!/ zao 
w stożkowy lejek /2/ oraz połęczo 
czynią cylindrycznego /3/ wyposażo 
k /4/. Urzędzenie ma styki /?/ umi 
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4(51) GOIN A2f2l) 262289 (22) 86 11 07 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Chrzan Tadeusz 

(54) Sposób pomiaru własności wytrzymałościowych 
i k-ITFTwa r dy eh" 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie umożli
wienia określenia kilku własności fizycznych 
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skał twardych za pomocą jednego parametru akus 
tycznego. 

Sposób pomiaru własności wytrzymałościo
wych skał polega na pobraniu próbek skalnych, 
ustaleniu zależności korelacyjnych, mierzeniu 
modułu akustycznego na próbkach, a następnie 
na wyznaczeniu własności wytrzymałościowych 
z zależności korelacyjnych, w których zmienna 
jest moduł akustyczny. Moduł akustyczny sta
nowi iloczyn średnich wartości prędkości ul
tradźwiękowej fali podłużnej, prędkości ultra
dźwiękowej fali poprzecznej i gęstości pozor
nej. /I zastrzeżenie/ 

4(51) GQ1N A2(2l) 262290 (22) 86 11 07 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Chrzan Tadeusz 

(54) Sposób pomiaru własności wytrzymałościo
wych śTął tward*yöF~~ 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia określenia kilku własności fizycznych 
skał twardych za pomoce jednego parametru 
akustycznego. 

Sposób pomiaru własności wytrzymałościo
wych skał polega na pobraniu próbek z badanej 
skały, ustaleniu zależności korelacyjnych, 
mierzeniu podłużnego modułu akustycznego ska
ły, a następnie na wyznaczeniu własności wyt
rzymałościowych z zaleności korelacyjnych, w 
których zmienne jest podłużny moduł akustycz
ny. Podłużny moduł akustyczny stanowi iloczyn 
kwadratu prędkości fali podłużnej przechodzą
cej przez blok skalny 1 średniej gęstości 

-~ pozornej skały, /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N A2(2l) 262291 (22) 86 11 07 

(71) Politechnika WrocławsKa, Wrocław 
(72) Chrzan Tadeusz 

(54/ Sposób pomiaru własności wytrzymałoś
ciowych skał tTvaTïïycTÎ 

(57} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umoż
liwienia określenia kilku własności fizycz
nych skał twardych za pomoce jednego para
metru akustycznego. 

Sposób pomiaru własności wytrzymałościo
wych skał twardych polega na pobraniu odłam
ków skalnych w trakcie urabiania bloku skalne-» 
go, ustaleniu zależności korelacyjnych, mie
rzeniu podłużnego modułu akustycznego odłam
ków skalnych i na wyznaczaniu własności wyt
rzymałościowych bloku skalnego z zależności 
korelacyjnych. Podłużny moduł akustyczny sta
nowi iloczyn kwadratu średniej prędkości 
ultradźwiękowej fali podłużnej i średniej 
gęstości pozornej. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A2(21) 262292 (22) 86 11 07 

(71} Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Chrzan Tadeusz 

'(54) Sposób pomiaru własności wytrzymąłoś-
c_i_oŵ £5_s_k_a_ł 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umoż
liwienia określenia kilku własności fizycz
nych skał twardych i miękkich za pomoce jed
nego parametru akustycznego mierzonego bez
pośrednio na bloku skalnym. 

Sposób pomiaru własności wytrzymałoś
ciowych polega na pobraniu próbek, ustaleniu 
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zależności korelacyjnych, mierzeniu modułu 
akustycznego i w oparciu o jego wartość usta
laniu własności wytrzymałościowych z zależnoś
ci korelacyjnych. Moduł akustyczny stanowi 
iloczyn prędkości akustycznej fali podłużnej 
przechodzącej przez blok skalny, prędkości 
akustycznej fali poprzecznej i średniej gęs
tości pozornej pobranych próbek. Źródłem fal 
akustycznych jest odpalenie ładunku materiału 
wybuchowego lub uderzenie twardym przedmiotem 
w skałę. ~ /4 zastrzeżenia/ 

4(51) G01P A2(2l) 262647 (22) 86 11 26 
G01K 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Pawłowski Marek, Siwoń Bogdan, Walczak 

Sylwester 

(54) Sonda do pomiaru średniej prędkości 
przspTywü' i temperatury gazu TüF""5Teczy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie pomiaru 
średniej prędkości przepływu i temperatury 
gazu lub cieczy w sposób ciągły. 

Sonda zbudowana jest z metalowej tulei 
/!/, wewnątrz której umieszczony jest grzejnik 
elektryczny /2/, który ściśle przylega poprzez 
warstwę izolacji elektrycznej /5/ do wewnętrz
nej powierzchni metalowej tulei /!/• Metalowa 
tuleja /!/ zamknięta jest górne i dolne izo
lację termiczna /6 i 7/, przy czym jedna z 
tych izolacji lub ooie stanowię uchwyty sondy« 
Na powierzchni zewnętrznej metalowej tulei 
/l/ umieszczony jest pierwszy element termo-
czuły /3/, zaś na górnej izolacji termicznej 
drugi element termoczuły /4/» Przewody elek
tryczne /8/ sa wyprowadzone na zewpętrz przez 
uchwyty sondy. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01R Al (21) 258485 (22) 86 03 19 

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Rozbark", 
Bytom 

(72) Adamek Bolesław, Bojko Andrzej, Mastej 
Antoni, Wanat Krystian, Krzywiecki 
Janusz, Zatorski Maciej, Lipiński 
Krystian, Kamiński Józef 
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(54) Przyrząd do wykrywania uszkodzeń kabli 
energetycznych' 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania przyrządu pozwalającego w sposób łatwy 
i szybki wykrywać miejsca o podwyższonej tem
peraturze, świadczące o uszkodzeniu kabla 
energetycznego. 

Przyrząd ma dwa skompensowane źródła 
prądowe /2, 5/ połączone ze wzmacniaczem róż
nicowym /3/. Źródła te tworzą układ mostka 
niezrównoważonego, pozostającego w równowacze 
dla temperatury 25°C. Jedno z tych źródeł prą
dowych /2/ z drugiej strony jest połączone z 
termistorowym czujnikiem temperatury /l/, a 
drugie źródło /5/ ze źródłem napięcia refe
rencyjnego /4/. Ponadto wzmacniacz różnicowy 
/3/ jest. również połączony poprzez układ dys
kryminujący /6/ i układ wykonawczy /7/ z mo
nitorem diodowym /8/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G02B Al (21) 258002 (22) 86 02 18 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Jóźwicki Romuald, Leśniewski Marcin, 

Oleksiuk Waldemar, Rossin Jerzy 

(54) Złącze światłowodowe 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania prostej konstrukcji złącza światłowodo
wego umożliwiającego bezstratne sprzęganie 
światłowodów oraz łączenie półprzewodnikowych 
nadajników i odbiorników mocy optycznej ze 
światłowodami. 

Złącze światłowodowe składa się z dwóch 
niezależnych półzłączy /l/, /l'/j Z których 
każde wyposażone jest w projekcyjny układ op
tyczny o regulowanej aberracji. Układy op
tyczne półzłączy zawierają element dioptryjny 
/2/ w postaci półkuli, sprzężony z układem 
klinów optycznych /3/, stanowiących płytkę 
płaskorównoległą o regulowanej grubości, przy 
czym co najmniej jeden z klinów w zespole 
klinów /3/ osadzony jest przesuwnie wzdłuż 
osi optycznej O-O, a zespół klinów /3/ zamo
cowany jest względem osi optycznej 0-0 obro
towo. /3 zastrzeżenia/ 

•PfaszczvznoP" 

4(51) G06F Al (21) 258024 (22) 86 02 18 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Kubik Paweł, Wawrzyniak Jerzy, Piechota 
Elżbieta 

(54) Sposób lokalizacji niesprawności 
urządzeń mikrokomputerowych i przyrząd 
"do lokalizacji niesprawności urządzeń 
mikrokomputerowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ułat
wienia lokalizacji niesprawności urządzeń 
mikrokomputerowych przy zastosowaniu techniki 
analizy sygnatur. 

Sposób lokalizacji niesprawności polega 
na porównywaniu z sygnaturami wzorcowymi syg
natur częściowych, odpowiadających poszcze
gólnym blokom funkcjonalnym urządzenia bada
nego. Po zlokalizowaniu wadliwego bloku bada
ne są kolejno sygnatury punktów w obrębie 
tego bloku, aż do ustalenia niezgodnej syqna-
tury, określającej uszkodzony element urzą
dzenia badanego. Przyrząd do lokalizacji nie
sprawności ma na wejściu danych trójstanową 
sondę /ST/ pomiarową, połączoną poprzez linio
wy rejestr /RL/ szeregowy i dekoder /DZ/ zna
ków z wyświetlaczem /WS/ sygnatury. Liniowy 
rejestr /RL/ połączony jest z układem /BG/ 
bramkującym. Układ /BG/ bramkujący połączony 
jest z dekoderem /DSS/ startu, stopu, strobu 
i wyboru bloku, który z kolei połączony jest 
z szyną /10/ adresową, szyną /li/ sterującą i 
szyną /15/ danych urządzenia /UB/ badanego 
oraz z układem /SA/ sterowania. Przyrząd ma 
ponadto wskaźnik /WB/ numeru bloku,'połączony 
poprzez dekoder /DB/ numeru bloku i licznik 
/LB/ bloków z trójstanową sondą /ST/ pomiarową, 
Licznik /LB/ bloków połączony jest z dekoderem 
/DSS/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G06F Al (21) 258025 (22) 86 02 18 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Wawrzyniak Jerzy, Kubik Paweł 

(54) Przyrząd do lokalizacji niesprawności 
"urządzeń mikrokomputerowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji przyrządu do lokalizacji 
niesprawności urządzeń mikrokomputerowych, da
jącego stałą sygnaturę poziomu jedynki logicz
nej oraz stałą sygnaturę stanu wysokiej impe-
dancji, które są niezależne od długości i 
struktury programu testującego. 

Przyrząd ma układ /USS/ stałej sygnatury 
poziomu jedynki logicznej i stanu wysokiej im-
pedancji. Układ /USS/ utworzony jest przez de
tektor /DRD/ rodzaju danych, połączony z jed
nym wejściem /l/ detektora /DSD/ stanu danych, 
którego dwa wyjścia /2/ i /3/ łączą się z wejś
ciami sterującymi układu bramek /BM/ modyfi
kujących. Dwa wejścia /4/ i /5/ detektora 
/DRD/ połączone są odpowiednio z dwoma wyjś
ciami /6/ i /!/ trójstanowej sondy /ST/ po
miarowej oraz z dwoma wejściami /8/ i /9/ de
tektora /DSD/. Trzecie wejście /10/ detektora 
/DRD/ i czwarte wejście /li/ detektora /DSD/ 
połączone są z wyjściem zerującym układu /SA/ 
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sterowania wewnętrznego przyrządu. Wyjecie 
detektora /DRD/ połączone jest z wejściami 
adresowymi dekodera /DZ/ znaków, którego wyjś
cia łączę się z wejściami bramkowanymi układu 
bramek /BM/ oraz z wejściami bezpośrednimi 
wyświetlacza /WS/ sygnatur. Wyjścia układu 
bramek /BM/ łęcza się z wejściami zmodyfiko
wanymi wyświetlacza /WS/. Czwarte wejście 
/12/ dekodera /DRD/ włączone jest między układ 
/BG/ bramkujący i liniowy rejestr /RL/ szere
gowy. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) GIOK A2(2l) 262288 (22) 86 11 07 

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz 
(72) Waliszko Eugeniusz 

(54) Sposób wyciszania hałasu części maszyn, 
zwłaszcza przędzalniczych 1 skręcających 
włókno 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania skutecznego sposobu wyciszania hałasu 
części maszyn. 

Sposób polega na tym, że element wytwa
rzający hałas otacza się obudowę, do której 
doprowadza się płynny preparat chemiczny, 
nakorzystniej poliuretan piankowy. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) GIOK A2(2l) 262487 (22) 86 11 18 

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

(72) Waliszko Eugeniusz 

(54) Sposób wyciszania hałasu w źródle jego 
powstawania, zwłaszcza części maszyn 

57 Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli
wienia wyciszenia hałasu w źródle jego pow
stawania do poziomu dopuszczalnego przez 
obowiązujące normy. 

Sposób polega na tym, ż 
tów maszyn powodujących hała 
grubą warstwę materiału dźwi 
postaci ciastowatej, wykonań 
składajęcej się z elastomeru 
tlenku ołowiowego oraz rozpu 
nanosi się najkorzystniej na 
splocie, a następnie nakłada 
wierzchnie zewnętrzne folię 

e obudowę elemen-
s pokrywa się 
ękochłonnego w 
ego z mieszaniny 
, plastyfikatora, 
szczalnika, który 
płótno o rzadkim 
się na jej po-

polietylenowę. 
/I zastrzeżenie/ 

4(51) GIOK A2(21) 262493 (22) 86 11 19 

(71) Miejskie Biuro Projektów "Warcent", 
Warszawa 

(72) Chochlewicz Jadwiga E., Groszyńska Maria 

(54) Tłumik akustyczny 

(57) Wynalaz 
wania łatwej 
dużej skutec 

Tłumik 
nych, dzieło 
/3/ w kształ 
nych od wewn 
w tkaninie s 
przy czym se 
wylocie /3/ 
rzalne segme 
obok siebie 
nym kanale m 
przekrój. 

ek rozwiązuj 
w montażu k 
zności tłumi 
akustyczny s 
nych segment 
cie prostopa 
ętrz po obu 
zklanej pod 
gmenty skraj 
sę wyprofilo 
nty /l/, /2/ 
i pionowo je 
urowanym /9/ 

e zagadnienie opraco-
onstrukcji tłumika o 
enia. 
kładą się z powtarzal-
ów blaszanych /l/, /2/, 
dłościanu, wypełnio-
bokach wełną mineralną 
blachą perforowaną, 
ne na wlocie /l/ i 
wane /8/, zaś powta-
, /3/ usytuowane są 
den na drugim w dowol-
wypełniajęc cały jego 

/l zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01H Al (21) 257765 (22) 86 02 03 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Skalbaniok Walter, Włodarczyk Lechosław, 

Chromy Jerzy, Felďek Franciszek, 
Sieklucki Kazimierz, Szymański Edward, 
Związek Witold, Lipski Tadeusz, Ratecki 
Ireneusz, Krasuski Bogdan 

(54) Bezpiecznik topikowy o charakterystyce 
FzyŁkiej lub bardzo 3zybkiej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa
nia konstrukcji bezpiecznika topikowego o zwięk
szonej stabilności parametrów elektrycznych w 
podwyższonych temperaturach eksploatacji. 
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Topik bezpiecznika stanowi trójskładnikowa 
taśmę z metalu półszlachetnego /l/ obustronnie 
pokryta warstwami /2/ metalu szlachetnego o 
jednakowej grubości, majęcę jedno lub więcej 
przewężenie /3/ wykonane poprzecznie do kie
runku przepływu prądu z jednej lub z dwu 
stron taśmy. Przewężenie /Z/ jest w ten spo
sób ukształtowane, że stosunek grubości /hi/ 
każdej z warstw /2/ metalu szlachetnego do 
grubości /gl/ warstwy /l/ metalu półszlachet
nego w środkowej partii dna /A/ przewężenia 
/3/, jest w przybliżeniu równy stosunkowi gru
bości /h/ każdej warstwy /2/ metalu szlachet
nego do grubości /q/ warstwy /l/ metalu pół
szlachetnego i stanowi wielkość stałe. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H01J 
G03B 

A2(2l) 262596 (22) 86 11 26 

(75) Sławiński Zbigniew, Łódź 

(54) Układ elektryczny studyjnej lampy 
Fłyskowej" i studyjň"a~~Tampa błyskowa 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania studyjnej lampy błyskowej, wygodnej 

FL9.I 

Fig. 2 

i łatwej w obsłudze oraz oszczędnej w poborze 
prędu sieciowego. 

Lampa błyskowa składająca się z reflek
tora ze źródłem światła błyskowego i żarówkę 
pilotujęcę, statywu o regulowanej wysokości 
i zasilacza z kablem sieciowym, charakteryzu
je się tym, że źródłem światła błyskowego sa 
cztery palniki /PAm-PAn/ umieszczone w ref
lektorze wokół żarówki pilotującej /ZP/. 
Palniki sa. niezależnie zasilane z indywidu
alnego zasilacza lampy /!/ wmontowanego w dol
na część /6/ jej statywu. Zbiorczy kondensa
tor energii błysku /C/ jest ładowany z wyko
rzystaniem układu podwajacza napięcia, któ
rego dolne gałęź stanowi tyrystor /Ty/ zaty
kany po osiągnięciu pełnego'napięcia nała
dowania. Poszczególne palniki /PA^-PAn/ maję 

indywidualne kondensatory energii błysku 
/C1-Cn/ i wyłęczniki /W »Wn/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) H01J Al(2l) 262853 (22) 86 12 08 

(30) 85 12 19 - US - 811153 
(71) RCA Corporation, Princeton, US 
(72) Morrel Albert, Bauder Richard, Masterton 

Walter 

(54) Sposób wytwarzania ekranu liniowego dla 
kineskopu TFoTöTöwego z"~maskg~~i"zczeliriowę 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco
wania takiego sposobu wytwarzania ekranu linio
wego, który pozwoliłby uzyskać proste paski 
luminoforu. 

Sposób polega na tym, że pokrywa się pły
tę czołowe kineskopu materiałem fotoczułym, 
umieszcza się szczelinowe maskę cieniowe w 
przestrzeni ograniczonej płytę czołowe. Umiesz
cza się cylindrycznie ukształtowane soczewkę 
między źródłem światła, a płytę czołowe, przy 
czym oś wzdłużne soczewki ustawia się prosto
padle do osi wzdłużnej źródła światła. Następ
nie naświetla się materiał fotoczuły, prze
mieszcza jęc równocześnie zarówno płytę czołowe 
jak i soczewkę, synchronicznie w kierunku rów
noległym do źródła światła. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H02K Al(2l) 263215 (22) 86 12 23 

(30) 85 12 23 - US - 812306 
(71) Unique Mobility, Inc., Englewóod, US 

(54) Elektromagnetyczny przetwornik wysokiej 

(57) Wynalazek dotyczy lekkie o elektromagne
tycznego przetwornika wysokiej mocy, o dużym 
stosunku mocy do masy, przeznaczonego do dzia
łania jako silnik, alternator lub prędnica o 
dużej sprawności. 
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Elektromagnetyczny 
nętrzna obudowę cylindry 
z obu stron płytami /45, 
wy /43/ znajduje się wał 
piastach płyt /45, 46/ z 
58/. Wirnik /70/ składa 
/73, 72/. Do części wewn 
wane sa magnesy /80/. Ki 
wirnika /70/ umieszczony 

przetwornik m 
cznę /43/, za 
46/. W środk 
/51/, zamoco 
a pomocą łoży 
się z dwóch c 
ętrznej /72/ 
ędzy obu częś 
jest twórnik 

/16 zast 

a zew-
mknięta 
u obudo
wany w 
sk /57, 
zęści 
zamoco-
ciami 
/82/. 
rzężeń/ 

4(51) H02M 
H03F 

Al(21) 258122 (22) 86 02 25 

f7l) Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn 
Przepływowych, Gdańsk 

(72) Śmigielski Dózef 

(54) Grawitacyjny stabilizator transformato
rowy prądu zmiennego" 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji grawitacyjnego stabilizatora 
transformatorowego prądu zmiennego do zasila
nia układów pomiarowych, telewizorów oraz in
nych odbiorników czułych na wahania napięcia 
sieci. 

Stabilizator jest wyposażony w rdzeń /!/' 
z uzwojeniami /2/, /3/, umieszczony w ferromag
netycznej osłonie /4/ ekranującej rozproszone 
pole magnetyczne. Wewnątrz tej osłony /4/ znaj
duje się ciecz izolacyjna /5/ do poprawy wa
runków chłodzenia i wywierania wyporu hydro
statycznego, wskutek czego uzyskuje się 
zmniejszenie efektywnego ciężaru uzwojenia. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) H02P 

(71) Skawińskie Zakłady Materiałów 
Ogniotrwałych, Skawina 

(72) Klus Leszek, Frejc Oózef, Daniel 
Stanisław 

(54) Układ blokady elektrycznej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ blokady 
elektrycznej przeznaczony do sterowania napę
dowymi silnikami elektrycznymi w liniach tech
nologicznych lub urządzeniach pojedynczych 
pracujących na biegu luzem. 

W układzie według wynalazku' prądowy prze
kaźnik /!/ jest poleczony bezpośrednio z po
mocniczym przekaźnikiem /2/, za pomoce którego 
steruje praca czasowego przekaźnika /3/ 

/l zastrzeżenie/ 

Al(21) 258203 (22) 86 02 28 

.v,r 

4(51) H03B A 2 ( 2 l ) 262702 (22) 86 11 28 

(71") Politechnika Łódzka» Łódź 
(72) Banaś Andrzej, Dziwisz Marek 

(54) Układ dwufazowego przestrajalnego 
generatora mapięcia sinusoidalnego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania układu generatora o większej stabilności 
i dokładności pracy w porównaniu do układu 
analogowego, przy jednocześnie dużej prostocie 
konstrukcj i. 

Układ zawiera dwa przetworniki całkujące 
/PR1 i PR2/, których wejścia sa połączone od
powiednio z wyjściami przełączników /PI i P3/ 
oraz /P2 i P4/, przy czym wejścia /A i B/ od
powiednich przełączników /PI i P2/ poleczone 
są z wejściami inwertera /IW/ stanowiącego 
wejście sterujące częstotliwościa pracy gene
ratora. Wyjście inwertera /IW/ jest połączone 
z wejściami /B, A/ odpowiednich przełączników 
/P1B i P2A/, natomiast wyjścia przetworników 
/PR1 i PR2/ sa poleczone odpov^iednio z wejś
ciami sterujęcymi przełęczników /P2, P3, P5 
i PI, P4, P6/ oraz odpowiednio z wejściami fil
trów /FI i F2/, których wyjścia sa poleczone 
odpowiednio z wejściami inwertera /II/, prze
łącznika ,/P5/ oraz inwertera /I2/ i przełącz
nika /P6/, zaś wyjście inwertera /II/ jest po
łączone z wejściem /A/ przełącznika /P5/, a 
wyjecie inwertera /I2/ z wejściem /A/ przełącz
nika /P6/. Wyjścia przełęczników /P5 i P6/ 
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przyłączone są do dwóch wejść sumujących regu
latora amplitudy /RA/, którego trzecie wejś
cie stanowi wejście sterujące amplitudę, na
tomiast jego wyjście jest poleczone z wejś
ciami /A/ przełączników /P3 i P4/ oraz z wejś
ciem inwertera /IA/, którego wyjście jest po
łączone z wejściami /B/ przełączników /P3 i 
P4/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H03H A2(21) 262509 (22) 86 11 28 

(71) Przedsiębiorstwo Doświadczalno-produk
cyjne Polskiej Akademii Nauk "Radiopan", 
Poznań 

(72) Robińskl Wojciech 

(54) Układ przesuwnika fazy 0 do 360 

(57) Wy 
wania u 
płynną 
do 360° 

Pr 
latory 
układem 
formato 
transfo 
rezysto 
sterują 
szczegó 
częstot 

nalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
kładu przesuwnika pozwalającego na 
zmianę fazy sygnału w zakresie od 0° 
przy zmianach sygnałów sterujących, 
zesuwnik zawiera co najmniej dwa modu-
pierścieniowe /Ml, M2/ połączone z 
sumowania /S/ poprzez wyjściowe trans-
ry /TSl, TS2/. Uzwojenia pierwotne tych 
rmatorów mają odczep połączony poprzez 
r /R/ z odpowiednim źródłem napięcia 
cego /P; Q/. Wynalazek nadaje się 
lnie do stosowania w układach wysokiej 
liwości. /I zastrzeżenie/ 

'U©') 

(j(90*) 

|H>J 

4(51) H03K 

P-U03invp 

Al(21") 258137 (22) 86 02 26 

(71) Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki 
"MERAMAT", Warszawa 

(72) ślusarski Wiktor, Todorski Zdzisław, 
Zwierzyk Lech 

(54) Generator informacji zapisu 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk
szenia stabilności częstotliwości generatora 
informacji zapisu stosowanego w urządzeniach 
kontrolno-pomiarowych. 

Generator informacji zapisu utworzony 
jest z pierwszego generatora /l/, z pierw
szego dzielnika częstotliwości /2/, z dru
giego dzielnika częstotliwości /4/, z pierw
szego elementu kombinacyjnego NIE-I /5/, z 
drugiego elementu kombinacyjnego NIE-I /6/, 
z układu przełączającego /7/, z drugiego ge
neratora /10/, z licznika częstotliwości /3/, 
z multipleksera /8/, z rezystora /9/ i z łącz
nika /li/, odpowiednio połączonych. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H04B Al(2l) 258147 (22) 86 02 26 

(71) Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa 

(72) Sypnik Roman, Preckajło Sędzimir, 
Dzięcioł Edward 

(54) Układ umożliwiający współpracę dwóch . 
radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych 
o odmiennym sposobie zasilania 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uprosz
czenia układu sterującego współpracę urządzeń 
nadawczo-odbiorczych o odmiennym sposobie za
silania . 

Układ charakteryzuje się tym, że zawiera 
diva tranzystory /3/ i /5/ o odmiennej polary
zacji, przy czym baza tranzystora /5/ typu 
n-p-n jest połączona poprzez dzielnik napięcia 
/A/ z jego emiterem oraz uzwojeniem przekaźni
ka /l/ elektromechanicznego. Baza tranzystora 
/3/ typu p-n-p jest połączona poprzez dzielnik 
napięcia /2/ z jego emiterem oraz rezystorem 
/6/ obwodu wejściowego /7/. Wyjście dzielnika 
napięcia /4/ jest połączone z kolektorem tran
zystora /3/, a wyjście dzielnika napięcia /2/ 
jest połączone z stykiem aktywnym /e/ przekaź
nika /!/. /I zastrzeżenie/ 



II. W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(5l) AOID Ul (21) 78695 (22) 86 11 19 

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet", 
Strzelce Opolskie 

(72) Szwacz Bogusław, Trela Józef, Olek 
Stefan, Kaczmarczyk Mirosław 

(54) Zbiornik ziemniaków do kombajnu 

(57) Wzór użytkowy 
opracowania zbiorni 
jacego się prostotę 
noście pracy. 

Zbiornik ziemn 
wiony w ramie zaopa 
siłownik hydraulicz 
ma zbiornik /l/ pod 
hydraulicznym /2/ m 
zbiornika /i/ w pun 
do ramy w punkcie / 
/l/ odbywa się prze 
w kierunku prostopa 
bajnu. 

rozwiązuje zagadnienie 
ka do kombajnu, cechu-
konstrukcji i niezawod-

iaków do kombajnu 
trzonej w koła je 
ny i zbiornik na 
noszony jednym si 
ocowanym obrotowo 
kcie /20/, a drug 
30/ a opróżnianie 
z przechył zoiorn 
dłym do kierunku 

/l zast 

posado-
zdne, 
ziemniaki, 
łownikiem 
z dołu 
im końcem 
zbiornika 
ika /!/ 
jazdy kom-
rzeżenie/ 

4(51) AOID Ul(2l) 78696 (22) 86 11 19 

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet* 
Strzelce Opolskie 

(72) Kaczmarczyk Mirosław, Trela 3ózefs 

Olek Stefan, Szwacz Bogusław 

(54) Urządzenie do usuwania porostu w 
wyorywaczu maszyny rolniczej 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest urzą
dzenie do usuwania porostu w wyorywaczu ma
szyny rolniczej, szczególnie w kombajnach 
ziemniaczanych. 

Urządzenie do usuwania porostu w Wyory
waczu maszyny rolniczej utworzonej z krojów 
tarczowych, zamocowanych w ramie gdzie osa
dzone są lemiesze i przenośnik taśmowy, ma 
po obu stronach zewnętrznych krojów tarczowych 
/4/ rolkę wyciągającą /51/ z elastycznym 
bieżnikiem, zamocowaną obrotowo na dźwigni /52/ 
mocowanej wahliwie do ramy /l/ i dociskanej 
do przenośnika sprężyną /53/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) A01G 
E04B 

Ul (21) 7859 5 (22) 86 11 04 

(71) Zakład Budownictwa Szklarniowego i 
Urządzeń Ogrodniczych "Szklarniobud", 
Poznań 

(72) Gabor Oózef, Duskowiak Zdzisław, 
Szarzyński Piotr, Malewski Tadeusz 

(54) Dolne obrzeże ścian w obudowie szklarni 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest dolne 
obrzeże ścian w obudowie szklarni, stanowiące 
kształtownik zbliżony swym przekrojem do pary 
ceowników, które znajdują się jeden nad dru
gim, są zespolone wspólnym środnikiem i mają 
kątowe, zwrócone ku sobie końcami ramiona, 
przy czym z jednego boku kształtownika wystaje 
na zewnątrz poziomy występ, będący przedłuże
niem wspólnego środnika, a ponadto po tej samaj 
stronie kształtownika znajduje się okapnik w 
postaci wystającej na zewnątrz półki, utworzo
nej poprzecznie na końcu ramienia dolnego ce-
ownika. 

Obrzeże charakteryzuje się tym, że po 
przeciwległej stronie kształtownika znajduję 
się dwie kątowe półki /24, 25/, które ss usy
tuowane jedna nad drugą, mają na końcach pop
rzeczne, zwrócone ku sobie występy /26ř 27/ i 
wystają poziomo na zewnątrz z końcowej części 
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ramienia /5/ górnego ceownika /l/ oraz w 
pobliżu nasady ramion /5, 12/ obu ceowników 
/l, 2/, przy czym górna półka /24/ ma na koń
cu wystający krawężnik /28/. Okapnik ma pos
tać pochyłej, płaskiej półki /15/, która w 
środkowej części posiada podłużne, skierowane 
w dół oporowe ramię /16/. We wnęce /8/ górne
go ceownika /l/ znajdują się dwa występy /9/ 
utworzone na powierzchni środnika /3/, zaś 
półka /15/ ma na końcu krótki, zwrócony w dół 
występ /17/, /2 zastrzeżenia/ 

4(51) AOIG 
E06B 
E04B 

Ul (21) 78596 (22) 86 11 04 

(71) Zakład Budownictwa Szklarniowego i 
Urządzeń Ogrodniczych "Szklarniobud", 
Poznań 

(72) Gabor Józef, Juskowiak Zdzisław, 
Szarzyński Piotr, Melewski Tadeusz 

(54) Podokiennik okna ruchomego w obudowie 
szklarni 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest pod
okiennik okna ruchomego w obudowie szklarni, 
stanowiący kształtownik swym przekrojem do 
pary ceowników, które znajdują się jeden nad 
drugim i sę zespolone wspólnym ramieniem 
środkowym, zaopatrzonym na końcu w poprzeczny 
występ zwrócony do wnętrza górnego ceownika, 
przy czym skrajne ramię tego ceownika jest 
zakończone prostopadłe, zwrócone ku górze pół
ka przylgowę. 

Podokiennik charakteryzuje się tym, że 
skrajne ramię /4/ górnego ceownika /l/ ma w 
środkowej części poprzeczny, zwrócony ku do
łowi występ /5/, a środkowe ramię /3/ oraz 
skrajne ramię /13/ dolnego ceownika /2/ maję 
na końcach poprzeczne, skierowane ku sobie 
występy /12, 14/. Ponadto z nasady oraz koń
ca skrajnego ramienia /13/ wystaję w dół dwie 
prostopadłe półki /21, 15/, które sę zakończo
ne parami poprzecznych, przeciwległe usytuo
wanych występów /22, 23/ i /19, 20/. We wnęce 
dolnego ceownika /2/ znajduję się dwa występy 
/17/, umieszczone na powierzchni jego środ
nika /18/, natomiast przylgowa półka /6/ jest 
zakończona krawężnikiem /7/ o zarysie trape
zowym, Podokiennik współpracuje z oknem ru
chomym dachowym i bocznym. /2 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) AOIG 
F06B 

Ul (21) 78597 (22) 86 11 04 

(71) Zakład Budownictwa Szklarniowego i 
Urzędzeń Ogrodniczych "Szklarniobud", 
Poznań 

(72) Juskowiak Zdzisław, Gabor Józef, 
Szarzyński Piotr, Melewski Tadeusz 

(54) Dolne obrzeże ruchomego okna w obudowie 
szklarnT 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest dolne 
obrzeże ruchomego okna w obudowie szklarni, 
stanowięce kształtownik zbliżony swym przekro
jem do pary ceowników zespolonych wspólnym 
środnikiem, których ramiona sę zakończone 
poprzecznymi występami, przy czym wewnętrzny 
ceownik, usytuowany od strony szczeblin okna, 
na półkę podporowe wystajęca. na końcu jego 
dolnego ramienia, a z nasady górnych ramion 
ceowników wystaje w górę występ będęcy prze
dłużeniem środnika. 

Obrzeże charakteryzuje się tym, że wew
nętrzny ceownik /l/ ma w swej wnęce /9/ dwa 
występy /10/ utworzone na powierzchni środ
nika /3/, a podporowa półka /li/ jest zwię-
zana poprzecznie z dolnym ramieniem /5/ wew
nętrznego ceownika /l/, wystaje w dół poza 
obrys tegoż ceownika i jest zakończona pros
topadłym krawężnikiem /12/, natomiast oba pop
rzeczne występy /15, 16/ ramion /13, 14/ prze
ciwległego zewnętrznego ceownika /2/ sę skie
rowane na zewnętrz. Obrzeże jest stosowane do 
okna dachowego i bocznego. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) AOIK 
A23N 

Ul(2l) 78714 (22) 86 11 21 

(71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 

(72) Gancarz Franciszek, Barwicki Jan, Romaniuk 
Wacław, Wałków Mieczysław 

(54) Mieszarka do przygotowania karmy dla 
bydła i owiec 

f57J Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
poprawy intensywności mieszania paszy w 
mieszarce o prostej budowie z zabezpiecze
niem przed przeciążeniem. 

Mieszarka według wzoru charakteryzuje 
się tym, że jej skrzynia ładunkowa /l/ w wi
doku z boku ma kształt zbliżony do prostokąta 
ściętego jednostronnie skośnie od dołu w 
przybliżeniu od połowy jego długości a część 

ścięta jest uniesiona na nogach /2/ ku górze 
tak, że dno skrzyni ładunkowej /l/ stanowi 
płaszczyznę pochylone dwustopniowo względem 
poziomu, w części przedniej pod katem więk
szym a w części tylnej pod katem mniejszym. 
Część przednia /3/ skrzyni ładunkowej /l/ 
jest podwyższona ponad zarys zbliżony do pros
tokąta a zespół mieszający /4/ ma postać prze
nośnika zgarniakowego opasującego dookoła całe 
pojemność skrzyni ładunkowej /l/, składającego 
się z dwóch pętli łańcucha /5/ usytuowanych 
po bokach skrzyni ładunkowej /l/ i napiętych 
na kołach łańcuchowych /6/ oraz na ruchomym 
ślizgaczu /7/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) AOIK Ul (21) 78776 (22) 86 11 29 

(75) Sołtys Henryk, Bielsko Biała 

(54) Przelotka dc kija wędkarskiego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania uniwersalnej przelo ki nadającej 
się do wszelkiego rodzaju kijów wędkarskich. 

Przelotkę kija wędkarskiego stanowi tu
lejka /l/ połączona z oparciem /2/ tulejki 
łącznikami /3/, których poprzeczny przekrój 
ma kształt trójkątów złączonych podstawami, 
a oparcie /2/ ma kształt wklęsło wypukłego 
wycinka stożka ściętego połączonego ze sobą 
podstawami, przy czym powierzchnia wypukła 
oparcia /2/ ma karby /4/ usytuowane pod kątem 
prostym do osi podłużnej oparcia /2/, nato
miast pomiędzy łącznikami znajduje się ścian
ka /5/ a wszystkie elementy przelotki stano
wią monolit. Powierzchnia wklęsła oparcia / 2 / 
ma promień mniejszy niż promień kija wędkar
skiego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A410 Ul (21) 78584 (22) 86 11 07 

(71) Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki. 
Komunalnej i Mieszkaniowej, Pabianice 

(72) Nowicki Paweł 

(54) Ubranie ochronne 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania ubrania chroniącego ręce 
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przed kontaktem ze ściekami. Ubranie ochronne 
zwłaszcza do prac w kanałach kanalizacyjnych 
charakteryzuje eię tym, że składa się z kurt
ki /l/ ze ścięgaczem /2/ w dolnej części i 
sznurowaniem /3/ pod szyję, której rękawy /4/ 
sę zakończone rękawicami /5/ poleczonymi w 
sposób trwały. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A42B Ul(21) 78590 (22) 86 11 10 

(75) Michalski Ireneusz, Warszawa; Szczęśniak 
Andrzej, Warszawa 

(54) Hełm pożarniczy 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania hełmu umożliwiającego dostosowanie 
go do wymiarów głowy oraz szybkie zapinanie 
pasków podbródkowych. 

Hełm pożarniczy według wzoru charakteryzu
je się tym, że ma cztery wsporniki /3/, na 
których jest podwieszona obwodowa opaska wspor-
cza /2/. Wsporniki /3/ maję klinowe zaczepy 
/3a/ usuwane w odpowiednie kształtowo gniazda 
w skorupie /l/, a występy /2b/ języczków /2c/ 
opaski /2/ sę osadzone przesuwnie wzdłuż pio
nowych wycięć /3c/ w trzech ustabilizowanych 
położeniach, ograniczonych występami /Ze/. 
Pętle krzyżowych pasków nośnych / 4 , 5/ sę za
mocowane w dwóch poziomych wycięciach zacze
pów /3/, natomiast jeden ze swobodnych końców 
pasków podbródkowych /9/ jest spinany klamrę 
/10/, zaopatrzone w usprężynowany zacisk, któ
ry na jednym końcu ma pazurki dociskowe, zaś 
na drugim końcu ma pierścieniowe gniazdo dla 
kciuka. /I zastrzeżenie/ 

FIG.2 

PATENTOWEGO Nr 22 /362/ 1987 

4(51) A47C Ul (21) 78764 (22) 86 11 27 

(71) Fabryka Artykułów Turystycznych i 
Sportowych "Polsport", Góra Kalwaria 

(72) Walkiewicz Lech, Górecki Jerzy 

(54) Leżak turystyczny 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
opracowania leżaka turystycznego o konstruk
cji zapobiegajęcej samoczynnemu złożeniu. 

Leżak turystyczny według wzoru ma w kons
trukcyjnym węźle umocowane blachę /2/ za po
moce nitu /l/ do poziomej rury /5/ siedziska. 
Górne ramię blachy poleczone jest z tylne ru
rę /3/ oparcia, a dolne ramię poleczone jest 
z rurę / 4 / tylnej nogi. Owalnie wyprofilowany 
koniec górnego ramienia przylega do powierzchni 
rury /A/ tylnej nogi. Pomiędzy górna częścią 
tej rury, a poziome rurę /5/ siedziska osadzony 
jest wspornik /6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A47L Ul(21) 78778 (22) 86 12 01 

(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy "świt", 
Radom 

(72) Lipiński Jerzy, Głowiński Tadeusz 

(54) śmietniczka z tworzywa sztucznego 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania śmietniczki o lepszej funkcjonal
ności. 

S2aeoô^.A" / 



Nr 22 / 3 6 2 / 1987 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 55 

śmietniczka według wzoru charakteryzuje 
się tym, że ma na powierzchni użytkowej /l/ 
wgłębienia /3/ oraz żebra wzmacniające na 
części rękojeści /2/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A61B Ul (21) 78679 (22} 86 11 20 

(75) Dytel Jerzy, Lębork 

(54) Pinceta anatomiczno-chi rurg iczna 
jednorazowego TTźyTkTT^ 

(57) Wzór użytko 
racowania konstr 
chirurgicznej je 

Pinceta, st 
sztucznego, maja 
żyste zespolone 
tym, że jedna ze 
nętrznej pojedyn 
usuwane podczas 
wójne żebra /3a/ 
miejscu połączeń 
uchwytem /l/ sa 
łymi żebrami usz 

wy rozwiązuje zaga 
ukcji pincety anat 
dnorazowego użytku 
anowiąca wypraskę 
ca dwie łukowate s 
uchwytem, charakte 
szczęk /2/ ma od 
cze żebro wzmacnia 
nacisku pincety po 
drugiej szczęki / 
ia obu tych szczęk 
one zespolone z na 
tywni3jacymi /la/. 

/I za 

dnienie op-
omiczno-

z tworzywa 
zczęki spre-
ryzuje się 
strony wew-
jace /2a/ř 

między pod-
3/, a w 
/2, 3/ z 
przeciwleg-

strzeżenie/ 

4(51) A61K Ul (21) 79179 (22) 87 01 19 

(71) Spółdzielnia Niewidomych "SINPO", Poznań 
(72} Otto Jerzy, Stefaniak Ignacy, Byczyński 

Czesław, Iwanowski Jerzy, Lubiński Roman 

(54) Rozpylacz do płynów kosmetycznych 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania rozpylacza o większej trwałości. 

Rozpylacz 
rakteryzuje się 
wym trzonu tłoc 
nurnik /6/, któ 
myka przelot ka 
swym końcu ma n 
/7/ opierającą 
/8/ umiejscowio 
cylindra /9/. 

do płynów k 
tym, że w 

zkowego /5/ 
ry górnym k 
nału w trzo 
asadkę kiel 
się o czoło 
ną w dolnej 

osmetycznych cha-
kanałe przepływo-
umieszczony jest 

ońcem stożkowym za-
nie, zaś na dolnym 
ichowę elastyczną 
sprężyny śrubowej 
zwężonej części 
/l zastrzeżenie/ 

4(51) A61M Ul(21) 78662 (22) 86 11 13 

(75) Saj Serafin, Saj Jerzy, Lublin 

(54) Pojemnik laktatóra 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji pojemnika laktatóra pozwalającego 
na prostą regulację panującego w nim ciśnie
nia. 

Pojemnik laktatóra, wykonany ze szkła, 
zawierajęcy przyssawkę w kształcie lejka 
zakończonego płaskim pierścieniem, przecho
dzącego w zagięty pod kątem zbliżonym do 
prostego cylindryczny zbiorniczek zakończony 
czaszą, mający na zewnętrznej stronie swojego 
zagięcia króciec, charakteryzuje się tym, że 
na tworzącej króćca /3/, po stronie przeciw
nej do przyssawki /l/, wykonany jest otworek 
/ 4 / o średnicy 2-3 mm. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) A63B Ul (21) 78763 (22) 86 11 27 

(71) Wrocławska Wytwórnia Sprzętu Sportowego 
"POLSPORT", Wrocław 

(72) Michalski Tadeusz 

(54) Pierścień do sztang cięźkoatletycznych 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania konstrukcji pierścienia z rozłącz
nym połączeniem składowych elementów krążka 
metalowego /l/ i bieżnika gumowego /2/. 

Krążek metalowy /l/ ma na całym obwodzie 
kanałek /la/ w kształcie odwróconej litery T, 
a w kanałku tym jest osadzony kołnierz /2a/ 
bieżnika gumowego /2/. Kołnierz /2a/ wraz z 
pozostałą częścią bieżnika /2/ stanowi jedno
lity element wykonany w całości z gumy w 
kształcie obręczy. /I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ B 

ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE ; TRANSPORT 

4 [51) BOID Ul(21) 78732 (22) 86 11 24 

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Robót 
Instalacyjnych, Wrocław 

(72) Krzyżanowski Paweł 

(54) Filtroodmulnik 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania prostej konstrukcji łatwego do 
czyszczenia filtroodmulnika. 

Filtroodmulnik zbudowany jest z dwóch 
segmentów rurowych tej samej średnicy, piono
wego /!/ z króćcem odmulającym /2/ oraz po

ziomego /3/ z króćcem wlotowym /4/ i odpo
wietrzającym /5/, przy czym segmenty rurowe 
tworzą trójnik. Poziomy segment rurowy /3/ 
połączony jest złączem kołnierzowym /6/ z 
łącznikiem /!/, zaś w złączu kołnierzowym /6/ 
umieszczony jest wkład filtracyjny /9/ w 
kształcie krążka. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) BOIF Ul(21) 78726 (22) 86 11 24 

(71) Ośrodek Badawczo Rozwojowy Górnictwa 
Surowców Chemicznych "Chemkop", Kraków 

(72) Orlik Stanisław, Rzegost Franciszek 

(.54) Urządzenie do sporządzania wieloskładni
kowych plastycznych mieszane1^ 

C57) Wzór rozwiązuje zagadnienie skonstruowa
nia prostego urządzenia do sporządzania wielo
składnikowych mieszanek, zwłaszcza żywic epok
sydowych i utwardzaczy. 
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Urządzenie według wzoru składa się z po
destu /l/ ruchomego, zawieszonego na linkach 
/2/ stalowych poleczonych z układem krążków 
/3/ i kołowrotkiem /A/, wyposażonego w grzej
niki /5/ płytowe z mieszalnikami /6/ oraz 
uchwyty /!/ mocujące opaski /8/ elastyczne, 
przy czym podest /l/ umieszczony jest w ramie 
/9/ nośnej, obudowanej ścianami /10/, zamk
niętej w górnej części pokrywę z króćcem /12/ 
wylotowym do odprowadzania oparów, ponadto 
rama /9/ w górnej części wyposażona jest w 
napędy /13/ mieszadeł /14/ talerzowych zamo
cowanych na wspornikach /15/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B05B Ul(2l) 78773 (22) 86 U 28 

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

(72) Ziach Leon, Dąbrowski Teodor 

(54) Urzędzenie do zraszania burt wagonów 

(57) Wzór użytkowy rozwię 
opracowania funkcjonalnej 
dzenia do wytwarzania emu 
szajęcej burty wagonów. 

Urzędzenie według wz 
się tym, że składa się z 
nego z rur o różnych śred 
sprężonego powietrza /7/ 
rozpylacza powietrza /2/ 
przeciwciężaru i zaworów 
przy czym monitor /l/ jes 
binie operatora /8/ na dw 
przegubie /&/. 

zuje zagadnienie 
konstrukcji urzę-
lsji olejowej zra-

oru charakteryzuje 
monitora /!/ złożo-
nicach, przewodu 
doprowadzonego do 
przed dyszę /3/ oraz 
regulacyjnych /5/, 
t umieszczony w ka-
upłaszczyznowym 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) B05B Ul(21} 78777 (22) 86 12 Ol 

(75) Putrzeński Antoni, Warszawa 

(54) Końcówka opryskiwacza 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuj 
racowania prostej konstrukcj 
działaniu końcówki opryskiwa 

Końcówka opryskiwacza m 
w gnieździe którego osadzona 
przepona /5/ punktowo podpar 
wkładkę /A/, na które nałożo 
/3/ spełniajęcy rolę rozdzie 
ment /2/ spełniajęcy rolę wi 
/l/ jest elementem unierucha 
wionę elementy składowe końc 

4(51) B05B Ul (21) 78785 (?.2) 86 12 02 

(71) Zakłady Elektrod Węglowych "1 Maja", 
Racibórz 

(72) Skoczkowski Kazimierz, Derska Edward, 
Kurzydem Rajnhard 

(54) Urzędzenie zrasząjęce 

(57) Wzór użytkowy ro 
opracowania urzędzeni 
ntczania zapylenia pr 
pieców kręgowych. 

Urzędzenie zrasz 
/l/, na której osadzo 
tów natryskowych /2/ 
Każdy segment ma na o 
dysze natryskowe /3/. 
wynosi 300 - 500 mm, 
szy od naroża nie prz 
między dyszami. 

zwięzuje zagadnienie 
a zraszajęcego do ogra-
zy zasypie zasypkę komór 

ajęce ma ramę metalowe 
nych jest 3 - 5 segmen-
0 kształcie prostokęta. 
bwodzie rozmieszczone 
Odległość pomiędzy nimi 
przy czym odległość dy-
ekracza odległości po-

/l zastrzeżenie/ 
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4(51) 321B Ul(2l) 78751 (22) 86 U 2Í 

(71) Raciborska Fabryka Kotłów "Rafako" 
Racibórz 

Í72) Subocz Kazimierz, Sepioło Czesław 

(54) Walce do ząbkowania i falowania blach 

(57] Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji walców którymi jed
nocześnie można by wykonywać ząbkowania i 
falowania blach. 

Walca do ząbkowania i falowania blach 
na wypełnienia do obrotowych podgrzewaczy 
powietrzu kotła, maja tuleja /2/ osadzone na 
wałach przy udziale wpustów /!/, z podłuż
nymi wycięciami na zewnętrznych średnicach,, 
w których osadzone sa listwy /3/, a te łącz
nie z tulejami /2/ na powierzchniach zew
nętrznych cylindrycznych maję wyprofilowania, 
przy czym wyprofilowania listew /3/ służę do 
wykonywania fal a wyprofilowania tulei /2/ 
do wykonywania ząbków na blachach /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B21D Ul (21) 79899 (22*) 87 04 06 

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

(72) Behrendt Zbigniew, Rzetelewski Ferdynand 

(.34) Przyrząd do zaginania 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania takiego przyrzędu do zaginania koń
cówek wtyków złącz wielostykowych, w którym 
nie występuje między końcówka i gnącym ja 
elementem tarcie ślizgowe. 

Przyrząd według wzoru charakteryzuje 
się tym, że korpus /04/ ma postać kątownika, 
w którego ramieniu przytwierdzonym do płyty 
czopowej /03/ zamocowany jest obrotowo jeden 
koniec dźwigni /06/ä która na drugim końcu 
ma rolki /12/ osadzone obrotowo na trzpieniu 
/li/. Drugie ramię korpusu /04/ uzbrojone 
jest w śruby dystansowe /07/, ustalające po
łożenie dźwigni /Ob/, i w śruby specjalne 
/08/ ze sprężynami talerzowymi /10/ dla usta
lania wielkości nacisku rolek /12/ na zagina
ne końcówkę. Nadto dźwignia /06/ zaopatrzona 
jest w zapadkę /13/ osadzona na kołku /14/ 
i ma na końcu ścięcia /21/ współpracujące z 
kołkami /22/ umieszczonymi w podstawie /Ol/ 
przyrządu, natomiast czop /16/ ma osiowy 
otwór, przez który przechodzi popychacz /17/ 
oddziałujący na zapadkę /13/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) 823B Ul (21) 78740 (22) 86 11 27 

(71*) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego 
"Ursus", Warszawa 

(72) Dudek Sławomir 

(54) Kieł ząbierakowy do obróbki skrawaniem Kiai zaPieraKowy 00 oprooKi SKrawąm 
przecjmTčTól77~z"w*íaszcza n'a toTaTTäcTT 

(57) Wzór uży 
racowania kon 
tego w wykona 
tażu słuźąceg 
miotów o niep 
osi geometryc 

Kieł zab 
że ma wahliwy 
się z łożyska 
średnicy zewn 
/!/ osadzonej 
zyska wahliWQ 
strony ma wyc 
zabieraki tar 
średnicy zewn 
zaś strony do 
pomocą śrub / 

tkowy rozwiązuje zagadni 
strukcji kła zabierakowa 
niu i łatwego w montażu 
o do obróbki skrawaniem 
rostopadłych czołach wzg 
znej . 
ierakowy charakteryzuje 
zabierak czołowy /3/ sk 
wahliwego /4/ osadzoneg 
ętrznej korpusu /l/ oraz 
na pierścieniu zewnętrz 
go /4/. Pokrywa /!/ 2 je 
ięcia,w które z luzem we 
czy /5/ nieobrotowo osad 
ętrznej korpusu /l/, 2 d 
pokrywy /!/ zamocowany 
11/ czołowy zabierak /9/ 

/3 zastrz 

enie op-
go pros-
i demon-
przed-
lędem 

się tym, 
ładajacy 
o na 
pokrywy 
nym ło-
dnej 
hodzą 
zonej na 
rugiej 
jest za 

eźenia/ 



Nr 22 /362/ 198? BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 59 

4(51} B238 Ul(21) 78779 (22) 86 12 Ol 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Wyrobów Metalowych "Polmatai" , Kraków 

(72) Litak Stanisław 

(54) Nasadka do wiertarki elektrycznej 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest nasad
ka do ręcznej wiertarki elektrycznej. 

Nasadka według wzoru użytkowego ma koń
cówkę /l/ mocowana w wiertarce, kółko zębate 
/2/, kółka zębate /3/ luźno osadzone na wi
dełkach /4/, końcówkę /5/ i wewnętrzne kółka 
zębate /&/ umieszczone na wewnętrznej ścian
ce obudowy /7/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B23B Ul(21) 79813 (22) 87 03 26 
E21C 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, 
Zakład Robót Górniczych w Lubinie, 
Lubin 

[72) Zabawa Władysław, Kielar Oózef 

(54) Świder do wierceń w żelbetonie 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji świdra, która zapewnia 
zwiercenie całej powierzchni dna otworu. 

Świder składający się z gwintowanej częś
ci łączącej /l/ oraz korpusu właściwego /2/ 
mającego w przedniej stożkowej powierzchni 
płytki z węglików spiekanych, charakteryzuje 
się tym, że linie grzbietowe ostrzy płytek 
/4/ przecinają się w jednym punkcie leżącym 
na osi symetrii świdra, a w osi symetrii 
znajduje się otwór przepłuczkowy z ujściem 
w przedniej stożkowej powierzchni korpusu /2/ 
właściwego. /2 zaetrzeżenia/ 

4(51) B24B Ul(21) 78738 (22) 86 11 25 

(71) Fabryka Szlifierek "Ponar-Łódź", Łódź 
(72) Kluszczyński Tadeusz, Karoń Henryk, 

Jagiełło Janusz 

(54) Urządzenie do obciągania rolka diamentową 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji urządzenia do obciągania 
rolkę diamentową bezpiecznego i pewnego w 
działaniu. 

Urządzenie ma rolkę z nasypem diamento
wym osadzoną na wrzecionie napędzanym od sil
nika, który to zespół rolki wrzeciona i sil» 
nika osadzony jest na przesuwnym suporcle 
/S/ wyposażonym w zespół tłoka /14/ i cylindra 
/15/ dle realizacji szybkiego przesuwu o stałą 
wielkość, oraz zespół śruby /10/ i nakrętki 
/13/ dla realizacji dosuwu mikrometrycznego 
i nastaw. Zespół /10, 13/ dosuwu mikromet
rycznego zawiera mechanizm zapadkowy urucha
miany cylindrem hydraulicznym, gdzie nakrętka 
/13/ jest mocowana na stałe z tłokiem hydra
ulicznym /14/ i cylinder hydrauliczny /15/ 
jest mocowany na stałe z suportem /5/. Urzą
dzenie zawiera rygiel /19/, przesuwny prosto
padle do osi śruby /10/, który to rygiel ma 
od strony śruby /10/ doprowadzenie /29/ czyn
nika hydraulicznego, a z drugiej strony jest 
wsparty na sprężynie /20/. Cylinder hydrau
liczny mechanizmu zapadkowego ma na swym wlo
cie dławik regulowany. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B24B Ul(2l) 78774 (22) 86 11 28 

(71) Chorzowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Węglowego "BUDOMONT", Chorzów 

(72) Opolski Mieczysław, Syc Oarausz 

(54) Osłona narzędzia wirującego, zwłaszcza 
tarczy przecinarki tarczowe! 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
skutecznego wyeliminowania zjawiska zapylenia 
otoczenia występującego podczas przecinania 
przecinarką tarczową płyt, zwłaszcza zawiera
jących azbest. 

Osłona ma zgarniacze /!/ usytuowane na 
bocznych ściankach /l/, między osią obrotu 
tarczy tnącej a grzbietem /2/ osłony w są
siedztwie króćca odciągowego /5/. Szczelina 
robocza /4/ osłony wyposażona jest w przesuwną 
nastawną końcówkę /9/. /2 zastrzeżenia/ 
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Fig. 3 

4(51) B25B Ul(21) 78711 (22) 86 li 20 

(71) Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Mięsnego w Lublinie, Zakłady Mięsne, 
Zamość 

(72) Skoczylas Tadeusz, Szewczuk Henryk 

(54) Klucz do rur 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
prostej konstrukcji klucza nadającego się 
do stosowania przy montażu i demontażu rur 
o różnych profilach. 

Klucz do rur, składający się ze stałego 
ramienia i osadzonego obrotowo na nim haka, 
charakteryzuje się tym, że ramię /l/ w części 
roboczej ma przynitowane po obu stronach ząb
kowane nakładki /2/, a z drugiej strony za
kończone jest klinowym ścięciem /3/, Nato
miast w osi podłużnej haka /4/ wykonane je3t 
gniazdo, a w nim osadzona na trwałe ząbkowana 
wkładka robocza /5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B25B Ul(21) 78868 .(22) 86 12 09 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Staszica, Kraków 

(72) Sińczak Jan, Szmit Stanisław 

(54) Uchwyt kleszczowy 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji uchwytu kleszczowego umożliwiają
cego łatwe przemieszczenie kilkutonowej od-
kuwki przy jednoczesnym zapewnieniu bezpie
czeństwa obsłudze. 

Uchwyt kleszczowy, przeznaczony do pod
noszenia, przenoszenia oraz zmiany położenia 
dużych odkuwek w kształcie tulei lub pierś

cieni lub o zbliżonym kształcie z otworem, 
według wzoru ma ramię /l/, którego koniec 
zakończony jest szczękę /5/ o kształcie elip
tycznym. Szczęka ta połęczona jest obrotowo 
za pomoce sworznia /6/ z ruchome szczękę /!/ 
w kształcie litery "C", której przeciwległe, 
dłuższe ramię wyposażone jest w regulujęca 
wkładkę /8/, stanowiąca część robocze ruchomej 
szczęki /7/, oraz trzpień zaczepowy /9/. Ramię 
/l/ wyposażone jest w przymocowany do niego 
obrotowo zaczep /12/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B25B Ul (21) 79927 (22) 87 04 08 

(71) Lubelsko-Chełmskie Gwarectwo Węglowe w 
Budowie, Bogdanka 

(72) Paluszek Tadeusz, Świszcz Janusz 

(54) Pneumatyczna zakrętarka udarowa 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
pneumatycznej zakrętarki udarowej, umożliwia
jącej wywieranie docisku wzdłużnego oraz uzys
kanie dużego momentu dokręcania. 

Pneumatyczna zakrętarka udarowa charakte
ryzuje się tým, że jej kowadło /l/ jest ułb-
żyskowane na łożysku kulkowym /8/, osadzonym 
w obudowie /5/, uszczelnionym od czoła pierś
cieniem gumowym /9/, osadzonym w pokrywie /6/. 
Z drugiej strony kowadło /l/ zabezpieczone jest 
pierścieniem osadczym /10/, do którego dotyka 
pierścień dystansowy /7/, o który z drugiej 
strony opieraję się bijaki /3/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) B26B Ul (21) 78723 (22) 86 11 24 

(71) Włocławskie Zakłady Drobiarskie, 
Wrocław 

(72) Wnuczyński Oerzy, Walterbach Zbigniew 

(54) Piła tarczowa do cięcia drobiu 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji piły zapewniającej bezpieczne 
rozcinanie tuszek drobiowych o różnej wiel
kości. 

Piłę stanowi stół /l/ z pochyłym blatem 
/2/, na którym jest zamocowana piła tnęca /9/ 
napędzana silnikiem elektrycznym /16/ t osło
nięta w przedniej swej części elastyczne os
łonę /li/ z wybrzuszeniem/12/ wyposażonym w 
szczelinę /13/ dla przejścia piiy /9/ w cza
sie przecinania tuszki drobiowej. W tylnej 
części i z boków piła tnęca /9/ jest zabez
pieczona stałe obudowę /10/ przytwierdzone 
do stołu /l/. Ponadto na blacie /2/, przed 
piłę tnęcę /9/ sę usytuowane prowadnice /!/ 
o regulowanym rozstawieniu, w zależności cd 
wielkości rozcinanego drobiu. /6 zastrzeżeń/ 

7 14 13 12 11 16 10 

4(51) B26D Ul (21) 76633 (22) 86 02 17 

(71) Wojewódzki Zwięzek Spółdzielni 
Mleczarskich Zakład Remontowo-Montażowy, 
Krzepice 

(72) Chędzyński Zbigniew, Kwiatkowski Alojzy, 
Wieczorek Oan, Weber Helmut 

(54) Przecinarka do rur 

(573 Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji mechanicznej przecinarki umożli-

wiajęcej dokładne cięcie rur, zwłaszcza nie
rdzewnych. Przecinarka składa się z imadła 
/2/, przekładni ślimakowej /3/ z silnikiem 
/4/ wolnoobrotowym oraz głowicy /5/ tnęcej, 
przy czym elementy te zamocowane sę do pod
stawy /l/ przecinarki, wzdłuż przecinanej osi 
rury /6/ umieszczonej w imadle /2/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(5l) B27B Ul (21) 76595 (22) 86 02 12 

(75) Kwiatkowski Mateusz, Warszawa; Kamiński 
Janusz, Warszawa 

(54) Uniwersalna pilarka tarczowa 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania prostej konstrukcji pilarki tarczo
wej nadajęcej się do współpracy z różnego typu 
wiertarkami. 

Pilarka ma obudowę /l/ z uchwytem /2/. 
W obudowie /l/ ułożyskowany jest wałek /3/, na 
którym osadzona jest piła tarczowa /4/. Wałek 
/3/ ma kołnierz oporowy /5/ oraz końcówkę 
sprzęgajęcę /6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B29C 
B23K 

U3(2l) 78768 (22) 86 11 28 

(öl) prawo ochronne 39803 
(71) Mysłowickie Zakłady Urzędzeń 

Elektromechanicznych "ZELMECH-DOMGOS", 
Mysłowice 

(72) Kracla Edmund, Wrona-Wojdała Barbara 

(54) Listwa zgrzewajęca 

(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji listwy zgrzewajęcej zapewniajęcej 
poprawienie jakości uzyskanego połęczenia. 

Listwa zgrzewajęca wykonana ze stalowego 
kształtownika /l/ ma na jednym końcu obcięte 
ścianki boczne i poziome ściankę /3/ z wyko
nanym w niej otworem /4/, zagięte w dół pod 
ketem ostrym. Na drugim końcu listwa ma wyję
cia /5/ wykonane w ściankach bocznych. W prze
kroju poprzecznym listwa zgrzewajęca ma 
kształt ceownika. Zewnętrzna powierzchnia po
ziomej ścianki /3/ stalowego kształtownika /l/ 
pokryta jest powłoką emalierska /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B43K Ul (21) 78713 (22) 86 11 21 

(75") Wrontecki Jerzy, Dutkowski Romuald, 
Warszawa 

(,54) Długopis 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania funkcjonalnej konstrukcji dłu
gopisu z wymiennym wkładem. 

Długopis ma kształt krótkiego graniasto-
słupa o podstawie prostokąta o zaokrąglonych 
krawędziach i składa się z korpusu /l/ i ob
sadki /2/» Wewnątrz korpusu /l/, zamkniętego 
z jednej strony prostokątrię, wystająca płytkę 
/3/, znajduje się z drugiej strony wysuwana 
swobodnie graniastosłupowa wkładka teleskopo
wa /4/. Wkładla teleskopowa /A/ ma z jednej 
strony wsuwana z lekkim wciskiem nasadkę /5/, 
w kształcie ostrosłupa zakończonego na szczy
cie częścią walcowe z okrągłym otworem, w 
który wsuwana jest końcówka /6/ wkładu pi
szącego /!/, a z drugiej strony ma w środku 
dri3 okrągły otwór /12/. Nasadka /2/ mająca z 
jednej strony płaski zaczep /17/, wsuwana 
jest na wystająca z korpusu /!/ część wkładki 
teleskopowej /A/. /7 zastrzeżeń/ 

16 ,17 2 JS 5 5 7 

4(51) B43K Ul (21) 78743 (22) 86 11 27 

(75) Karaszewska Ewa - Warszawa 

(54) Przyrzęd szkolny 

(57) Wzór uży 
opracowania p 
funkcję długo 
oraz linijki, 
płaskiej list 
działkę milim 
krawędź /lc/, 
cięcia papier 
krawędzi /lc/ 
dla wkładu dł 
/lb/ do zatr 
z końcówkę pi 

tkowy rozwięzuje zagadnienie 
rzyrzędu szkolnego spełniającego 
pisu, noża do cięcia papieru 
Przyrzęd ma korpus w postaci 

wy /l/, z naniesione trwale po-
etrowę /3/, mającej zaokrągloną 
stanowiącą rękojeść noża /A/ do 
u przy czym równolegle do tej 
jest usytuowane gniazdo /la/ 

ugopisu, zaopatrzone w pazurki 
askowego mocowania tego wkładu 
szącą /2b/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B60S 
B08B 

Ul (21) 72036 0-2) 84 03 02 

(71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego 
im. Powstańców Wielkopolskich, Ostrów 
Wlkp. 

(72) Kopras Andrzej, Baranek Ryszard, 
Bendkowski Stanisław, Chatian Janusz, 
Duda Roman, Garbacz Krzysztof, Gwóźdź Jan, 
Grzybkowski Władysław, Janaszek Aleksander, 
Janicki Jan, Kossakowski Kazimierz, 
Kowalczyk Czesław, Makowski Marian, 
Mazurkiewicz Bernard, Nogala Jacek, 
Olszak Zenon, Rybak Henryk, Sikorski 
Edmunde Stryjak Józef, Szczególski Jerzy, 
Szymoniak Mirosław, Woźniak Henryk 

(54) Myjnia wagonowa 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
skonstruowania myjni wagonowej, której zada
niem jest 3eryjne czyszczenie wagonów węgierek 
wyłączonych z eksploatacji i kierowanych do 
napraw okresowych. 

Myjnia wagonowa ma budowę bramową i za
wiera w dolnej części tor /l/ przelotowy do 
przemieszczania węglarek /3/, dwa oddzielne 
kolektory wodne /10/ wyposażone w szereg dysz 
/li/ skierowanych w górę, natomiast w górnej 
części na pomoście /A/ ma kolektor wodny /6/ 
wyposażony w szereg dysz /8/ i w dwie armatki 
wodne /7/ skierowane w dół oraz ma zbiornik 
/12/ na wodę obiegową, stację pomp /16/ i pole 
osadu /13/. /3 zastrzeżenia/ 

tt 19 10 H 3 

4(51) B60J Ul (21) 78661 (22) 86 11 13 

(71) "Konsumprod" Przedsiębiorstwo Polonijno-
-Zagraniczna w Polsce, Sp. z 0.0., Oddział 
Produkcyjny, Bielsko-Biała 

(72) Kłusak Stefan 

(54) Odchylacz strug powietrza 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania prostego wykonawczo, łatwego w montażu, 
prawidłowym ustawieniu, oraz demontaż 
tym skutecznego w działaniu i stawiającego mały 
opór aerodynamiczny odchylaczs strug powietrza 
dla pojazdów wieloczłonowych. 

Odchylacz strug powietrza składa się z 
płyty /!/, w rzucie na płaszczyznę styczną z 
nią liniowo o obrysie prostokąta, z zaokrąg
lonymi narożami i wywiniętymi od czoła obrze
żami, uformowanej kształtowo w loopingującą 
powierzchnię usztywnioną dodatkowo trzema kli
nowej postaci usztywnieniami /9/ przetłoczcnyroi 
od spodu płyty, oraz ze stelaża mocowania dołu 
płyty i stelaża mocowania góry płyty. Stelaż 
mocowania dołu płyty /l/ ©tanowie dwa komplety 
składające się z rurowego trzpienia /13/, obejm 
wspornika /21/ z korytkową osłoną /37/ oraz 
łapy dociskowej /25/ i części złącz 
Natomiast stelaż mocowania góry płyty /l/ skła
da się z ceownika /27/, przytwierdzonych do 
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niego kątowych wsporniczków /30/ związanych 
łącznikami /31/ z okuciami /17/ przytwierdzo
nymi do góry płyty /l/, oraz wsuniętych ce-
owników końcówek /33/ zaopatrzonych we wspor
niki /21/ z korytkowe osłonę /37/ i iapę do
ciskowe /25/, połączonych przynależnymi ele
mentami złęcznymi, /9 zastrzeżeń/ 

4(51) 8600 Ul(21) 78721 (22) 86 11 24 

(.71) Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów 
"Winyl", Kraków 

(72) Borstyn Eryk, Krzęścik Danusz 

(54) Skrobaczka do loduf zwłaszcza z szyb 
samochodowych" 

(57) Wzór użyt 
opracowania fu 
niu skrobaczki 
kownika przed 

Skrobaczk 
element w kszt 
przednia część 
lewek /5/ oraz 
krawędź /10/ d 
z szyby. Roboc 
gnieździe /12/ 
nej rękojeści. 

kowy rozwiązuje 
nkcjonalnej, ła 
zabezpieczając 
zmarznięciem. 
a zaopatrzona j 
ałcie pryzmatyc 
jest odgięta i 
ma na całej sz 
o zbierania pok 
zy element jest 
znajdującym si 
przy czym osad 

zagadnienie 
twej w wytwarza-
ej dłoń użyt-

est w roboczy 
znym, którego 
zawiera nad-
erokości gładką 
ruszcnego lodu 
osadzony w 
ę w pryzmatycz-
zenie to ułat

wia kołek /li/ umieszczony w otworze /14/ wy
konanym w rękojeś-i. Na części chwytowej ręko
jeści jest osadzc-sa osłona przypominająca 
swoim kształtem rękawicę bez palców. W nadlew-
ku /5/ znajduje się szareg soczewkowych wybrań 
i wypustów, które wraz z- poprzeczną krawędzią 
/8/ tworzą skrobiące powierzchnie /9/, zaś 
osłona jest osadzona na części chwytowej za 
pomocą zaokrąglonych nadlewków.. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) 8650 Ul (21) 77561 (22) 86 06 13 

(71) Zakłady Piwowarskie, Warka 
(72) Pisarski Stanisław, Romanowski Zbigniew, 

Ćwiek Kajetan, Sitnik Ryszard 

(54) Cysterna 

(57) Cysterna do przewozu cieczy, zwłaszcza 
piwa, charakteryzuje się tym, że ma dwa pojem
niki na piwo /&/ osadzone obok siebie wzdłuż 
ramy /2/ naczepy, przy czym pojemniki /6/ 
umieszczone są w gniazdach /4/ usytuowanych 
w siodłach /3/, umocowanych w przedniej i tyl
nej części ramy 72/» /l zastrzeżenie/ 

4[5l) B65D Ul (21) 78694 (.22) 86 11 18 

(75) Grudziecki Dan, Wolsztyn 

(54) Skrzynia do transportowania jednostek 
"ładunkowych zwożonych z subjednosteTT" 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania taniej konstrukcji skrzyni umożli
wiającej wygodny transport artykułów spożyw
czych pochodzenia roślinnego, na przykład 
ziemniaków, cebuli itp„, pakowanych w workach. 

Skrzynia składa się z podstawy /!/, słup
ków /2/ i taśmy /3/„. Podstawa /l/ ma elementy 
dolne /4/, elementy wsporcze /5/ i elementy 
górne /&/ oraz kostki podporowe /7/, W naroż
nikach podstesiřy /!/ umieszczone są słupki /2/, 
które składają się z dwóch elementów połączo
nych łącznikiem elastycznym /8/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) B65D Ul(2l) 78782 (22) 86 12 02 

(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy 
"Chemiplastyka", Kielce 

(72) Kuśmierowski Stanisław, Fęfara Czesław, 
Rzęsista Zdzisław 

(54) Kanister 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji kanistra o dużej 
trwałości i stabilności. 

Kanister ma środkowe część /l/ f w kształ
cie prostopadłościanu z zaokrąglonych naro
żach i płaskich bokach oraz ma dno /8/ i górę 
/9/ o kształcie trapezowym. Środkowa część 
/l/ jest oddzielona od góry /9/ i dna /8/ wys
tępami /10/, /li/. Na dnie usytuowane sa dwa 
szeregi wypukłości, a na górze /9/ usytuowany 
jest wylewo-wlew /13/ z nakrętkę /14/. 

/2 zastrzeżenia/ 

9 12 16 15 13 14 

4(51) B65H Ul(21) 78749 (22) 86 11 26 

(71) Fabryka Wyrobów Papierowych, Drezdenko 
(72) Miętkiewicz Wojciech, Stróżek Kazimierz, 

Sokołowski Leszek 

(54) Tuleja papierowa 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
oszczędności materiału przy produkcji tulei, 
klejonych ze spiralnie zwijanych wstęg. 

Tuleja według wzoru charakteryzuje się 
tym, że niektóre z wstęg tworzących wewnętrz
ne warstwy ścianki /l/ tulei sę znacznie węż
sze od pozostałych przez co w ściance /l/ tu
lei powstaję przestrzenie powietrzne /2/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B66C Ul(21) 78770 (22) 86 11 28 

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, 
Kobyłka 

(72) Wieczorek Henryk, Osiński Stanisław 

(54) Podwozie samochodowe, zwłaszcza żurawia 
samojezdnego 

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podwo
zie samochodów©,, zwłaszcza żurawia samojezdne
go wyposażone w drabinki służęce do wchodzenia 
i schodzenia. 

Podwozie charakteryzuje się tym, że w 
podeście /l/ podwozia wykonane sę wycięcia /4/ 
usytuowane nad drabinkami / 2 , 3/, a prosta 
wyznaczona przez zewnętrzne punkty stopni dra
binki /2/ w ich przekroju poprzecznym tworzy 
z proste prostopadłe do płaszczyzny podestu 
kęt ostry /o<_/ zwrócony ramionami ku górze, 
przy czym wierzchołek tego keta stanowi punkt 
leżęcy na przekroju najniższego stopnia. 

/3 zastrzeżenia/ 

Fig.2 
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4(51) B66F Ul (21) 78756 (22) 86 11 29 
HOIH 

(75) Pilawski Marek, Warszawa; Król Henryk, 
Warszawa; Eckert Marian, Skoczów 

(54) Przełącznik błyskawiczny 

(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie wyelimino
wania łuku prędowego powstającego podczas 
przełączania dużych prędów przy zmianie kie
runku obrotów silnika wózka akumulatorowego. 

Istota wynalazku polega na tym, że prze
łącznik zawiera styki doprowadzające /3, 3*/ 
w kształcie litery C z końcówkę /3"/ wyprowa
dzone osiowo, przeciwległe zamocowane w bocz
nych ściankach podstawy /2/ korpusu przełącz
nika /l/ mającego kształt prostopadłościanu, 
na tulejach izolacyjnych /A, 4'/. Styki prze
łączone z końcówkę /5", 6"/ osadzone sę współ
osiowo z tuleję /4, 4/ i przedzielone przeg
rodę izolacyjne, tworzęc wraz ze stykami dop-
rowadzajęcymi /3, 3'/ łoże obrotowo osadzo
nych styków ruchomych, stanowięcych rolki 
stykowe /8, 8"/ usytuowane w ramionach kor
pusu styków ruchomych /9/, w którym osiowo i 
suwliwie jest osadzony cylinderek /10/ pod
party sprężynę /li/. Cylinderek /10/ swym 

4(51) C02F Ul (21) 78649 (22) 86 11 11 

(71) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
Poszukiwania Nafty i Gazu, Dasło 

(72) Zawada Dan, Bernacki Robert, Indyk 
Antoni, Dziadosz Kazimierz 

(54) Urzędzenie do zbierania ciekłych 
zanieczyszczeń z powierzchni wody 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
konstrukcji urzędzenia do zbierania zanie-

swobodnym końcem jest zamocowany obrotowo na 
sworzniu /12/ usytuowanym w uchwycie /13/, 
zamocowanym obrotowo w wyciręciu /14/ w prze
ciwległej do podstawy ściance /15/ korpusu 
/l/, w którym to wycięciu osadzone sę ogra
niczniki ruchu /16/ uchwytu /13/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B67D Ul(21) 78722 (22) 86 11 24 
B01D 

(71) Wrocławskie Zakłady Drobiarskie, Wrocław 
(72) Łupiński Mieczysław 

(54) Kosz ochronny filtru zaworu ssęcego 
dystrybutora paliwa 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania kosza ochronnego filtru zaworu ssę
cego dystrybutora paliwa umożliwiajęcego po
bieranie czystego paliwa i przedłużenie okresów 
między kolejnymi czyszczeniami zbiornika z 
tworzęcego się na jego dnie osadu. 

Kosz ochronny składa się z osłony /l/, 
majęcej cylindryczny płaszcz /2/ i dno /A/ wy
konane z pełnej blachy oraz z trzech cięgien 
/5/ przytwierdzonych trwale do górnej krawędzi 
/3/ płaszcza /2/ i rozłęcznie do tulei /6/ 
przytwierdzanej śrubami dociskowymi /9/ do ru
ry 8sęcej /10/ zakończonej zaworem ssęcym /li/ 
z filtrem /12/ umieszczonym poniżej górnej 
krawędzi /3/ płaszcza /2/ osłony /l/. 

/3 zastrzeżenia/ 

czyszczeń z powierzchni wody, zwłaszcza do 
zbierania ropy i produktów ropopochodnych 
z powierzchni wody dołów urobkowych przy 
wierceniach otworów wiertniczych w celu och
rony środowiska wodnego. 

Urzędzenie charakteryzuje się tym, że 
zbierak /l/ ma kształt odwróconego stożka, w 
którym znajduje się centrycznie usytuowana i 
nierozłęcznie zamocowana rura prowadnikowa 
/2/, a ponadto wewnętrz zbieraka /l/ znajduje 
się sito /3/ usytuowane nad końcówkę ssęcę 
/A/ majęcę zawór zwrotny /5/. /I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 
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DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(5l) D04H Ul (21) 78706 (22) 86 11 20 

(71) Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego 
i Artystycznego "Sztuka Beskidzka" 
Czechowice-Dziedzice 

(72) Szrskinger Krystyna, Englert Bronisław., 
Wróbel Tadeusz 

(,54) Wielofunkcyjny tyrób włókienniczy 

[57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania wyrobu o cechach dywanu, chodnika 
lub makaty, który może być używany z obu 
stron, 

Wielofunkcyjny wyrób włókienniczy składa 
się z osnowy /l/, między które przepleciony 
Jest wątek /2/ a watek /2/ składa się z rdze
nia /3/, wokół którego opleciona jest taśma 
niedoprzędowa /4 / e zaś rdzeń /3/ jest to sznur 
z włókifen sztucznych lub naturalnych. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) D06L Ul (21) 79891 (22) 87 04 06 

(75) Kilar Bogusław, Przemyśl 

(54) Urządzenie do czyszczenia tkanin 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania urządzenia umożliwiającego łatwą 
wymianę rolki roboczej. 

Urządzenie do czyszczenia tkanin z rolkę 
roboczą ze zwojami materiału z klejem, osa
dzoną obrotowo na podłużnej rękojeści za poś
rednictwem pokrywki tylnej z tulejką wewnęt
rzną i zewnętrzną oraz pokrywki przedniej z 
tulejką zewnętrzną i korkiem charakteryzuje 
się tym, że pokrywka przednia /8/ me tulejkę 
wewnętrzną /9/ z przelotowym otworem, 3 korek 
/li/ jest zakończony pierścieniem i jest wpro
wadzony do wnętrza rękojeści poprzez tulejkę 
wewnętrzną /9/ pokrywki przedniej /8/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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DZIAŁ 

BUOOWN J.C TOO ï GŐRNICTWO Î 

4(51} EOIB U l ( 2 l ) 78707 (22) 86 11 20 
E02D 

(71) Polsk ie K o l e j e Państwowa B i u r o Projektów 
Kole jowych, Kraków 

(72) Ölender Marien 

(54) Prefebrykowsny żelbetowy kanał £cd 
ITó"l eTowy¥r™Förä^L7~*ztv?äs?c"z a"^"5la 
c ia g ów tecTtnöTög icz^ň^cTT" z^T*^ zlany oh 
z* n^TJTć^¥T*~torowytn 1 

57 Wzór użytkowy rozwiązują zagadnienie 
•zmniejszenia materiało-chłonności ore?, skró
cenia czasu budowy kanału. 

Prefabrykowany żelbetowy kanał przezna
czony do prowadzenia zwłaszcza cięgów techno
logicznych dla hamulców torowych pod torami 
kolejowymi, charakteryzuje się tym, że zbudo
wany jest z prefabrykowanych elementów /3/ 
układanych na warstwie chudego betonu i warst
wie wyrównawczej wlewki cementowej. Ułożone 
szeregowo w osi poziomej i pionowej prefabry
kowane elementy /3/ połączone se ze soba za 
pośrednictwem metalowego pręta /7/, który 
przyspawany jest do marek wbudowanych w naro
żach prefabrykowanych elementów /?>/. Na wew
nętrznych górnych krawędziach prefabrykowa
nych elementów wbudowane sa ochronne kątowni
ki, natomiast w bocznych ścianach prefabry
kowanych podtorowych elementów ,/4/ wbudowane 
sę punktowo stalowe korytka, które są połą
czone z kolejowymi podkładami poprzez zamki, 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) łf Ul (21) 78734 . ) 06 21 21 

(30) 86 06 OS - Hiędzynarodowe Tai 
Poznańskie 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i 
Hydrauliki, Warszawa 

(72) Kocyk Darzy, Czerwiński Hare! 
Szczepkowski Wiktor, Prusik i Lerz 

(54) St s nowi s ko operat ora koparek 
'ĥ pTreTiTTczn y cTT~ 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie cp- | 
rscowania stanowiska operátore pr2ystoso 
nego do wszystkich typów koparek. 

Stanowisko operatora koparek hydraulicz- | 
nych charakteryzuje się tym, źs cle blach po
duszki fotela operatora /?.,/ przykręcone są 
wsporniki /10/, do których mocowane ®ą pro
wadnice dolna /ii/ i górne /9/ z blokada f 
łożenie pulpitów /8/, s w otworach płyty tyl-« 
nej /!/ kabiny i na końcówkach pulpitów le
wego /3/ i prawego umieszczone "--• alas-

/ 3 r.) • 

E 

KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(53.} E02F Ul (21) 78747 (22) 86 11 27 

(30) 86 06 08 - Międzynarodowe Targi 
Poznańskie 

(71} Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek i 
Hydraulik i, Warszawa 

(72) Zawadzki Władysław, Ruka Janusz, Prusik 
Kazimierz, Szczepkowski Wiktor, 
Rochmiński Karol, Kocyk Jerzy 

($4) i'-'s c W y if? dle kopsrak hydrauliczTîyc^ 

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
rscowania nadwozia wygodnego dla operatora, 
umożliwiającego dobry dostęp do poszczególnych 
zespół ów. 

/ / / / / 
LS JÜ Li 7j aj 

Fig. 2 
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Fig. 3 

Nadwozie dla koparek hydraulicznych cha
rakteryzuje się tym, że kabina operatora /l/ 
o kształcie trapezowym, ma pochylona ruchome 
szybę przednie /3/, ukośne okno /A/ w dolnej 
części ściany przedniej i pojedyncze trape
zowe drzwi /6/ z trapezowa szyba /17/, nato
miast obudowa silnika /8/, pokrywa obudowy 
mechanizmów /7/, obudowa chłodnicy oleju /14/ , 
osłona mechanizmów /16/ i drzwi boczne /13/ 
maję ściany pochylone, zbieżne ku górze i 
załamane na 1/4 wysokości, tworząc krawędź 
obiegające całe nadwozie. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04B 
AOIG 

(71) 

Ul (2l) 78594 (22) 86 11 04 

Zakład Budownictwa Szklarniowego 
i Urzędzeń Ogrodniczych "Szklarniobud", 
Poznań 

(72) Gabor Józef, Ouskowiak Zdzisław, 
Szarzyński Piotr, Malewski Tadeusz 

(54) Listwa dociskowa 

(57) 
doci 
ca d 
cza 

nika 
rznę 
utwo 
prof 
/2/ 
filu 

Przedmiotem wzoru użytkowego jest listwa 
skowa, najkorzystniej z aluminium, służa-
o mocowania elementów płytowych, zwłasz-
tafli szklanych w budowlach szklarniowych, 
Listwa ma przekrój rozwartokatnego ceow-
i charakteryzuje się tym, że na zewnęt-

j powierzchni /4/ jej środnika /l/ jest 
rzony symetrycznie podłużny występ /5/ o 
ilu trójkątnym, zaś jej pochyłe ramiona 
maję na krawędziach zgrubienia /3/ o pro-
kołowym. /I zastrzeżenie/ 

6L 5 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F04B Ul (21) 78677 (22) 86 11 18 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"Polmag", Tarnogórska Fabryka Urzędzeń 
Górniczych "Tagor", Tarnowskie Góry 

(72) Korzeniowski Szczepan, Paruzel Norbert, 
Wesołowski Zbigniew, Oryńkowski Tadeusz 

(54) Przenośna pompa hydrauliczna 

(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie dostarczania 
do odbiornika hydraulicznego medium o zakre
sie ciśnień średnich lub wysokich za pomoce 
przenośnej pompy hydraulicznej jednostronnego, 
pionowego działania, sterowanej zaworem umoż-
liwiajęcym łęczenie przestrzeni roboczej od
biorników przemiennie z zespołem tłoczęcym 
lub zbiornikiem. 

Pompa ma korpus /A/ w którym umieszczony 
jest dwustopniowy zespół tłoczęcy napędzany 
jednoramiennę dźwignię /l/, pobierajęcy medium 
kanałem ssęcym ze zbiornika /14/ i pompujęcy 
je przez gniazdo zaworu tłoczęcego do odbior
nika podleczonego do szybkozłęcza. Sterowania 
pompę dokonuje się za pomoce pokrętła, zamyka-
jęcego w fazie pompowania i otwierajęcego w 
fazie biernej kulowy zawór odcinajęcy. W kor
pusie /A/ znajduje się szereg kanałów i otwo
rów przesyłajęcych medium hydraulicznie. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) F16B Ul (21) 78672 (22) 86 li 17 ' 

(75) Połanecki Paweł, Warszawa 

(54) Kołek rozporowy, metalowy 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
taniej konstrukcji kołka rozporowego, o zwięk
szonej wytrzymałości. 

Kołek ten składa się ze śruby /l/ z za
toczeniem w kształcie walca i wycinka stożka 
oraz tulejki /2/ wykonanej z metalowej blasz
ki nawiniętej na walcowa część podtoczenia, 
która zakleszcza kołek w otworze przy zakrę
caniu nakrętki /6/„ mającej rozmieszczone 
symetrycznie, półkuliste wytłoczenia /3/ 
oraz nacięcie wzdłużne z otworem /4/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) F16H Ul (21) 78609 (22) 86 11 11 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomocy 
Naukowych i Sprzętu Szkolnego, Warszawa 

(72) Łuczko Andrzej, Dębkowski Oerzy 

(54) Wirownica z napędem elektrycznym dla 
pracowni szkolnych 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji wirownicy zapewniającej uzyska
nie stabilnych obrotów wałków wyjściowych 
i uzyskanie dużego zakresu zmian prędkości 
kątowych wałków wyjściowych. 

Wirownica złożona jest z bloku silniko
wego, bloków przekładniowych i bloku wyjś
ciowego. W bloku silnikowym /5/ znajduje się 
elektryczny silnik z układem zasilającym, 
organami sterowniczymi płynnej zmiany pręd
kości kątowej i zmiany kierunku wirowania 
oraz przyłączenie do sieci. W bloku przekład
niowym /P 1/ znajduję się przekładnie zębate 

o stałym przełożeniu. Wałek wyjściowy /8/ i 

wejściowy /li/ są wyposażone w identyczne 
sprzęgła /9 i 12/ jak sprzęgło /l/ na wałku 
wyjściowym /10/ bloku silnikowego /S/. Blok 
wyjściowy /W/ składa się z wałka wejściowego 
/li/, na którym umieszczone jest stożkowe koło 
zębate /13/ współpracujące ze stożkowym kołem 
zębatym /14/ osadzonym na wałku wyjściowym 
/15/, którego oś jest prostopadła do osi wałka 
wejściowego /li/. Przedłużenie wałka wejścio
wego /li/ stanowi drugi wałek wyjściowy /16/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F21S U1(21) 79814 (22) 87 03 27 
F21V 
HO 10 

(71) Zakłady Urządzeń Okrętowych "Famor", 
Bydgoszcz 

(72) Perejczuk Dan, Banach Wojciech, Najdzicz 
Henryk, Kołaczyński Czesław 

(54) Oprawa oświetleniową do rurowych źródeł 
światła" 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania oprawy oświetleniowej łatwej w mon
tażu i obsłudze. 

Oprawa ma odbłyśnik /3/ z otworem /4/ 
zakrytym przyłączeniowe płyta /6/, na której 
znajdują się przyłączeniowe zaciski /7/. Przy
łączeniowa płyta /6/ jest zamocowana do od
błyśnika /3/, za pomocą dwóch zasuwek /9/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) F23D Ul(21) 78697 (22J 86 11 19 

(71) Radomska Fabryka Wyrobów Metalowyc78697h 
"Polmetal", Radom 

(72) Kowalczyk Wiesław, Gorgul Kazimierz, 
Falkiewicz Wiktor 

(54) Palnik gazowy 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania konstrukcji palnika gazowego zapew
niającego stabilność płomienia przy różnym 
otwarciu zaworu dawkującego mieszankę palną. 

Palnik według wzoru charakteryzuje się 
tym, że ma dyfuzor /3/ podzielony poprzecznie 
na kanał rozprowadzający /12/, ukształtowany 
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w wytłoczce górnej i niezależny kanał rozpro
wadzający /15/, ukształtowany w wytłoczce 
dolnej, przy czym z tymi wytłoczkatfli zgrzana 
jest wytłoczka stabilizatora. 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) F 240 Ul (21} 78741 (22) 86 11 27 

(75) Zembrzuski Marian, Chorzele, Karaszewski 
Wojciech 3„, Pruszków 

^ ^ A ) Urządzenie grzewcze zwłaszczą_centrąlnsgc 

(57) Niniejszy wzór użytkowy rozwiązuje za
gadnienie skonstruowania urządzenia grzew
czego, ekonomicznego pod względew zużycia 
paliwa, wykazującego dużą bezwładność cieplne 
i własności akumulacyjne ciepła. 

Urządzenie grzewcze wyposażone w wężów-
nicę wodną i komorę paleniskową, charakte
ryzuje się tym, że komora paleniskowa /!/ na 
płaszcz / 2 / wypełniony olejem /Z/, w którym 
są umieszczone oba kolektory / 4 , 5/ oraz wę-
źownica / & / z wlotem / 7 / i wylotem /B/ gorę
cej wody użytkowej. /i zastrzeżenie/ 

4(51) F26B Ul (21) 78705 (22) 86 11 20 

(71) Biuro Projsktowo-Badawcze Przemysłu 
dowlanej "Gerprojekt" 

>znań 
(72J Borkowski Oarzy, Oawo -skj ogdan 

(54) Suszarnia Jgomorowa rewersyjnao poziomym 
przejjxywie czynnika suszaceqo ~ 

(57) Wzór rozwięzuje zsg 
dajności i efektywności 
komorowej rewersyjnej. 

Suszarnia zawierają 
zasilającymi i odbierają 
ry z nagrzewnicami, char 
że komora /!/ zawiera co 
leżne segmenty suszące / 
na połęczeniu segmentów 
oraz na ich końcach usyt 
silajęce /!/, 

adnienie poprawy wy
suszenia w suszarce 

ca komorę z kanałami 
cymi oraz wentylato-
akteryzuje się tym, 
najmniej dwa nieza-

11/ i /12/, przy czym 
suszących /li/ i /12/ 
uowane sę kanały za-

/l zastrzeżenie/ 

4 (51) F28D Ul (21) (22) 86 11 20 

(71) Spółdzielnia Pracy "METALOWIEC", Olsztyn 
(72) Dżygedło Dariusz, Pietrzak Bogdan, 

K 'w i a t e k R o m a n 

(54) Grzejnik rurowo-źebrowy 

C37) Wzór rozwiązuje zagadnienie zaprojektowa
nia grzejnika o możliwie dużej powierzchni 
grzejnej, przeznaczonego do ogrzewania pomiesz
czeń mieszkalnych i biurowych. 

Grzejnik rurowo-żebrowy składający się z 
rury / l / w iej w kes;!talcie litery "U" i 

b( • / :'-. rło; mych na rurę, charakteryzuje 
Się tym, a ,/2/ maję kształt prostopadło-

Lanu 2 oma otworami na rurę / l / i kołnie
rzami /3/, : zastrzężenie/ 
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4(51) F28D 
F25D 

Ul (21) 78789 (22) 86 12 03 

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

(72) Prosek Wojciech 

(54) Segment wymiennika ciepła 

(57) Wzór r 
prostej kon 
ła przeznac 
pod parowni 

Segmen 
pasa blachy 
równoległe 
odkszta-łcon 
nego, skier 
nie w dół i 
rych ureiesz 
ca czynnik 
nika ciepła 
mantu wymię 
potrzeb. 

ozwięzuje zagsdnieni 
strukcji segmentu wy 
zonego do topienia s 
kiem urządzeń chłodn 
t wymiennika ciepła 
/ 1 / , który w części 
nacięcia oraz poprze 
e w postaci trójkąta 
owanego wierzchołkie 
w górę i tworzęce o 
czona jest rura /2/ 
grzewczy. Większe ze 
tworzy się przez po 

nnika ciepła w ilość 
/l 

e opracowania 
mlennika ciep-
zronu 1 lodu 
czych. 
składa się z 
środkowej ma 

czne paski, 
równoramien

ni , przesnien-
twory, w któ~ 
doprowadzają-
społy wymień-» 
wielanie seg-
i zależnej od 
zastrzeżenie/ 

DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4(51) G01B Ul (21) 78775 (22) 86 11 29 

(71) Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicz
nego "Koksoprojekt" , Zabrze 

(72) Oziembała Henryk» Kiek Dan, Pruchnicki 
Leopold 

(54) Przyrząd do kontro1i 
ruszt owiń tarczowych 

(S7) Wzór rozwiązuje zaga 
konstrukcji przyrządu zap 
kontrolę obrysu zewnętrzn 
czowych w ich istotnych m 
ich obwodzie. 

Przyrząd do kontroli 
rusztowin tarczowych skła 
rękojeści /l/, nieruchome 
ciskowych szczęk /3/, dwó 
szablonu wymiarów maksyma 
wymiarów minimalnych /6/ 
dzianów szerokości piasty 

obrysu zewnętrznego 

dnienie opracowania 
ewniającego dokładna 
ego rusztowin tar-
iejscach i na całym 

obrysu zewnętrznego 
da się z ruchomej 
j rękojeści /2/, za
ch par gniazd /4/, 
lnych /5/, szablonu 
oraz dwóch par spraw-
/7/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) GO IG Ul(21) 78736 C22; 86 11 26 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wag, Lublin 
(72) Borny Waldemar, Gajewski Ryszard 

(54) Nóż wagi 

(57) Wzó 
racowani 
wiajacag 
podpomos 
w stosun 

Nóż 
rych dwa 
runku pr 
przy czy 
Poszczeg 
walcowym 
w dźwign 

r użytkowy 
a konstrukc 
o przeniesi 
towego wagi 
ku jeden do 
okrągły ma 
zewnętrzne 
zeciwnym do 
m ostrza zn 
ólne ostrza 
i /3/ służą 
i przewodni 

rozwiązuje zagadnienie op-
ji noża wagowego umożli-
enie obciążenia z układu 
do urządzenia odczytowego 
jednego. 
trzy ostrza /l, 2/ z któ-
/!/ skierowane sę w kie-
ostrza /2/ wewnętrznego, 
ajduja się w jednej linii. 
rozdzielone sę częściami 

cymi do osadzenia noża 
ej szafki redukcyjnej * 

/l zastrzeżenie/ 

4(51) G01M Ul (21) 78761 (22) 86 11 27 

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania 1 
Realizacji Inwestycji Przemysłu Gumowego 
"Stomil'" \>i Warszawie Pracownia Projektowa, 
Łódź 

(72) Burzyński Aleksander, Czaja Wiesław 

(54) Uj-z§ d2:en ie do kontroli opon 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia eliminującego ręczno 
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ustawianie opon oraz przyspieszającego cykl 
kontroli opon. 

Urządzenie ma w podstawie /!/ osadzone 
obrotowo wokół pionowej osi ramę /2/ składają
ca się z ramion /3/ z zamocowanymi rolkami 
/&/ ora*, obręczy /4/, do której sa zamocowane 
rolki /5/. Przed urządzeniem do kontroli jest 
ustawiony podający transporter /7/ a za urzą
dzeniem - odbierający transporter /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) G01N Ul (21) 78710 (22) 86 11 20 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Stýbel Henryk, Hamberg Oerzy, Namyślak 
Bronisław 

(54) Obudowa do mocowania głowic lub 
czujników pomiarowych 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji obudowy do mocowania 
głowic lub czujników pomiarowych umożliwia
jącej stosowanie w głowicach i czujnikach 
pomiarowych krótszego kabla. 

Obudowę stanowi cylindryczny korpus /l/, 
zakończony w dolnej części osadnikiem wraz 
z wlotowym króćcem /2/. 2 boku korpusu /l/ 
zamocowane jest wylotowe gniazdo /3/, a po 
jego przeciwnej stronie wieszak /4/. W górnej 
części korpusu /l/ umieszczone jest wewnęt
rzne gniazdo /5/ służęce do mocowania głowicy 
lub czujnika pomiarowego /6/ przy pomocy nak
rętki /7/. Z górna częścią korpusu /l/ pole
czona jest cylindryczna osłona /8/, zakończo
na od strony korpusu /l/ kołnierzem /9/. Z 
drugiej strony osłona /8/ zakończona jest 
uchwytem /10/, mocującym pomiarowy kabel /li/, 
zakończony wtykami /12/, służęcymi do polecze
nia pomiarowego kabla /li/ z kablem /13/ gło
wicy lub czujnika pomiarowego /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) G02B Ul (21) 78715 (22; 86 11 24 

(71) Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa 
(72) Sowiński Oanusz 

(54) Oświetlacz halogenowy 

(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji oświetlacza o zmniejszonym gaba
rycie, obniżonych kosztach wytwarzania i 
uproszczonej obsłudze. 

Oświetlacz halogenowy według wzoru przez
naczony jest do mikroskopów prostego typu. 
Obudowa oświetlacza składa się z dwóch ele
mentów /l/ i /2/ połączonych gwintem. W elemen
cie /l/ osadzony jest kolektyw /3/ i osłona 
/4/. W elemencie /2/ osadzona jest oprawka 
/6/ z żarówkę halogenowe /5/, odbijające lust
ro /!/ i przyłęczeniowy przewód /8/. Średnica 
zewnętrzna dolnej części elementu /l/ stanowi 
średnicę osadcza oświetlacza i filtrów optycz
nych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G02C 
G02B 

Ul(21) 78730 (22) 86 11 24 

(75) Cenker Bronisław, Poznań 

(54) Okulary czołowe, lornetkowe 

(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji okularów umożliwiajęcych dopasowa
nie ich części mocujęcej do czoła użytkownika 
oraz ułatwiajęcych wymianę szkieł powiększa-
jęcych. 

Okulary czołowe, lornetkowe maję korpus 
w kształcie daszka o wypukłej ku górze po
wierzchni górnej /l/ f której wklęsła krawędź 
/2/ od czoła jest ukształtowana w postaci pas
ka /3/ skierowanego ku górze i nachylonego pod 
ketem rozwartym /oC / do powierzchni górnej 
/l/ korpusu. Krawędzie przyczołowe /5/ ścianek 
bocznych /4/ korpusu ukształtowane sę również 
w postaci paska /6/, lecz skierowanego na boki 
i o mniejszej szerokości w stosunku do szero
kości paska /3/ krawędzi wklęsłej /2/. Przy 
krawędziach przyczołowych /5/ bocznych ścianek 
osłonowych jest zamocowana sprężysta obejma 
paskowa /7/ dwuczęściowa, której jedna część 
ma wycięcie wzdłużne /8/, a przy końcu drugiej 
części wykonany jest suwak zaciskowy /9/, łę-
częcy tę drugę część z pierwsze poprzez wycię
cie wzdłużne /8/. Wolny koniec pierwszej części 
obejmy z drugę jej częścię obejmuje obejmka 
/10/. Przednia ścianka /ii/ korpusu ma krawędź 
styczne /13/ wypukłe odpowiednio do wypukłości 
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górnej powierzchni i tworzy z tę powierzchnię 
także kęt rozwarty /oC'/, równy rozwartości 
keta / dC / pomiędzy paskiem /3/ wklęsłej kra
wędzi przyczołowej /2/ a powierzchnię górne 
/l/. Ponadto przednia ścianka /li/ ma dwa 
otwory /14/ prostokętne z wgłębieniami, od 
strony wewnętrznej korpusu, przeznaczone na 
szkła powiększajęce /15/. Szkła sę unierucho
mione przez docisk ich do przedniej ścianki 
płytkę o otworach równych otworem w przedniej 
ściance, za pomoce dwóch śrub. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) G08B Ul (21) 78742 (22; 86 11 27 

(75) Ogrodowski Wacław, Grela 3acek, 
Warszawa 

(54) Symulator alarmu 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania symulatora alarmu, służęcego do ods
traszania potencjalnych włamywaczy przed pró
bę włamania do obiektu chronionego. 

Symulator zawiera multiwibrator elektro
niczny /2/, zmontowany na płytce /2a/ z obwo
dami drukowanymi i zasilany przewodami /7/ ze 
źródła elektrycznego o napięciu 8 do 12V. Do 
multiwibratora /2/ sę przyłęczone dwie diody 
świecęce /4, 5/, migajęce naprzemiennie w sto
sunku do trzeciej diody /6/. Elementy te sę 
osadzone w płaskiej obudowie z okręgłym okien
kiem /la/ i z wieczkiem /3/. Na narożach obu
dowy i wieczka /3/ sę umocowane odcinki dwu
stronnej taśmy przylepnej /8, 8a/. 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01F Ul (21) 78712 (22) 86 11 21 

(71) Zakład Energetyczny Częstochowa, 
Częstochowa 

(72) Gębski Ireneusz, Deska Mirosław, 
Pietrzyk Marian 

(54) Stacja transformatorowa 

(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie zaprojekto
wania bezpiecznej w obsłudze stacji transfor

matorowej, nadajęcej się do transportu za po
moce samochodów ciężarowych. 

Stacja transformatorowa składa się z obu
dowy /l/ pokrytej blachę / 2 / faliste, wewnętrz 
której znajduję się rozdzielnice /3 i 4/ wyso
kiego i niskiego napięcia oraz zabudowany po
między nimi transformator /5/ mocy. Rozdziel
nice /3 i 4/ poleczone sę elektrycznie z trans
formatorem /5/ mocy za pomoce szyn /6/. Roz
dzielnica/3/ wysokiego napięcia składa się z 
jednego pola /10/ czołowego i dwóch pól /li i 
12/ bocznych oddzielonych od pola /10/ czoło
wego za pomoce ruchomych ścianek /13/. Stacja 
transformatorowa przeznaczona jest do zasila
nia odbiorców w układzie końcowym. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H01H 

(71) 

Ul (21) 79892 (22) 87 04 06 

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych 
"Połam" im. Róży Luksemburg, Zakład 

' Doświadczalny Sprzętu Oświetleniowego i 
Urzędzen Technologicznych, Warszawa 

(72) Mościcki Wiesław, Pikiewicz Mieczysław 

(54) Wyłęcznik próżniowy 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania wyłęcznika próżniowego o prostej 
konstrukcji i niezawodnym działaniu. 
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Wyłącznik według wzoru użytkowego charak
teryzuje się tym, że jego korpus /l/ ma koł
nierz osadczy /5/ z pierścieniowym rowkiem 
/6/, do którego jest wprowadzona dolna kra
wędź mieszka /4/, zalana spoiwem. Wewnątrz 
korpus /l/ ma przegrodę /2/ z otworem, w 
który jest wkręcona śruba /3/, wprowadzona 
do wnętrza mieszka /4/. Cylindryczna osłona 
/10/ mieszka jest zaciśnięta na kołnierzu 
osadczym /5/ i zamknięta pokrywę /12/, w któ
rą jest wkręcona obsada mik rowyłącznika /li/. 
Na gwincie przegrody /2/ jest wykonany co 
najmniej jeden kanał próżniowy /8/, łęczęcy 
wnętrze mieszka /4/ z wylotem wyłącznika, 
śruba /3/ ma tefłonowy zderzak /7/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02B Ul (21) 79807 (22; 87 03 26 

(71) Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego 
"MIASTOPROJEKT-Częstochowa", Częstochowa 

(72) Zagórski Jan, Sowiński Stefan, Bednarek 
Witold 

(54) Skrzynka bezpiecznikowo-licznikowa 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op
racowania konstrukcji skrzynki bezpiecznikowo-
-licznikowej, wchodzącej w skład zestawu elek
trycznego przyłączeniowego, instalowanego w 
budownictwie mieszkaniowym, umożliwiającej 

bezpieczne załączanie wyłącznika samoczynnego 
bez konieczności wzywania służb eksploatacyj
nych. 

Skrzynka według wzoru ma obudowę /l/ z 
umieszczonymi w niej wyłącznikami / 2 / samo
czynnymi o załączaniu dźwigniowym i liczni
kami /3/. Skrzynka ma drzwiczki / 4 / , w któ
rych znajdują się okienka / 5 / oraz zamykany 
prostokątny otwór /6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H04B Ul (21) 78702 Ć22) 86 11 21 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Elektronicznego Sprzętu Powszechnego 
Użytku "COBRESPU", Warszawa 

(72) Strzelewicz Grzegorz, Bogdan Tomasz, 
Wilkosz Bogusław, Serafin Jerzy 

(54) Odbiornik radiofoniczny 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania odbiornika, którego konstrukcja 
umożliwiałaby łatwe przełączanie zaprogramo
wanych stacji i ustawienie odpowiedniej siły 
głosu w różnych warunkach i różnych pozycjach 
ustawienia odbiornika. 

Odbiornik o kształcie zbliżonym do pros
topadłościanu, ma ściankę /3/ umieszczoną pod 
kątem, pomiędzy ścianą /2/ i ścia
ną czołową /l/. Część czołowej ściany /l/ sta
nowią umieszczone obok siebie klawiszowe prze
łączniki /4/ wyposażone w regulacyjne otwory 
/5/. Na przeciwko każdego z przełączników /4/, 
na pośredniej ściance /3/ utworzone są otwory 
do sygnalizacji /6/. Głośnikowa ściana /2/ i 
ścianka /3/ mają utworzone zarysy klawiszy o 
szerokościach odpowiadających przełącznikom * 
/4/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) H04B 

fig. Z 

Ul (21) 78703 (22) 86 11 21 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Elektronicznego Sprzętu Powszechnego 
Użytku "COBRESPU", Warszawa 

(72) Strzelewicz Grzegorz, Bogdan Tomasz, 
Wilkosz Bogusław, Serafin Jerzy 

(54) Odbiornik radiofoniczny 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania odbiornika przeznaczonego do pracy w 
różnych położeniach. 
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Odbiornik ma ścianę czołowe / 2 / z klawi
szowymi przełącznikami /l/ i szyny mocujące 
/3/ przystosowane do współpracy z prowadnica
mi / 4 / . Odbiornik ma wnękę / 7 / do umieszcze
nia modułu zegarowego / 8 / . Na ścianie głośni
kowej /6/ utworzone są zarysy /9/ przełącz
ników. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H05B 
C23C 

fig.ł 

Ul (21) 79558 (22) 87 02 27 

(71> Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Leciejewicz Adam, Trojanowski Janusz 

(54) Piec jarzeniowy, zwłaszcza do azotowania 
jonowego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania pieca do jonowej obróbki cieplnej, 
zwłaszcza azotowania, niewielkich przedmiotów 
ustawionych na płycie załadowczej. 

Piec charakteryzuje się tym, że ma do
datkowy płaski ekran /6/, który jest usytuo
wany poziomo nad płytę załadowcze / 4 / i jest 
podleczony w fazie nagrzewania wsadu z ujem
nym biegunem prędu. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H05B 
C23C 

Ul (21) 79559 (22; 87 02 27 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Leciejewicz Adam, Trojanowski Janusz, 

Bartkowiak Krzysztof, Racino Tadeusz 

(54) Piec jarzeniowy, zwłaszcza do tytanowania 
jonowego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania pieca o dużej jednorodności ciśnie
nia i składu chemicznego atmosfery piecowej, 
umożliwiającego obróbkę dużej ilości przed
miotów. 

Piec charakteryzuje się tym, że króciec 
/6/ odprowadzający atmosferę z P^estrzeni 
piecowej, zamocowany do podstawy zbxornika /l/, 
ma kształt długiej rury, której wylot usytuo
wany jest ponad przestrzenią roboczą, w której 
umieszczone są obrabiane przedmioty. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) H05B 
C2«3C 

Ul (21) 79560 (22) 87 02 27 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Leciejewicz Adam, Trojanowski Janusz 

(54) Piec jarzeniowy, zwłaszcza do azotowania 
jonowego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op
racowania konstrukcji pionowych pieców jarze
niowych, cechujących się zwiększoną funkcjo
nalnością i szybkością nagrzewania wsadu przy 
mniejszej energochłonności. 

Piec, w którym płyta załadowcza jest 
wsparta na podstawie, charakteryzuje się tym, 
że jego ekran / 8 / jest swobodnie podwieszony 
w przestrzeni roboczej pieca i składa się z 
segmentów o wymiarach odpowiadających segmen
tom zbiornika pieca. Ekran / 8 / jest podłączony 
do ujemnego bieguna zasilacza jarzeniowego. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) H05B 
C23C 

Ul(21) 79561 (22) 87 02 27 

f71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Leciejewicz Adam, Trojanowski Danusz 

(54) Pionowy piec jarzeniowy, zwłaszcza do 
azotowania jonowego 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji pionowych pieców 
jarzeniowych cechujących się zwiększona fun
kcjonalnością i szybkością nagrzewania wsadu 
przy mniejszej energochłonności. 

Piec, w którym płyta załadowcza jest 
podwieszona do pokrywy, charakteryzuje się 
tym, że jego ekran / 8 / jest swobodnie pod
wieszony w przestrzeni roboczej pieca i składa 
się z segmentów o wymiarach odpowiadających , 
segmentom zbiornika pieca. Ekran / 8 / jest pod
leczony do ujemnego bieguna zasilacza jarze
niowego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H05K Ul (21) 78755 (22) 86 11 29 

(71) Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki 
"MERAMAT", Warszawa 

(72) Gałecki Piotr 

(54) Urządzenie blokujące opadanie szyby w 
obudowie urządzeń elektronicznych 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje 'zagadnienie op
racowania urządzenia zapewniającego blokowa
nie opadania szyby w urządzeniach elektro
nicznych. 

Urządzenie ma w ramie / l / symetrycznie 
rozmieszczone otwory / 2 / , w których osadzone 
są obrotowe rolki dociskowe / 3 / będące pod 
działaniem sprężyn dociskających /A/. Na osi 
rolek dociskowych / 3 / osadzone są kółka za
padkowe / 5 / styka jące się ze sprężyną zapad
kową / 6 / . /I zastrzeżenie/ 
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