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Urzęd Patentowy PRL ,- na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnJg 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 eę 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/ zawierają następujęce danej 
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfikacji 

patentowej, tj. Int. Cl4, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granica 

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

zująca wynalazek lub wzór użytkowy, 
- liczbę zastrzeżeń. 4 

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

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./ Urząd 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 uwogi co do 

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

nym uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres i Urzęd Patentowy PRL -
00-950 V/ar8zawa; 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 należył 
a/ podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgło-

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

Urzęd Patentowy podaje do wiadomości konta w NBP 
1. Urzęd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 

konto» 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z reje-
strację i ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, 
znaków towarowych; % , 
opłaty za zażalenia i odwołania 

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

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

3. Urzęd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
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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Warszawa, dnia 30 listopada 1987 r. Nr 24 /364/ 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) A01B A2(21) 262893 (22) 86 12 08 
(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 

Poznań 
(72) Smurzyń8ki Stefan, Wojciechowski Henryk, 

Fręckowiak Paweł 
(54) Ładowarka łyżkowa sterowana hydraulicznie, 

zawieszona na ciągniku rolniczym 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania ładowarki, która zapewnia uproszczenie 
drogi przejazdu ciągnika i zmniejszenie liczby 
niezbędnych przełączeń mechanizmów ciągnika 
podczas jednego cyklu załadunkowego. 

Ładowarka łożyskowa składajęca się z ramy 
zawieszenia, wysięgnika z łyżkę lub.innym os-
przętem roboczym oraz z cylindra hydraulicz-
nego wynaénego, charakteryzuje się tym, że ma 
kolumnę obrotowe i mechanizm umożliwiający ob-
racanie tej kolumny wraz z wysięgnikiem i os-
przętem roboczym z położenia środkowego na pra-
we lub lewę stronę cięgnika, przy czym mechanizm 
tan stanowi cylinder hydrauliczny obrotu /6/ 
wsparty na przyłęczu prawym / 8 / lub przyłączu 
lewym / 9 / i połęczony z uchem prawym /1O/ lub 
uchem lewym /13/ przymocowanym do kolumny ob-
rotowej. /2 zastrzeżenia/ 

6 

4(51) A01G Al(21> 258700 (ć2) 86 03 28 
(75) Piętek Grzegorz Łódź 
I54) Mata izolacyjna 
(57) Wynalazek rozwiązuje zag.adnlenie opraco-
wania maty, która je«t łatwa do mocowania przy 
ścianach obiektów szklarniowych a po zwinięciu 
zajmuje niewiele miejsca. 

Mata izolacyjna według wynalazku je3t zło-
żona z dwóch równej szerokości wstęg /I i 2/ 
folii z tworzywa sztucznego usytuowanych jedna 
na drugiej i trwale z soba złączonych, korzyst-
nie zgrzewaniem, wz 1łuż linii /3/ przebiegają-
cych przez całe szerokość wstęg /I i 2/. Dłu-
gość odcinka folii między dwiema sęsiednimi li-
niami/3/ połęczeń jednej wstęgi /2/ jest nie-
co większa niż długość odcinka folii drugiej 
wstęgi /I/ między tymi samymi liniami połączeń 
/V. /I zastrzeżenie/ 
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4 {51) A013 Al (23) 258384 (22) 86 03 12 

(71) Ośrodek Sadawczo-Rozwojowy Aparatury 
Mleczarskiej, Warszawa 

(72) Walo Ryszard 

(54) Urządzenie do oddzielania części stałych 
od cieczy, zwłaszcza ziarnsT se rowe'gĉ ocT"' 
serwatki 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji urządzenia filtrującego, 
samoczynnie oczyszczajęcego się z przesaczu. 

Urzadzenie%űia zbiornik zewnętrzny /!/ z 
dnem stożkowym oraz umieszczony poziomo w je-
go górnej części obrotowy zbiornik perforowa-
ny / 4 / . Dedna podstawa obrotowego zbiornika 
perforowanego / 4 / ma wylot połączony z otwo-
reiB przelewowym / 5 / zbiornika zewnętrznego 
/!/, zaé druga podstawa osadzona jest na wał-
ku napędowym /?/ z mechanizmem napędzającym. 
Otwór przelewowy / 5 / zbiornika zewnętrznego 
/!/ połączony jest z przewodem ssecyra pompy 
/&/.t przy czym przewód tłoczny potnpy /&/ ma 
odgałęzienie /9/ zakończona odcinkiem rurki 
perforowanej /Í0/. /2 zastrzażenia/ 

4(5l'< AOIK A2(21) 263812 (22} 87 Ol 2: 
(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna ira. Dana 

Kochanowskiego, Kielce 
(72} Dziwce Mieczysław, Bartosiński 3ózef 
Í54) Sposób wprowad^ni&do_ ula jd̂ nü 

powsTá.íego w wypiïïu jTp̂ TaïïTa o re par1 a tóny 
do zwalczanie wárrozy u piTzc*£?l:"'"i""" """*" 
HT̂ &ËzgJliJl!Mgl-g.̂ gl̂ wanla_ .tęgo sposobu 

(57) Spaeob wprowadzania do ula dymu,pcw»ta
le g o w wyniko spalania preparatów do zwal
czania warrozy u pszczół,polega ná jednoczes
nym zaaysaniu powietrza z ula i wtłaczaniu 
tago powiftrza »raz ze środkiym warrozobój-
czym rfo ula. 

Urządzenie zbudowane jest z obudowy /!/, 
które poleczona jest z dwoma rurami o przek
roju prostokątnym, którymi sę rura ssąca /&/ 
i rur? tłocząca /?/. /5 zastrzeżeń/ 

' . . • • • . . . . • 
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4{5i) A01N 
C07C 

Al (21) 259141 Í22) 

130) 85;. 04 26 - 3P - 91971/85 
85 06 04 - DP - 121233/85 . . ' 

(71) Sumitomo Chemical Casnpany, Limited, 
Osaka, DP 

(72) Matsco Noritada, Tsushima Kazunori-, 
NiahitJa SumiOj Vano Toshihiko 

( 5 4 ) ś r o d e k o w a d o b ó j c z y • ; ••' •'• '-•. '•.• . • 

(57) środek owadobójczy charakteryzują się 
tym, że jako substancję czynni? zawiera aster o 
o ogólnym wzorze 1» w któryra Ri oznacza atom 
wodoru lub grupę »stylowe, przy czym gdy R. 
oznacza atom wodoru, lub grup$ metylowe, przy 
czym gdy R^ oznacza atom wodoru, to wówczas 
Ro oznacza grupę o goóinym wzorze 2, a który« 
X i Y ®ą jednakowe lub różna i oznaczają atom 
wodoruj grupę metylowe,, atosn chlorowca lub 
chlorowcowa?^ niższe grup^ -fall<iłowas a gdy 
Rj oznacza grupę matylowę, to wówczas'R« oz« 
nacza grupę metylowe, zaś R 3 oznacza atom wo-

wodoru, niższe grupę alkilowej niższe grupę 
alkenylowa lub niżaga grupę alkinylowa. 

R: 
"Ć. 
c 

R, 
sl 1 U- • 
\ / \ R, 

R. 
Wzör 1 

\ 
Wzór 2 Y 

4íbl) AŰ1N Al (2.1) 261376 (22) 86 09 12 
(30/ 85 09 13 - NO « 85/3597 
(71) Borregsard Industries Limited, Ü. 

NO 

(57) Mieszanka do zwabiania chrząszczy • 
sosnowych /Tomicus piniperda/ zawieraj;,^ 
lowodory torpenowe z żywicy sosnowej j •'• 
tery^uje aiç tym, że zawiera również e'1 .. 
z wyjątkiem mieszanki zawierajęcej tylko 
eZ. ~pinen i etanol. /3 
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A2(21) 261697 (P.2) 86 1Û 01 

ki Stanisław 
g£Qí.^J^jjjrzadzer\te do_ wy_lfguL__;Drag 
oď^wíi7ila"TžHnT<i§wTr w malodTowé j. TTődowl 1 

» :7jt Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco™ 
w&nia sposobu oraz urządzenia do wylęgu i od
ławiania pasożytniczej błonkowki encarsji 
forsnosy w masowaj hodowli,, stosowanej 'do zwal~ 
czanis mącznika szklarniowego' w biologicznej 
ochronie roślin uprawianych w szklarniach« 

Sposób polega na tym,, że zarvimm liście 
z roślin z puparlami ..wkłada się do komory wy
lęgowej i za w.tac; sa na prętach w temperaturze 
25*27°C i wilgotności 40-60% na około 2*7 dni-
przed wylęgiem encans j i forraosy. Po wylęg« 
nięciu Bię dorosłych encarsji formosy dopro« 
wadzą się do szybkiego opuszczenia przez ni.ę 
liści* przemieszczenia z© ścian bocznych i 
ściany przedniej podwójni« oszklonej.. Osięgfs 
eię to przoz utrzymywanie KJ dolnej części 
écisny przedniej, oszklonej temperatury w gra
nicach ód 243°C powyżej temperatury powi«tr£a 
wypełniającego komorę wylęgowa, a w częeci 
górnej ściany przedniej oszklonej wyrównuj© 
©if temperature s temperaturę powietrze 
vjnetrza komory wylęgowej, Wówczas snca.rsjs 
formoe.a szybko przemieszcza się do górnej 
' częeci kolory wylęgowej i przechodzi przaz 
8?,cz;>linę o szerokości od 4f6 mm* a następnie 
separator szczelinowy o regulowanej szerokości 
'szczelin między, płytkami szklanymi w zakresie 
od 0,3 »le 1,0 ara« Następnie ancarsja formoaa 
sseliodzi do części stożkowej lejków szklanych 
i gromadzi się w 'buteleczkach szklanych na
suniętych na szyjki lejków» w których jest 
przechowywane i transportowane do hodowców 
roślin szklarniowych« 

Urządzenie »sdług wynalazku zawiera obu
dowę /!/ izolowana termicznie^ zewnętrz któ
rej snajduję »łis komory wylęgów© /2/ mająca 
i*spóln@ ácianf tylna / 4 / t ścianę przednia /5/ 
podwójni© oszklone i oświetlone łainp̂  /18/ z 
falisty© odblaskiem parabolicznym i dno /!&/ 
nachylona w kierunku ściany tylnej / 4 / kooory 
o 1 5 , Wf górnej części komór wylęgowych /2/ 

i na'-» powierzchni założona jssi siateczka /17/ 
o oczkach o średnicy ß ôs2 mm» Na tomie®t w 
częeci górnej urządzenia we wnęce zainstalo
wany jest układ rozdzielający, w którego częs~ 
.ci dolnej znajdują sie separator szczelinowy 
/li/f w którym wielkość szczelin między płyt« 
kami szklanymi Jnst regulowana w zakres i© od 
0*&f3.,0 mm za pomocą érub regulacyjnych /13/. 

A-Â 

JL 

JL 

t 

Ju 

Zaá ned s>ape rato rem sz-czelinowym /11/ do 
ścianek bocznych układu rozdzielającego zamo-
cov<fany jest izolator cieplny, a w górnej częś-
ci układu rozdzielającego zamocowane sa lejki 
ozkłane /14/# ná które założone', są buteleczki 
©sklané /15/. Ponadto ws' wnętrzu komór wylęgo-
wych / 2 / zàinstelowany jest termohigrograf 
kontrolny, który sterowany jsst elektronicznym 
urzędzeniem aterujacyw. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01N Al (21) 252649 (32) 86 11 28 
(30) 85 11 30 - DE - 35 42 439.7 

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt, DE 
(54) Środek ochrony roślin na bazi» amuls.1l 

" n'-B.n-r ir-rinriV-inTri-i-iii-iiiri.il i • nti.r»win nf1 «•mmi m' - i w a w m i t — « » — M M M M . « » — S inmwm. i • • •Mm • 

wodnych 
£57} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk-
azenia trwałości środka. 

êrodek ochrony roślin na bazie emulsji • 
wodnych, które zawieraję jedną albo kilka . 
substancji czynnych» charakteryzuje ©ię tya, 
z© jako środek dyspergujący zawiera fosfory-
lowany w położeniu alfa i ossega kopolimer 
blokowy tlenek etylenu«tlenek propylenu»tlenek 
stylanu albo jego sól, /6 zestrzeleń/ 

4Í51) A23B Ai {21} 260929 (22) 86 08 05 
V?i) I n s t y t u t Przemysłu Mięsnego i 

Tłuszczowego» Warszawa 
(?2) Tyszk iewicz S t a n i s ł a w , Panaeik Marek 

i54} Sposób i urządzenia do wędzenia 
p_roBuFt ovTlTpoźywïïzyïïnT .^ffljffa zezi 
pocji^dTenia u w i e r z f c e g o 

Wynalazek rozwięzuje ragadnienie umoż-
liwiania prowadzenia procesu wędzenia m a t -

dymu o zmisnnym m czasie stężeniu. 

/ Z_ 
SpoaóD wüdiug wynaiazKu polega na tym, 

produkty wędzi się «v atnoeferze dymu o 
y-fi- stężeniu »v a:aa±s w komorze «wędząr-

niczej, w której dyai nanerowany jest tak. 
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aby ilość równocześnie zzarzanych połCji 
jednostkowych trocin w początkowej fezie, 
stanowiącej co najmniej jedna dwunaste cała-
go czasu wędzenia,była co najmniej o Jedne 
jednostkowa porcję trocin wyższa od ilości tro-
cin zżarzanych w pozostałych fazach, przy wye-
liminowaniu lub ograniczeniu dopływu powiet-
rza. Korzystne jest zaprzestanie generacji 
dymu w ostatniej fazie wędzenia. 

Urządzenie do wędzenia produktów ma obu-
dowę / I / , wyposażone w uchwyty /6/, w której 
znajduję się wymienne wielosegmentowo komory 
spalanie /3/. W komorach znajdują się rdza-
nie / 2 / będące częścią indywidualnego zapłon-
nika wyposażonego w element grzejny / 4 / . 
, . , . . . . • ' /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) A61B Al (21) 268645 Í22) 86 03 2/ 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Czachor Marceli, Mikołajczak Duatyn, 

Osiński Roman, Szkup bogdan, wartanowir,z 
Tomasz 

{54) Krioaplikator 

(b7) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania prostej konstrukcji kr i o«plik<stora# któ-
ry nie wymaga stosowania ciekłego azotu, gdyż 
zasilany je9t jedynie eneryia alektrycznę. 

Krioeplikator wyposażony jest w co naj-
mniej jeden moduł termoelekrryc^ny /5/» któ-
rego złącze zimne jest w kontakcie cieplnym 
z rdzeniem / 2 / kriosondy /!/. Moduły termoelek-
tryczne /5/ poręczone sa w kaskady termoelek-
tryczne /4/, które rozmieszczone s«? symetrycz-
ni« wukoł rdzenia / 2 / kriosondy /!/, przy czym 
2 rdzeniem /2/ kriosondy /!/ związane jest 
konstrukcyjnie złącze zimne najwyższego stop-
nia każdej kaskady / 4 / , s.aś złącze gorące pier-
wszego stopnia każdej kaskady /4/ związane jaat 
konstrukcyjnie z układem chłodzący«! /6/ a po-
nadto do rdzenia / 2 / kriosondy /!/ przymocowa-
na jest pompa sorpcyjna /?/ utrzymuj^oa we wnę-
trzu obudowy próżnię statyczna a w obudowie 
/3/ osadzony j«st zawór próżniowy /9/. 

/2 zastrzeżeni«»/ 

3 1 

4 (51) A61Ü Alt21) 258665 i 22.) Hfe U3 28 
<71) Polska Akademia Na( = k, )nstylř.:t 

Podstawowych Prubleinéw rechíiík i , «vais/ 
F U ipczyński Lesíek, Pawłowski Tadeusz 

( 5 ^ Urzędzenie do nieinwaZYjna j öht*t<tg ^? gę j_i 
KajTiieni nerkowych ™̂* "* " -—— -

^ Wynalazek rozwiązuje zagadr« ! en i ti 
wania taniego i prostego urządzenia, 

umożliwia autu«iatyc2nę kontrolę położenia ka-
«ianici w trakcie prowadzania zabiegu bez prza-
rywanifc, emisji fal uderzeniowych, a takźa baz 
ucięźliwych i długotrwałych manipulacji gło-
wicy ultradźwiękowej po ciele pacjenta.. 

Urządzenia według wynalazku charakteryzu-
je się tym, i& ma reflektor /5/ sprzężony ae-
chanicznie z CÙ najmniej jedna głowicę ultra-
dźwiękowa /lö, li/. Każda z głowic jaat tak 
usytuowana i im proaianiowans przez nią wiązka 
ultradźwiękowa przechodzi przez ognisko /&/ 

,/'5/# pri/ czym korzystnie głowica 
ul tradiwiękciwa /li/ połączona jest elaKtrycz-
IÍÍB z ultrasonografem dynamicznym /12/ e dr»~ 
9a yłuwica /10/ z echcskupein 2 prezentacja 
amplitudy /13/, /1 zast 

4(51) AbłK Al 260bû9 86 Û7 17 

{30} 85 07 19 - itë ~ t- 35Ł"5V67.9»41 
(71) Boulirlmjer In^ei »ÍÓÍÍB KG, Ingelheim 

n/Renem, Ufc 

ÏÏlj_n i u jsp j>£ * a y j T c z y n nej 

(5'/} *ynaläi:f;k .rozwiązuje zagadnieńi s opraco~ 
avari í« sposobu wytwarzania preparatu farmace-
i/tycznego o kontrolowanym w szeroki« zakres ie 
uwalnianiu s u b s t a n c j i czynnej* 

Sposób v*yï.*àurz.ni\ia preparatu farisaceutyez» 
neyu o kontrolowanym i opóźnionym uwalnianiu 
subs tanc j i czynnej , nalega na ty.«, z® lacz» 
niczą subs tancję czynne razers z pollmeres» 
emulsyjnym o wielkości czą-utttk 50-500 /us\ 
rozpuszcza a i ę w rospuazczaJniku organicznym, 
odparowuj s rozpuszczalnik", s i a ł y zawierajęcy 
subs tanc ję czynna polimer smulsyjny miele s i ę 
** tempere turz« I s i ę ce i poniżej t&iap&ratury 
zaszklenia na «lalkowe z iaren 10-50 /im,, p rze
robią ze zwykłymi suba taná Jarci pomocniczymi 
do fabletküÄsn! a i prasuje na t a b l e t k i albo 
(lääpslniü w kapsułki» /1Ü z«etrze*eń/ 
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DZIAŁ 8 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE ; TRANSPORT 

4 (51) 8010 Aî{21) 2582S1 {22} 86 03 06 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwic© 
(72) Głuszczyn Andrxaj T«L, Zakrzavsaki üarzy, Chmielars Andrzeja Banké Grzegorztf Geiazka Szczepan, Rajczyk Ma rak 
(54) Spoąób.;J.uąS,ÜzaÜigLf.urowców cynkonoénvch 

(57) Wynalazek rozwlgżuje zagadnienie opraco-
wania sposobu, który umożliwia separację 
ciał stałych z roztworu przez sedymentację i 
filtrację z duże szybkością« prsy uzyskach 
porównywalnych z uzyskami osiąganymi podczas 
ługowania i&et@riałAm tlenkowych o niskiej za-
wertoécl krzemionki. 
::• • \ Sposób Według wynalazku charakteryzuje 
'się tym, tt proces ługowanie prowadzi aię w 
dwóch etapach za pomocą kwasu siarkowego za~ 
wartego w'elektrolicie*zwrotnym, '$ pierwszym 
• 9tapi.e wprowadza aiç'âzyb'ko do ługowania ma~ 
.tariału 80% wymaganej stechipnetrycznie iloś-
ci elektrolitu zwrotnego. Pozostała ilość 
.elektrolitu -zwrotnego podaje 3if do procesu 
ługowanie tek,, aby w czasie 15-90 minut. stę~ 
ténià kwasu-.w gęstwie wynosiło 1-3 g/dm^ 
Następnie w temperaturze powyżej 70°C do 
uzyskanej gęstwy wprowadza aię^węglan wapnia 
i/lub cynku, a po uzyskaniu pH gęstwy 4,8 -
5,3 przeprowadza elf separacje fazy stałej 
od -'roztworu, -przy czym wydzielone fazę 3tał§ 
korzystnie poddaje się ponownie procesowi 
ługowania. /2 zaatrsezenia/ 

4(51) BÜ10 
í?'i) Instytut Chemii Przemysłowej, Wörszawa 
(72) Bogdaniak-Sulinska Wanda 
(54) Sposób usuwania metl-11_ s^i^z* i r ? „ffód 

pochodz^cycTT^ WoRrayo "oápylU-V*.* gazów 
gardzielowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra
cowania sposobi, który umożliwia odstolenia 
całego systemu odpylania gazów gardzielowych, 
a tym samym zapewnia cięgłoeć procesu topie
nia 'rudy, /odzysk metali oraz ochronę środo
wiska naturalnego. 

Sposób usuwania metali ciężkich z AÓd 
powstałych w procesie mokrego odpylania gazon 
gardzielowych, polega na tyra, że do wód doda
je aię wbdo.rotlenek sodowy do uzyakania pH 
powyżej 4ř9„ Po dodaniu NaOH i. wymieszaniu 
wód -pozostawia eî c je na okres od kilku do 
kilkunastu godzin wydzielania i sedymentacji 
aoli i szlamów, a oczyszczone wody kierowane 
eę do oczyszczania gazów lub do .biologicznej 
oczyszczalni, /Î zas t r ceźe/iie/ 

4C51) BÜ1Ü 
G0.1N 

Al(i.'j) 25M3») 13 

(71) Akadd m i a HedycZfta t 
(72) Dzido SadfciiöZi Hoc 

Al (21) 258263 (22) Bó 05 06 I 

(54) Sposób wprowadzania próbek »ubstanc.ii do 
kolumny chromatograficznej *" 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania sposobu, który pozwala na eliminowanie 
problemu występowania objętości pozakolumno» 
wych na wejściu do kolumny między dozownikiem, 
a wypełnieniem kolumny. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
próbkę analizowanych substancji umieszcza się 
w kanaliku o stałej lub regulowanej pojemności 
znajdującym się w przenośniku próbki, po czym 
kanalik wprowadza się do wnętrza kolumny przez 
otwór boczny usytuowany w górnej jej części, 
akad próbka ulega wymyciu przez fazę ruchom« 
w wypełnienie kolumny. /I zastrzeżenie/ 

4 Í5l) B010 A1Í21) 256453 i22) 86 03 14 
171) Zakład Odczynników Chemicznych, Lublin 
(72) Wroński Stanisław, Molga Eugeniusz, 

Fiedor Adam, Nicer Stanisław, Izdebski 
Marek, Bartoaik Zbigniew, Bugaj Marianna, 
Drob Cezary 

{54) Sposób przemywania i/lub ługowania 
"zawiesin umożliwiających uzyskania 
suffistanćj i. o wysokiej czystości oraz 
UOad Hojprzemywania t/lub ługowania 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapew-
niania wysokiego stopnia odmywania zawiesin 
od składników ługu îaaciar^ystego i/lub ługo-
wanie cňíuřych składników tych zawiesin w sto-
sunkoif»u krotki« czasie. 

Sposób według wynalazku polega na ťyis# 
że do uffiioH;:írz0nöj w zbiorniku iub reaktorze 
zawiesiny wprowadza aię w sposób cięgły ciecz 
Kajęcę, przy intensywnym wieszaniu, a trawie« 
sine jednocześnie w sposób ciągły odprowadza 
sif do filtru dynamicznego, skęd filtrat od-
biurany jest.s natężeniem objętościowym rów-
ny sa natężeniu dodawanej do zbiornika lub 

http://wbdo.ro
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reaktora cieczy myjącej» Po uzyskaniu wymaga-
nego spadku stężenia zanieczyszczeń w filtra-
cie i/lub osadzie przerywa 3ię dopływ cieczy 
myjącej oraz dopływ zawiesiny do filtru„ a 
gęstwę z reaktoré i/lub filtrat kieruje się 
do dalszej obróbki. 

Układ według wynalazku ma filtr dyna-
miczny /!/ współpracujący .za zbiornikiem lub 
reaktorem / 2 / , przy czyss zbiornik lub reak-
tor /2/ wyposażony jest w przewód /5/ dopro-
wadzający ciecz myjęcę oraz przewód odpływowy 
/6/, na którym ze instalowana js3t pompe /3/„, 
Przewód /6/ połączony jest z filtrera /I/, 
którego odpływ / ? / połączony jest z górna 
częśeię zbiornika lub reaktora /2/ . Ns prze-
wodzie /5/ oraz na przewodzi.« /8/ odprowadzę-
jęcym filtrat z filtru /!/ zamontowane są 
rotametry / 4 / o jednakowej lub podobnej cha-
rakterystyce. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01D A2(21) 263140 (22) 86 12 18 
(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza, Rzeszów 
(72) Kalembkiewicz 3ans Kopacz Stanisław 
(54) Sposób otrzymywania ekstrahęntów 

stosowanych do wydzTelania .jonów mŁedzi 
/II/, nifelu y i l T i T ö E a l T ü / I I / oraz ~ 
oddzie lania tych .jonów od - s ieb ie 

4(51) BO ID A2(21) 263148 (22} 86 12 13 

/ 
oddzielania tych j o nów od: _g_ie b jie 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie otrzy-
mywania ekstrahentów prsy użyciu ogólnie dos-
tępnych składników i bez stosowania specja-
listycznej aparatury. 

Sposób według wynalazku polega «sa prze-
miennym rozpuszczaniu kwasu benzoesowego o 
stężeniu do 0,60 mol/dm-̂  oraz amin arotnatycz-

— • ' 3 
nych o stężeniu do 0,50 mol/dm w rozpusz-
czalniku organicznym, aż do uzyskania klarow-
nego roztworu, przy zachowaniu warunku nadmia-
ru kwasu w stosunku do aminy. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) B01D A2 (21) 263141 (22) 86 12 18 

(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza, Rzeszów 

(72) Kalembkiewicz Dan, Kopacz Stanisław 

(54) Sposób wydzielania .jonów miedzi /II/, 
niklu /TI/ i kobaltu /II/ z wodnych 

roztworów siarczanowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania sposobu, który umożliwia wydzielenie 
jonów miedzi, niklu i kobaltu z równoczesnym 
rozdzieleniem tych jonów. 

Sposób według wynalazku polsga na tym, 
że proces ekstrakcji prowadzi się za pomoce ~ 
ekstrahentu będęcego mieszaninę kwasu benzo-
esowego, aminy aromatycznej i rozpuszczalnika 
aromatycznego w temperaturze 25°C, przy sto-
sunku objętości fazy organicznej do fazy wodnej 
jak 1:1, stężeniu wyjściowym metalu C - 1,0 • 

- 4 -1 ' ' 3 
10 - l , 0 > 1 0 moi/dm , przy czym jony 
miedzi /II/ eksCrahuje sis- trzykrotnie z wod-
nych roztworów siarczanowych pr2y pH fazy 
wodnej w przedziale 3,6 - 3,8 regulowanym za 
pomoce węglanu sodu. Po oddzieleniu jonów 
miedzi /II/ ekstrahuje sit- kilkakrotnie jony 
niklu /II/ i kobaltu /II/ z roztworu wodnego 
przy pH - 6,5, przy czym proces wydzielania 
jonów miedzi /II/, niklu /! 1/ i kobaltu /II/ 
prowadzi się aż do uzyskania s t o p m a wydziela-
nia j^nów tych metali powyżej 99\;. 

/I zastrzeżenie/ 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa, Kraków 

(72) Koźmlc 3erzy, Fijak Władysław,, Chytra 
Czesław, Budak Paweł 

(54) Urządzenie do odgazowenia cieczy, . 
zwłaszcza płu*csk"i wi8r.tnieze.1 

(57) Urzędzenie według wynalazku składa się z 
komory degazacyjnej /l/„ w której wbudowana aa 
zwrócone do siebie podstawami stożki, jeden 
nieruchomy, ocièkowy / 2 / s a drugi rozbryzgowy 
/3 / uruchamiany zeepołeja, napędowo-pompowym /4/, 

Komora dôgazacyjna /!/ połączona jest 
przewodem ruroWym /5/, poprzez komorę próżnio-
wa /6/ z tłoczeniem pompy zasilającej / 7 / . 
Ponadto ma w górnej części wbudowany oddzie-
lacz gazu /8/„ poprzez który przawodem gazowym 
/9/, na którym zamontowany jest reduktor pod-

ciśnienia /10/ połączona je$t z komorę próż-
niowe /6/ oraz przestrzenie gazowe pompy zesi-
lajęcej / 7 / . Komora dagazacyjna /!/ jest rów-
nież połączona z zespołem wytwarzania próżni. 
Zespół ten składa się ze zbiornika wyrównaw-
czego /li/ z zamontowanym na nim wakuoraetrem 
/12/, poleczonego z pompę próżniowe /13/» P°~ 
przez regulator podciśnienia /Í4/. Urządzenie 
posiada zastosowanie w górnictwie naftowym. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B01D A2Í21Í 263204 86 12 22 
(71) Biuro Projektów Ochrony Atmosfery 

"Proat", Szczecin 
(72) Rudnicki Bolesław, Mochol Zbigniew 
(54) Płuczka strumieniowa 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania prostej konstrukcji trwełej i skutecz-
nej w działaniu płuczki strumieniowoj, umoż-
liwiającej oczyszczanie powietrza od cztero-
chlorku węgla. 

Płuczka według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że ma korpus / l / z półkami / 2 / , 
poniżej których usytuowany jest króciec /5/ 
doprowadzenia gazów oczyszczanych, króciec 
/// odprowadzenia cieczy a. dysza /3/ mająca 
poleczenie z króćcem /5/ doprowadzenia po-
wietrza oczyszczanego, wokół której znajduje 
się ciecz płuczęca wypełniająca wyodrębniony 
przestrzeń /A/, zaá powyżej pólek znajduje 
Się1 króciec /1O/ odprowadzenia powietrza oraz 
króciec. /9/ doprowadzenia ciec?.y płuczącej 
połączony z natryskiem /li/. /I-zastrzeżenie/. 
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4 (Si) BOlO A2ÍZH 263ÄJ6 (22) 86 12 22 
(?î) Biuro Projektów Ochrony Atmosfery "Prasst" 

Szczecin 
(72) rudnicki Bolesław 

(S7) Wynalazek rozwięzuje. zagadníanie opraco-
wíaíiiij skonomioznago urządzenia do regeneracji 
adsorbents «s procesach adsorpcji prowadzonych 
e* odeorbarsch «akcyjnych lub zestawionych w 
baterie, w których jako czynnik desorbuj$cy 
stosuje się parę wodne o temperaturze 3?3öí< i 
ciśnieniu wyższyas od atmosferycznego. 

Urządzeni® według wynalazku charaktsry-
zuje się tym, że me połączony z wentyletore» 
/4/ skraplacz - nagrzewnicę /3/ przyłączony 
do adscrbarów /?./ i odkraplacza /2/ oraz 
chłodnicy /5/ z przyłączonym zbiornikiem od-
zysku /6/. . . /I zažtrscfeii/ 

4(51? BO ID A2 12.1) 2Ó32O? {22} 86 12 2: 

(73.) Biuro Pro jek ró» Ochrony At »oaf »sy 
"Proat", Szczecin 

C72) Rudnicki Bolesław 

(54) j,j_rzgdterij.a< ci o _a_äsorpc,1 i 

(57) Wynalazek rozwiązuj s zagadnienie opraco-
wani® adsorbera o zwiększonej przepustowości» 

Urządzenia do adsorpcji według «vynalä2;ku 
charaktaryiaijf! óię tyai, ze warstwy sorbent« 
/ 8 / usytuowane s# równo Ing in fio osi symetrii 
urządzenia. ' /I íastr/eženi«:/. 

4 {51) BO1Ü A2 (21) 263235 (22) 86 12 22 

(7i| Przedsiębiorstwo Projektowania 1 Dostaw 
Kompletnych Obiektów' "CHEMADEX", 
Kraków,, Polska 

(72) Strzelski Dózef, Landek Rudolf, Siudak 
Tadeusz, Radzik Stanisław 

i54) Sposób ochrony izolatorów elektrofiltrów 
(57} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania ekonomicznego sposobu ochrony izolato-
rów elektrofiltrów typu mokrego lub suchego w 
in@telacjsch do produkcji kwasu siarkowego. 

Sposób ochrony izolatorów polega na 
przedmuchiwaniu ich goręcym, osuszonym gaze» 
procesowym, pobieranym ~ za pośrednie twe» 
przewodu bocznikowego - po dmuchawach lub po 
pierwszym wymienniku ciepła węzła kontaktowe-
go, przy czyn ilość gazu przekazywanego do 
nadmuchu izolatorów - stanowi 3-6% ogólnej 
ilości C:;Í:U procesowego. /i zastrzeżenie/ 

4Í5í) BO1O- A2(2l) 263305 f22) 86 12 29 

Í71) Politechnika Wrocławska,'Wrocław 
(72Ï Sobőato 39cak, Mydlarz Derzy 

(54) Sposób k ry st a1 i zaej i sub at a ncj i z 
rpatiwoKoi^oHnych 

(57) Wynalazek rozwiązujs zagadnienie opraco-
wania sposobu, który utnoiliwia uzyskanie za~ 
réewíiO wymaganej szybkości chłodzenia roztworu 
jak i dobrego jego wymieszania* 

Sposób krystalizacji substancji z roztwo-
rów wodnych poprzez be^przeponowa chłodzenie 
roztworu i wyodrębnienie z niego ciała atałe-
go char ai< teryzuje się tym, że do roztworu 
•«prowadza się kreolé dwufazowe składajęce się 
z pecheri'yka yazu obojętnego i cieczy orga-
niczne.;] nie mieszającej s * ç1 x- t oztworem ochła-

/l í 

A2(?l) 263461 I 4(S'l) BO 3D B6 12 31 

(71) Akadamia Elkonomiczna im. Oakör» 
Wrunław 

i,72) laiik . Tftcleusx, Talii Zofia 

(.54) arzania środka do i akstrąkcj i 

(5'7) Sposôt, «ytAfai î f t f i ia tirocika do aksstr-akc] i 
» l t d ? i. / ruz rw.srów amar! iał t^ l f ty t -h, ZHwisra j%-
c a o '. > / N •- a 1 k i Î. o -) m :. f !;».;.8t -, i o / - m n r z n i k Ü W :<•: o r ï fi 
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R-NHCHgCONHCONHg w którym R oznacza rodnik 
alkilowy od C H do C 1 8H 7 7 ora^ produkty 
jego kondensacji, polega ne tym* że równoczęs-
teczkowe ilości chloroacetylosriocznika i 
pierwszorzędowsj aminy alifatycznej, zawie-
rajęcej rodnik alkilowy od Cg-H. dc C^gH^ 
w cząsteczce, ogrzewa ©i? do wrzenia w CZBBÍÍ 
od i do 5 godzin w roztworze etanolu z dodsi--
kiera wody, w ilości około 10% objętości w 
stosunku do użytego etanolu oraz wodorowęgla-
nu sodu lub potasu' jako środka wiażęcego 
chlorowodór. Z otrzymanej mieszaniny porsak-
•'cy.j nej., odparowuj a się atenol i wodę pod 
zmniejszonym ciśnieniem, a następnie ©kstrahu 
je się chlorofor.iiem i z ekstraktu oddeetylo» 
wuje się chloroform pod zmniejszonym ciéníS" 
n i e m . .- •'. • ' •-'••...•, . / i s a s t r z a ż e n i e / 

4(51) BO1D A2(2l) 263462 (22) SS 12 31 
(71) Akademia ekonomiczna ira» ûaksra Langego., 

Wrocław 
(72) Talik Tadeusz, Talik Zofia 
(54) środek do ekstrakcji miedzi z rozcleťi-

(57) Wynalazek rozwiązują zagadnienie opraco-
wania środka, który umożliwia szybkie ekstra-
howanle-miedzi z amoniakalnych roztworem jej 
soli, jak również charakteryzuje się niskim 
kosztem wytwarzania i nleazkodliwoseia dla 
zdrowia .-'•-.. 

środek według wynalazku zawiera /H-alki-
loa.minoacetylo/mocznik o wzorze R^HCH^CONHCONH, 
w którym R oznacza rodnik alkilowy o a C_H1. 
do C.fiH^7, orgz produkty jego kond^nsacji, w 
ilości od 5 do 15% niaeowych, w p 
ku węglowodorowym oraz od 5 do 15% masowych 
alkoholu od C„H„OH do CrtHtgOH 4 9 9 19 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B010 A2Í21) 264801 (22) 87 03 23 

za'-vrsca się őo i~m<"Btwy pierwszej lub drugiaj 
względnie do obydwu warstw, /4 zastrzeżenia/ 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyelu 
Siarkowego "Siarkopol", Tarnobrzeg 

(72^ Dowbor Krystyna« Pasynkiawiez Dadwiga» 
Kroenke Ireneusz, Szelagowski Micha?-, 
Banasiak Jacek, Bielawska Wanda, SzymczsU 
Marek, Wawrzycki Marian, Krajewski Jan, 
Gętarz Zdzisłswa, Bukowski Derzy 

(54) Sposób usuwania siarkowodoru z powietrza íub iřínych gazén zawiera Jec'ycTïtlên'' 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu, który umożliwia dokładne oczysz-
czenie powietrza lub innych gazów zawierajęcych 
tlen z siarkowodoru« 

W sposobie według wynalazku odsiarczanie 
powietrza i utlenianie żelaza /li/ do żelaza 
/III/ prowadzi się w dwóch warstwach. W wars-
twie pierwszej absorpcyjno-utlenisjacej w 
obecności absorbenta zachodzi utlenianie siar 
kowodoru do siarki elementarnej, a pod dzia-
łaniem rozpuszczonego tlenu następuje przejś-
cie żelaza /II/ do żeiaze /III/, ft' wars lwie 
drugiej absorpcyjna-doczyszczająscej położonej 
nad warstwy pierwsze następuje dodatkowe 
oczyszczanie powietrza przez kontakt z ab«or~ 
bentera rozpylonym, 3ako absorbent stosuje się 
roztwór, w którym stosunek czynnika chelatu-
jacego do żelaza jest nie mniejszy niż 1 : 1, 
Uzyskaną w procesie siarkę element arna odpro-
wadza aię ?. warstwy pierwszej i. oddziela od 
ebsorbenta znanymi wetodeai. Oe£ys2C2ony sb~ 
sorbent w zależności o ii przyjętaj technoioqi J 

(51? BO 13 
B01D 
G01N 

Ai (21) 258035 (22) 86 02 2C 

(7,1) Uniwarsytst fia r ii Curie-Skłodowski®j ,' 
Lublin 

(72) Da-to±dowicz Andrzej s Rogalski Jerzy 
^24) Sposób otrzymywania sorbanta do 

TjöIcTiowegq pznaczarixa^í.ikphemoglobiny 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu o.trey.mywąnla sorbentu nadającego 
się dc ilościowego oznaczania glikohemoglobiny 
metodę chromatografii powinowactwa. 

Sposobem według wynalazku do matrycy 
krzemionkowej, która stanowi szkło o kontrolo-
wanej porc-wata-ści, - przyłącza się kwas p-amino-
fanyloborowy poprzez •V"'1* sminopropylotrój-
etokaysilan lub f~ » afainopropylotrójetoksy-
silan aktywowany kWbodmjiwldazolem lub karbo-
dwuimidazćl, /I zastrzeżenia/ 

4(52.5 8013 
COSF " 

Al (21) 262402 (22) 86 11 14 

(30) 65 11 IS. - US.« 798763 ' ' .' '"", ' • 
.{?!) Exxon Gheteical Patents, Inc., Linden, US 
(54) Osadzony na nośniku skłsdnik katalityczny lpTaližS"ťo riT poliroejrýzaFJT*" o le fin, "oeâ*" . "Hzo'nŷ  '̂ nay'*'r)ô é7rik7r*ïïicTa3™í<a ta_li ty'ĉ r "~"*"*-~* 

(.5?) 'Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania katalizatora nadającego się do polime-
ryzacji etylenu i kopolimeryzacji etylenu z 
komonomere»! wybranym spośród g/£, »olefin, ois» 
fin cyklicznych i dwuolefin. 

Osadzony na noéniku składnik katalityczny 
katalizatora polimeryzacji olefin zawiera noś-
nik poddany obróbce co najmniej.jednym metalo-
cene'i» i co najmniej jednym niemetalocenowym 
związkiem metalu przejśćiowago. Osadzony ns 
nośniku układ katalityczny do polimeryzacji i. 
kopolimeryzacji olefin zswisra kokatalizator 
składający się z alumokeanu oraz związku me-
taloorganicznego lïietalii 2 grupy IA, H A , 118 
lub IIIA układu okresowego oraz osadzony na 
nośniku wyżej opisany składnik ketalityczny» 

/17- ń 

4 (51) tiülü Al(21) 262457 (22) 86 li 18 
ViO) 85 12 17 - SU - 3985061 
(71) osudarstvenny Nauchno-Iasladovatelaky 

Institut Khi roi i. i TekhnoJ.ogii 
Elsmentoüí'ganichsakikh Soadineny 
"GNIIKhTEOŠ", Moska, SU 

(72) Pavlov Nikolai Vladiwiirovich, Chernyevsky 
Valentin Laonerdovich, Veviorovsky Merk 
Mikhaiiovich, Filimonov Pavel Ivanovich, 
Slaschinin Vasily Nikiforovich, Sslyakov 
Boris Alexeevi^h, Teoierin Fsdor Ivanovich 

{64} Sposób wytwarzania katalizatora z niklu ^ aő* selej<tYwnego^Tïwo^"ôrniania .̂fup, ^ ^ ^ ^ T ^ l Ť ^ ona civ" 
Í.5/) Sposób wytwarzania szkieletowego katali-
zatora z niklu Raney'â Jo saJaktywnego uwodor-
niania grup karbonylewych w antrâchinonach w 
procesie» wytwarzania nadtleoku wodoru, obej-
mujęcfeujo wyługowywams glinu za »topu njklorao-
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glinowego o zawartości 30 - 70% wagowych nik-
lu za pomoce 20-50%-owego roztworu alkaliów w 
temperaturze 30 - 70°C, utrzymywanie otrzymanej 
zawiesiny niklu Raney'a w roztworze glinisno-
wym w tempsraturze wrzenia roztworu, oddziela-
nie roztworu głinianowago od cząstek niklu 
Raney'a, prowadzenie cieplnej obróbki czystek 
niklu Raney'a w temperaturze 130 - 140°C w 
środowisku ciekłym i przemywanie tych cząstek 
wodę, charakteryzuje się tym, że po etapie 
wyługowywania glinu i utrzymywania zawiesiny 
niklu w temperaturze wrzenia roztworu prowa-
dzi -się przemywanie woda, a następnie obrób« 
kę cieplne, przy czym jako środowisko ciekłe 
dla obróbki cieplnej stosuje się rozpuszczal-
nik organiczny, wprowadzany jako środowisko 
dla uwodornienia antrachinonów w procesie wyt-
warzania nadtlenku wodoru* /2 zastrzeżenia/ 

4{5i) B02C A1C21) 258488 (22) 86 03 19 
(71) Wojewódzki Zwięzek Spółdzielni Precy, 

Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne, 
Koszalin 

(72) Ptaszyński Wojciech 
(54) Urządzenie do rozdrabnianie odpadów 

spożywczych zwłaszcza łomu waflowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji trwałego urządzenia do roz-
drabniania odpadów spożywczych, zapewniające-
go wysoka, jakość surowca otrzymanego po roz-
drobnieniu. 

Urządzenie według wynalazku zbudowane Jest 
z korpusu / I / , w którym ułożyskowane sa walco-
we elementy rozdrabniajęce /15/ i ma kosz za-
sypowy / 2 / wyposażony w przesuwne przegrodę 
/3/. Kosz zasypowy / 2 / osadzony jast na zes-
pole wibracyjnym / 4 / , który to zespół wibra-
cyjny /"*/ mocowany jest do korpusu /!/ urzą-
dzenia. 

Zespół wibracyjny /4/, wyposażony w 
elektromagnetyczny wibrator /5/, zbudowany 
jest z podstawy /6/ i pokrywy górnej /9/ przy 
czym podstawa /6/ z pokryw? górne /9/ połączo-

na jest poprzez płytowe elementy sprężyste 
/7 i 8/. Urzędzenie znajduje zastosowanie w 
liniach technologicznych do wytwarzania blo-
ków waflowych, w zakładach produkujących wyro-
by waflowe. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B03B Al (21) 258277 (22) 86 03 05 
(71) 3iuro Projektów i Kompletacji Dostaw 

Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice . 

(72) Zgórski Wojciech 
(54) Odstojnik grawitacyjny , 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia prostej konstrukcji skutecznego w działa-
niu odstojnika grawitacyjnego. 

Odatojnik grawitacyjny charakteryzuje się 
tym, że ma zbiornik /I/ w kształcie poziomego 
prostopadłościanu, zakryty szczelna pokrywę 
/ 2 / , który wewnętrz pionowymi ściankami /3/, 
zamocowanymi do dłuższych boków, jest prze-
dzielony na co najmniej trzy komory oczysz-
czania /5/, a każda komora oczyszczania /5/ 
ma wewnętrz usytuowane pionowe przegrodę /6/, 
zamocowane do pokrywy / 2 / . Na jednej mniejszej 
ścianie bocznej / 7 / , w górnej części, zamoco-
wany jest odprowadzający rurociąg / 8 / z zawo-
rem /9/. a na drugiej mniejszej ścianie bocznej 
/10/, w górnej części, jest zamocowany odpro-
wadza jacy rurocięg /li/ i pod nim, w dolnej 
części, odprowadzająca rurą /12/ z zaworem 
klinowym /I3/. 

Ono /14/ zbiornika / I / jest pochyłe w 
kierunku odprowadzającej rury /12/ i do środ-
ka zbiornika /I/. Każda pionowa ścianka /3/ 
jest wyprofilowana w kierunku odprowadzającego 
rurociągu /li/, a w górnej części ma wykonane 
okno przelewowe /15/, usytuowane poniżej 
doprowadzajęcego rurociągu/8/ i okna przelewo-
wego /15/ w poprzedniej pionowej ściance /3/# 
zaá každé okno przelewowe /15/ jeat zakryte 
wyprofilowanym sitem /16/# zaopatrzonym w szczotkę /17/ o profilu sita /16/4 a każda szczotka /17/ ma osadzone cięgło /19/ wypro- , 
wadzone ponad pokrywę /2/. W dolnej części 
każdej pionowej ścianki /3/ jest wykonane okno 
przepływowe /18/ zakryte zasuwę /20/, do prze-
suwania której służy cięgło /21/ wyprowadzone 
ponad pokrywę /2/ oraz prowadnica zamocowana 
na pionowej ściance /3/. /2 zastrzeżenia/ 

4Í51) BO 30 Al (21) 258383 (22) 86 03 iż 

(7:1) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag", 
Centrufl! MechanÍ^HCji Gńinictwa "Komag", 
tillwica 

{72) f i s i ě j b k Z y g í t u n t , R ö s z y n s k i Dan, S i t k o Dan, 
W l à t r o k Her?ryk 
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(54) Przesiewacz odwadniający 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji przesiewacza odwadniającego 
umożliwiajęcego zwiększenie wydajności odzys-
kiwania cieczy ciężkiej, podczas jej oddzie-
lania od ziarn minerału użytecznego. 

Przesiewacz odwadniajęcy z sitem szcze-
linowym ma płaszczyznę pokładu sitowego zła-
mane więcej niż dwa razy, a długości płas-
kich fragmentów pokładu sitowego sa rosna.ce 
w kierunku od wlotu do wylotu materiału od-
wadnianego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) BO 58 
C01M 

Al(21) 258309 (22) 86 03 07 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Klenowicz Zbigniew 
(54) Sposób osłony stalowych czopów wirników 

maszyn elektrycznych przed przywieranietn 
lakieru elektro-izolacyjnego alkido-feno-
lowotormaldehydowego w procesie impreg-
nacji Zanurzeniowej uzwojeń 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie osłony 
stalowych czopów wirników maszyn elektrycz-
nych przed przywieraniem lakieru elektroizo-
lacyjnego alkidowo-fenolowo-formaldehydowego 
w procesie impregnacji zanurzeniowej uzwojeń. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że czop wirnika bez demontażu uzwojeń smaruje 
się pasta otrzymane z 88-97 części wagowych 
oleju silikonowego majęcego lepkość 300i50 000 
c St .i 3fl2 części wagowych krzemionki koli-
dalnej, korzystnie otrzymanej metoda hydro-
lizy płomieniowej par czterochlorku krzemu. 
3ako silikonowy olej stosuje się olej metylo-
silikonowy albo metylofenylosilikonowy albo 
korzystnie metylotriflüoropropylosilikonowy 
lub mieszaniny tych olejów. Grubość nałożo-
nej warstwy wynosi 1.10~* f l.lO-^m. Wirn'ik 
z posmarowanym czopem zanurza się do lakieru 
elektroizolacyjnego, o temperaturze 313F, 
na okres od kilku sekund do kilkudziesięciu 
minut, po czym po wynurzeniu z lakieru i ob-
cieknięciu wirnik umieszcza się w suszarni 
w temperaturze około 403F na okres około 
648.10*"8. Proces zanurzenia wirnika w lakie-
rze elektroizolacyjnym, obciekania i utwar-
dzanie prowadzi się trzy razy. Po ostatnim 
utwardzaniu lakieru elektroizolacyjnego i 
ostudzeniu wirnika do temperatury otoczenia 
usuwa się zestalony lakier wraz z pasta z 
czopu wirnika przy użyciu szpachli z twardego 
tworzywa i czystej szmaty na przykład baweł-
nianej. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B058 Al (21) 258586 (22) 86 03 24 
(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej 

Budownictwa Rolniczego "Fermbet", 
Golubruobrzyń 

(.72) Ronde Roman, Piotrkowski Zbigniew 
Dysza rozpylająca 
Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco~ 

wania prostej konstrukcji łatwej w wykonaniu 
i regulacji dyszy rozpylajęcej. 

Dysza według wynalazku składa się z po-
łączonego gwintem z rurę /I/, doprowadzająca 
ciecz, korpusu /2/, w którym jest osadzona 
współśrodkowo wkładka /3/ kierujęca z rozpy-
laczem /4/. Wkładka /3/ kierujęca ma wykona-
ne symetrycznie względem osi dyszy co najmniej 
dwa kanały /li/ skośne z wylotami w komorze 

/12/ zawirowania, przechodzącej w konfuzor 
/13/, otwór /14/ wylotowy i dyfuzor /15/. 
Osie otworów wlotowych i wylotowych kanałów 
/li/ skośnych sa tworzącymi powierzchni wal-
cowej, utworzonej w wyniku obrotu tych osi 
wokół osi dyszy. Dysza rozpylająca według 
wynalazku jest przeznaczona do nakładania 
cieczy antyadhezyjnych na powierzchnie form 
i podkładów do wytwarzania prefabrykowanych 
elementów budowlanych. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B21C 
(71) 

Al (21) 258332 f22) 86 03 10 
Instytut Mátali Nieżelaznych, Gliwice 

(72) Cialiński Marek, ściślewski Darzy, 
Kalandyk Zbigniew, Fryda Stefan, 
Zabielski lerzy, Baldy Mieczysław, Sikora 
Wiesław, Gadzało Zbigniew 

(54) Sposób wytwarzania drutów z miedzi cynowe. 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania sposobu, który pozwala na wytworzenie 
nie mających wad metalurgicznych drutów o 
wysokiej i stabilnej wytrzymałości na rozcię-
ganie i wysokiej elektrycznej przewodności 
właściwej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
ciekłe miedź, przed wprowadzeniem do kąpieli 
metalowej cyny, odtlenia się fosforem i/lub 
litem i/lub magnezem, dodawanych do kępieli 
metalowej w ilości 0,005 - 0,002% wagowych, 
następnie z tak odtlenionej miedzi cynowej 
odlewa się metodę ciągła, pozioma pręty, stosu-
jąc prędkość odlewania 3-35 m/h i ciśnienie 
metalostatyczne co najmniej 10 kPa. Odlane 
pręty walcuje się na zimno z gniotem 18-55%, 
powtórnie walcuje na zimno z gniotem 30-70% 
i ewentualnie ciągnie z gniotem 25-50%, Tak 
przerobione plastycznie pręty wyżarza się 
rekrystalizujęco przez co najmniej 0,5 h w 
temperaturze 350-750°C po czym przerabia się 
ja plastycznie na zimno z wydłużeniem minimal-
nym wynoszącym 1,25, prey czym zarówno wyża-
rzanie rekrystalizujęce jak i przeróbkę plas-
tyczny na zimno z minimalnym wydłużeniem 1,25 
stosuje się dowolne ilość razy, aż do uzyska-
nia gotowego wymiaru i kształtu elementu 
przewodzącego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B21H Al (21) 2585 76 (22> 86 03 22 
(71) Wojskowy Instytut 'I ei.nniczny Uzbrojenia, 

Zielonka k/Warszawy 
(72) Bakalarski .Jerzy, Matuszak Alojzy, Gryla 

Sławomir, Grecki Kazimier;?, Pacułt lózef, 
Wocial -lozejf, Ziółkowskj. Henryk, Gucwa 
f-eliks, Ui-izieł Karol, Zaleśny Stanisław 
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(54) Sposób wytwarzania półwyrobów ze stali 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu, który umożliwia wytworzenie 
półwyrcsbów ze stali głębokotłoczonej, zwłasz-
cza krężków na łuski artyleryjskie, charakte-
ryzujących się drobnoziarniste strukturę oraz 
wysokimi własnościami wytrzymałościowymi i 
plastycznymi, jak również wysokę udarnościę 
zarówno w zakresie temperatur dodatnich jak 
i ujemnych, 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że stal zawierające wagowo 0^06 ~- 0,11% Ć, 
0s60 ~ 0,85% Mn* 0„15 i 0,34% Si, max. 0,022% 
P3 max, 0„016% S« -0,025 f 0,045% Mb, 0,025 -
0,055% Al, max» Q.,15%- Ni, max. 0#25% Cr, 
max. 0,2.0% Cu oraz max. 0ê0i2 N i max, 0,009% 
" nagrzewa się przed walcowaniem w tempera-
turze 1190 - 1240°C przez czas 3 ý 3e5 godz.s 
następni© walcuję sif na blachy uniwersalne 
w zakresie temperatur 11.70 ~ 940°C z łęcznym 
gniotem wynoszącym minimum 20% poniżej 1000°C, 
stosujęc jednocześnie intensywne usuwanie 
zgorzeliny« Po walcowaniu blachówki sę stu-
dzone cle temperatury otoczenia po czyn prze-
prowadza Się normalizowanie w temperaturze 
.930+ iO°Cs wycinanie krążków, wyżarzanie ich 
w temperaturze 710 i 10°C w czasie 6 ; 6 godz. 
oraz trawienia lab 2 przewalcowônyeh blachó-
wak wycina się krężki„ wygrzewa ja w tempera-
turze 930 .+ 1O°C w czeôie 25 «• 45 minut i 
chłodli w wodzie o temperaturze 60 » 95°C 
oraz .wyżarza w temperaturze 710 * 10°C w cza-
sia 25 «• 36 godzin a następnie trawi, 
;• . , ' /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23C Al (21) 256397 (22) Bfe 03 l i 

(71) Z a k ł a d y Rad iowe " R ö d i n o r " , G d y n i a 
(72). Toma32©wrski M i r o s ł a w ^ . f a ł d a c h W i t o i d 6 

S i e g e r G e r a r d 

(54,? Pneumatyczna f r e z a r k a - ^ a a i ń Ł i r k a » 
zw 1 a š 2 čza~f>a c í n alFFa^Tô w íča" 'po'SPa F u bo k.r g j : 

(ä7) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania prostej t pneumatycznej« całko««icis automatycznej, jsdnožabiegofte] frezarki do 
nacinania rowka frezem piłkowymf iunożliwia« j^cej wykonanie zabiegu nacinania « warunkach 
produkcji wielos»eryjnej na c^fáciach o znacz-
nym stopniu skomplikowania kształtów, podat-
nych na uszkodzenia spowodowane przede wszystki« 
błędami zamocowania, 

Pneumatyczna frezarka - nacinarka składa 
się Ł dwuszczęk.otMego uchwytu przedmiotu obra« 
biarserjo, mającego jedna, szczęką stałę /%/ uť-
wierdzona do podstawy /2/ frezarki i druga 
ruchome szczękę /3/ poprzez popycnacz /4/ 
sprzężoną sztywno z tłoczyskiem /5/ pneumatycz-
nego, samopowrotnego siłownika /S-/. Skok 
tłoczyska siłownika jest ograniczony przez 
dwuramienny wahacz osadzony obrotowo poprzez 
u łożysk owan ie /ti/ na tłoczysku /5/ s i łownrke.-
Koniec jogo krótszego ramienia /?/ jsst wpro» 
kadzony w bezpośrednie sąsiedztwo reguiacyj-
nego, korzyatnia śrubowego elementu /O/, przy-
mocowanego do (/odstawy /2/, Dłutsze ramię /9/ 
wahacza jest zaopatrzone w umieszczany na Jego 
końcu regulacyjny palec /!€>/, który jest 

w stykowy kontakt z 'pneumatyczny*« 
k y py 

wyłącznikiem krańcowym /W./. Pra?, plikowy 
osadzony jatłt I\H suwliwym i / lub wähl, i wy m 

wrzecionie, którego obudowa /i?./ jest aprrę-
żona z tłoczysb i em /13 / pneumwtycztiego^ aamo-

• powrotnego s i towrn j k a /S,y w l a k i sposób, te 

skok tego iJoczysk« jest ograniczony przez 
dwiif ami «nny wahacz os?id/,ony obrntowo u łożysku-
w« r s i Î-j m / 1 4 / n a 11 o c• ? y s k o /1 ?./ ••> i i, n «n i k a / S »./ 

poprzez wprowadzenie końca jego krótszego ra-
mienia /15/ pomiędzy dwa regulacyjne, korzyst-
nie śrubowe elementy /16/, przymocowane do 
podstawy /2 / . Ma on dłuższe ramię /17/ zaopat-
rzone na końcu w dwa odrębne, regulacyjne 
palce /18/ i /19/ wprowadzone w stykowy kon-
takt z dwoma wyłącznikami krańcowymi pneuma-
tycznymi /WOg/ i /WDy. Wyłęczniki te są wraz 
z wyłącznikiem krańcowym /WO / włęczone w ob-
wód zasilania pneumatycznych siłowników /S,/ 

poprzez dwudrogowe rozdzielacze. 
/7 zastrzeżeń/ 

4(51) B23G A2(21) 262788 (22) 86 12 03 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Olczak Wiesław, Ziemlewicz Zbigniew 
(54) Urzędzęnie do gwintowania' długich 

(57) Wynalazsk rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania urzeczenia, które umożliwia wykonanie 
gwintu «v długich nakrętkach przy jednym przejś-
ciu d 

y tu ^ t 2 i. i21 

Urządzeni« MHdłuy wynHlazku charaktery-
zuj s się tym, że do wrzeciona / H / tokarki 
przymocowany jest korpus napędowy /5/, wew-
nętrz którego zamocowana jest tuleja napędowa 
/A/ atykejęca się czołowo poprzez uszczelnLe-
nltî /3/ z obrabiane nakrętkę /2/» zaś wew- , 
nętr^ nich umieszczony Jest gwintownik /&/ za 
mocowany obrotowo w oprawce /7/ przytwierdzo-
nej do suportu /12/. Wewnętrz wrzeciona /li/ 
zamocowana jest ru«-a łaczęca /10/# a na jej zewnętrznej częśćt osadzony jest łącznik ob-
rotowy / ' ) / połączony poprze,.; pomp? /&/ ze 
zbiornik iem cieczy obróbkowej /13/. 

/I / 
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4(51) B23K Al (21) 258340 (22) 86 03 10 
(71) Gwarectwo Mecnanizacji Górnictwa 

Fabrykę Spr-::|tu i "Narzędzi Górniczych 
im. Gen. K» Świerczewskiego, Katowice 

(72) Wyeyłecisko Zenon 

^54) Sposób .lutowania...dzielonych .n_oży. 
Komba.jnowych * .'""" " """ 

(57) Wynalazek rozwiązuj© zagadnienie opra« 
nawania spoeobu umożliwiającego otrzymanie 
dobrsj jakoéci połączenia lutowanego -końcówk 
roboczej noża z częecię -chwytowe' przez- tanú-
rżenie w kąpieli lutowniczej., 

Sposób polega rsa dociśnięciu końcówki 
roboczaj / 2 / do częaci chwytowej /!/ cięgnea 
/ 4 / , zaczepionym w otworach technologicznych 
/3/» a następnie zanurzeniu w< ka.pj.eli lutow-
niczej w .podwieszonej--pozycji'pioriotuaj.. w ten' 
sposób, że Kerówńc cięgno ,/4/ jsk I oé wzd£u 
na wykonywanaj spoiny lutowniczej / 7 / tworzę 
z pionem kęty or»' 

/I zastrzeżenie/ 

4 i51) B23P Al (21) 258244 (22) 86 03 04 
{71} Gwarectwo Mechgnizacji Górnictwa 

"Folmag"., Fabrykę Sprzętu i Narzędzi 
Górniczych im» Gen. K, átriarczewskiego, 
Katüvaics • ' . /..•. . • -

(72? ^asyłeczko Zenon 
(54) Sposób regeneracji korpusów płaskich 

(57) Celen»'wynalazku, jest bardziej ekonomicz-
ne (wykorzystanie przy regeneracji korpusów 
zużytych/ płaskich noży kombajnowych. 

Według wynaleiku po odcięciu końcówek 
roboczych / 2 / od korpusów /I/'zużytych noży, 
na powierzchni cięcia / 4 / zgrzewa sie po-
«jíarzchnia czołowa /5/ płaskownik / 3 / , o prze-
kroju odpowiadającym powierzchni cięcia / 4 / 
i o długości /a/ réwriej co najmniej dwom dłu-
gościom /b/ końcówek robaczych / 2 / , powięk-
Ełionych o naddatki /c/ na ich kształtowanie 
oraz naddstsk /d/ na przecięcia płaskownika 
/3/. Następnie przecina się płaskowruk /3/ w 
takiej odległości od zgrzeiny/6/, aby zqtza-
ný z korpusem /1/ odcinak płaskownika /3/ od-
powiadał długoeci /b/ końcówki rphotze-j / 2/ 
po«řifknzonaj o naddatek /c/ na jsj 

dalsze.i kolejności znanym sposobem 
j się now© końcówki robocze / 2 / o 

Płaskownik / 3 / raoźna zgrzać 2 dwoma korpusami 
/ i / obydwoma powierzchniami czołowymi / 5 / i 
przecinać w połowi© jego długoeci / a / . Hc2ns 
t3± zgrzewać gc do jednego korpueu /!/ po 
czym przecinać i ponownie zgrzewać do następ«-
nego korpusu f±/e m czynności te powtarzać do 
wyczerpania całej długoeci płaskownika / 3 / . 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23P Al(21) 264738 (22) 87 03 20 

(75) Szczepanik Wiesław, Piotrków Trybunalski 

i 54) ,§fi,o§ó,b_ĵ yk gny,^an ia__os zc_zep ów 6 po r t owy c h 

(57) üVynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania sposobu pozwalającego uzyskać oszczepy 
o dużej wytrzymałości mechanicznaj i równoisier" 
nim rozŁotonB^ sissis materiału oraz umożliwia» 
jęcego regenerację ossezepu, polegajęcą na wy-
iiignie grota. 

Sposób wytaonysüania - oszczepón sportowych 
wsdług wynalazku polega na kuciu wmatrycsch 
bez^ypływkowych trzonu orsz grotu oszczepu 
z cienkościennej rury cylindrycznej. Trzon w 
kształcie rury obustronni©-zbieżnej i grot s 
ksztaieiß ostro zakońc~onsgo .afrotka łączy ©ia 
w całość korzystni© żywicę 

,/2 

4(5î) B24D AA 258458 (22) .G6 03 17 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
172} Latuszek Antoni., Zawlsławski Zygmunt 
(54J Pił ,a 
(5?) tifynalaxak ro'zwiaxuje xagadnieni« zapew-
nienia ekutocznego tłumienia drgań akuetyc?-
nych występujących podczas pracy p i i y . 

\ 
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Piła ma część wewnętrzne / 3 / tarczy wy-
konane z materiału o dużym współczynniku tłu«» 
mienia drgań akustycznych, np, z takstolitu, 
z laminatów z włókien szklanych, połączone w 
sposób trwały z obrzeżem / 2 / tarczy, na któ-
rego obwodzie zewnętrznym usytuowane 33 zęby 
/!/.. Część wewnętrzna /3/ tarczy ma budowę 
warstwowa. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B24D Ai (21) 258450 £22) 86 03 17 

(71) 
(72) 

Politechnika Warszawska, Warszawa 
Latuszek Antoni,, Zswisławski Zygmunt 

(54) Piła tarczowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapew-
nienia skutecznego tłumienia drgań akustycz-
nych występujących podczas pracy piły. 

Piła tarczowa ma w tarczy /!/ wykonane 
otwory przelotowe /3/, korzystnie rozmiesz-
czone symetrycznie względem osi i wypełnione 
materiałem o dużym wyspółcsynniku tłumienia 
fal.akustycznych i o impedancji akustycznej 
w przybliżeniu równej impedancji akustycznej 
materiału piły, /I zastrzeżenia/ 

4(51) B24D Al (21) 263417 (22) 86 12- 30 
(71) Instytut Obróbki Skrawaniamj Kreków 
(72) Migdał Władysław, Staniewiez Barbara, 

Komuniecki Andrzej* Duda Dobiesiaw 
(54) Spoiwo magn azŷ to we 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzys-
kiwania ściernic elektrokorundowych o spoi-
wie magnezytowym mających strukturę porowate. 

Spoiwo przeznaczone do wytwarzania sae-
todą odlewania ściernic alsktrokorundowyeh, 
okładające się z tlenku magnezu i chlorku 
magne-zuj zawiera środek porotwórczy., który 
stanowi styropian lub szkło, w postaci kulak 
o średnicy od 0,63 mm do 6 mmä w ilości od 
5 do 25% objętościowych, /I zastrzeżenie/ 

4<51) B26D Al (2Î) 258623 (22) 86 03 26 
(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne '* 

Mechanizacji Budownictwa "2REMB", 
Warszawa 

(72) Tarasiuk Stefan, Żywiecką Zdzisław 
(54) Urządzenie do cięcia bloku półplastyczne.1 

masy, zwłaszcza betonu komórkowego 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji urządzenia do cięcia bloku 
półplastycznej masy betonu umoźliwiajęcego 
dokonywanie cięcia poprzecznego krótkimi, 
pionowymi strunami przechodzącymi przez blok 
jednokrotnie, bez wstrząsów i przyspieszeń. 

Urządzenie według wynalazku ma stacjo-
narna .kontrukcję /!/ wsporczę wyposażone w 
ramę /A/ tnącą z pionowymi strunami /5/ oraz 
w szczęki / 2 / zaciskowe i czasze podporowe 
do utrzymywania bloku /19/ w czasie krojenia, 
oraz ma przejezdną dwuczłonową przesuwnicę 
/6/ wyposażoną w podnośniki /15/, na których 
sa osadzona przenośniki /16/ rolkowe. 

/5 zastrzeżeń/ 

i . _ 

4(51) B26D A2(21) 263277 (22) 86 12 23 
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. 3*3. 

Sniadeckich, Bydgoszcz 
(72) Bielski Ireneusz, Styp-Rekowski Michał, 

Stankiewicz Zygmunt, 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji stożka tnącego umożliwiają-
cego cięcie drutów i prętów w szerokim zakro-> 
aia długości. 

W stożku według wynalazku ostrza tnące 
/ 2 / o krawędziach równoległych do tworzących 
obudowy /5/ dociskane są sprężynami do krzywki 
umieszczonej na osi / I / , zaś sprężynami /3/ 
poprzez elementy /4/ dociskano do powierzchni 
czołowej programatora /6/, lub do pozycji, w 
której alimenty / 4 / znajdują się w otworze 
programatora /&/. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) B27C A2(2l) 263466 (22) 86 12 31 
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. 3.J. 

śniadeckich, Bydgoszcz 
(72) Mikołajczyk Tadeusz, Mikołajczyk Bogdan 
(54) Układ dociskowy, zwłaszcza do strugarki 

do drewna • . •. 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania bezpiecznej dla obsługującego konstruk-
cji układu dociskowego zapewniającego równo-
mierny docisk materiału obrabianego. 

W układzie według wynalazku rolka / I / 
łożyskowana jest w uchwycie / 2 / połączonym 
wahliwie z elementem / 3 / umieszczonym suwli-
wie i zabezpieczonym przed obrotem w tulei 
/ 4 / poleczonej z ramę / 5 / umocowane do stołu 
strugarki /6/. Na tulei / 4 / nakręcona jest 
nakrętka ./T/, o które opiera się sprężyna / 8 / 
działająca na element /Z/, w którym wkręcona 
jest éruba /9/. " Z1 zastrzeżenie/ 

4(51) B28B 
C08L 

A2(21) 261781 (22; 86 10 09 

(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkanio-
wego Przemysłu Węglowego "Komud", 
Mysłowice 

(72) Czyż Gózef, Kurzawa ZJerzy1, Tarczewski 
Antoni, Rydz Zbigniew, Zgóralski Adam, 
Kuroczycki Witold 

í54) Sposób wykonywania cienkościennych 
"elemelFrťiSw z mąteriąFu żywTćznO^mineral-
nego f zwłaszcza 'ďo~~f o rm prefabrykatów 
Betonowych i urządzęńTe do wykonywania 
cienkościennych elementów z materiału 
żywiczno-mineralnego " " ' ~ 

(57) Zgodnie z wynalazkiem materiał źywiczno-
mineralny wykonuje się z nienasyconej żywicy 
poliestrowej typu Polimal w ilości 100 części 
wagowych, wodorotlenku cykloheksanolu w ilości 
2-6 części wagowych, naftenianu kobaltu w 
ilości 0,2-2 części wagowych, piasku kwarco
wego o uziarnieniu 0,1-5,0 mm w ilości 30-150 
części wagowych, piasku kwarcowego o uziamie
niu Oä2-3,0 mm w ilości 2-100 części wagowych, 
cementu portlandzkiego w ilości 15-150 części 
wagowych oraz maczki barytowej w ilości 20-80 
części wagowych. 

Urządzenie według wynalazku składa się z 
dwóch geometrycznie podobnych krzywych po
wierzchni dolnej i powierzchni /3/ górnej, 
oddalonych od siebie o odległość / 4 / równe 
grubości cienkościennego elementu. Powierz
chnia górna / V opiera się o pierścień /2/ po
ziomy dolnej powierzchni. Do powierzchni gór
nej /3/ przymocowany jest poziomy pręt /9/» 
służący do jej unoszenia. /4 zastrzeżenia/ 

10 

4{51) B290 A2(21) 263409 (22) 86 12 30 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Galant Stanisław, Rosiak 0anu6z, Pękała 

Władysław 
(54) Sposób wytwarzania polimerowych wkładek 

leczn jBzycK* do*"ö¥ä" 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnie-
nia przedłużonego uwalniania leku z wkładek 
leczniczych. 

Sposób wytwarzania polimerowych wkładek 
leczniczych do oka, przeznaczonych do kontro-
lowanego dozowania leku do oka, zwłaszcza 
chlorowodorku pilokarpiny, na drodze wprowa-
dzania leku do matrycy polimerowej, charakte-
ryzuje się tym, że lek rozpuszcza się'lub dys-
perguje w 10 - 100% wodnym roztworze mo-
nomeru takiego, jak 2-hydroksyetylometakrylan, 
metakrylan metylu, N-winylopirolidon i ewentu-
alnie polimeru takiego, jak poli-N-winylopiro-
lidon, alkohol poliwinylowy, żelatyna, celu-
loza, po czym wytworzony roztwór lub dyspersję, 
korzystnie po odgazowaniu pod zmniejszonym 
ciśnieniem, umieszczone między dwiema szklany-
mi płytkami uszczelnionymi ramką uszczelnia-
jący, napromieniowuj© się dawkę promieniowania 
jonizującego 1 - 5 0 kGy przy szybkości napro-
mień iowywan is 2 - 5 kGy/h w temperaturze poko-
jowej , po czym wytworzone matrycę hydroźelowa, 
zawierajęce lek formule się we wkładki o żą-
danym kształcie i wielkości, suszy w tempera-
turze pokojowej w obecności chlorku wapnia 
w ciągu 24 - 48 godzin i pakuje, przy czym 
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operację formowania i suszenia wkładek pro-
wadzi się w warunkach jałowych mikrobiolo-
gicznie. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B30B Al (21) 256447 (22) 85 11 26 
(71) Koneckie Zakłady Narzędzi Gospodarczych, 

Końskie 
(72) Nawęgłowski Sylwester, Majchrowski 

Andrzej, Bęk Mieczysław 
(54) Przyrząd poziomego działania do 

szpicowąnia" wicTił malozębnypF 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapro-
jektowania przyrządu umożliwiaJQoigc kątowe 
szpicowanie i obcinanie końców zębów wideł. 

Przyrząd ten składa się z głowicy stemp-
lowej /!/i w której zamocowane sa dwa kliny 
napędowe /6/ oraz z części dolnej /!/» w któ-
rej znajduje się suwak /3/, matryczki tnące 
/4/ oraz tuleje /9/, w które wkłada się widły, 
Końcówki wideł podczas cięcia sa dociskane 
przez sprężyny /li/ za pomocą dociskaczy /10/< 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B32B Al (21) 258033 (22) 86 02 20 
(71) Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji 

Budowlanej "Izolacja", Gliwice, Polska 
(72) Sapieszko Dan, Lemiszko Stanisław, 

Grzesiak Zbigniew, Motyka Wiesław, 
Knebloch Walenty, Brzeziński Mariusz 

Sposób i urządzenie do wytwarzania 
wyrobów termoizolącyjnycn włóknisTych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu i urządzenia umożliwiających 
wytwarzanie wyrobów termoizolącyjnycn włók-
nistych, zwłaszcza mineralnych, bazaltowych, 
żużlowych lub szklanych przeznaczonych do 
izolacji termicznych i akustycznych w różnych 
dziedzinach przemysłu. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że w kobiercu będącemu w ruchu nada-
je się jego włóknom zewnętrznym z każdej 
strony kobierca inne prędkość. W urządzeniu 
według wynalazku nad przenośnikiem rolkowym 
/I / umieszczonym przed wejściem do komory po-
limeryzacyjnej / 3 / usytuowany jest ukośnie 
przenośnik rolkowy / 2 / , którego prędkość po-
ruszania się jest większa od prędkości poru-
szania się przenośnika /!/» w tym samym kie-
runku. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) B60T Al (21) 258157 (22) 86 07 27 
(71) 3eXczańskie Zakłady Samochodowe, Oelcz 

ławy • 
(72) Wielgórski Adam 
(54) Hydrauliczny układ uruchamiania sprzęgła 

ciernego, przeznaczony szczególnie do 
pojazdów samochodowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania układu uruchamiania sprzęgła ciernego 
umożliwiającego automatyczne ustalanie stałego 
luzu pomiędzy łożyskiem wyłączajęcym sprzęgła 
a pierścieniem oporowym dźwigni wyłęczajacych 
sprzęgła, niezależnie od stopnia zużycia okła-
dzin sprzęgła. 

Układ zawiera siłownik /3/ połączony prze-
wodem /4/ z pompa /2/ uruchamiana pedałem /I/. 
Siłownik ten ma cylinder, którego Komora ciś-
nieniowa zamknięta jest z jednej strony tło-
kiem roboczym, a z drugiej strony głowica. 
Cylinder wykonuje względem głowicy ruch osiowy 
na ściśle określonej drodze, przy czym powierz-
chnia czynna głowicy jest większa od powierz-
chni czynnej tłoka roboczego. Ruch tłoka robo-
czego względem cylindra, pod działaniem sprę-
żyny ścięgajęcej /12/ poprzez dźwignię /13/, 
sworzeń i tłoczysko, ograniczony jest przez 
sprężysty zderzak cierny. 3ego siła tarcia jest 
większa od siły sprężyny ściągającej /12/ zre-
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dukowanej na oś siłownika /3/, a mniejsza od 
siły parcia płynu hydraulicznego na cylinder 
przy wyłęczaniu sprzęgła oraz zredukowanej na 
oś siłownika /3/ siły sprężyn dociskowych 
sprzęgła /19/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B60N 
A47C 

Al(21) 258252 (22) 86 03 06 

(71) "Postęp - Elektromet" Spółdzielnia Pracy 
Starachowice 

(72} Piotrowski Antoni, Mazurek Marian, 
Szałapski Marek 

(54) Mechanizm regulacji wysokości i kata 
pochylenia siedziska foteli, zwłaszcza 
w pojazdach mechanicznych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania mechanizmu zapewniającego prosta i dok-
ładna regulację wysokości i kęta pochylenia 
siedziska foteli. 

Mechanizm ma umocowane do ramy /I/ pro-
wadnice /2, 3/, w których usytuowane sę suw-
liwie listwy /A, 5/ osadzone Jednym końcem 
obrotowo na trzpieniach krzyżaków /&, 9/. 
Listwy /4, 5/ maja otwory korzystnie o przek-
roju prostokątnym..Do ramy /I/ siedzenia przy-
mocowany jest wspornik, na którym obrotowo 
usytuowany jest wybierak /14/ mający na koń-
cach wybrania w kształcie litery U, współpra-
cujący z kołkami /16/ rygli /10, ljy ustala-
jęcych położenie listew /4, 5/ względem ramy 
siedzenia. Rygle.usytuowane sa suwliwie w 
prowadnicach /12, 13/ usytuowanych współosiowo 
z otworami w ramie i prowadnicach /2, 3/ lis-
tew/4, 5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B61D Al (21) 258517 (22) 86 03 19 
(71) Polskie?» Koleje Państwowe, Kolejowe 

Zakłady Automatyki, Wrocław 
(72) Miedziak Mieczysław, Borkowski Andrzej 
(54) Kolejowa, samojezdna platforma z 

urządzeńiam ząłądowczo-wyładowczym * 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji samojezdnej platformy umoż-
liwiajęcej zmechanizowanie przeładunku i wyła-
dunku elementów budowlanych lub konstrukcyj-
nych, wbudowywanych wzdłuż torów kolejowych 
oraz transportowanie pewnej ilości tych ele-
mentów. 

Platforma /!/ jest zasilana z agregatu 
prądotwórczego i ma własny napęd /3/ prędkości 
roboczej dla realizacji robót w ruchu ciągłym 
wzdłuż torów kolejowych. Na platformie /I/ sa 
ułożone wzdłużnie prowadnice /li/, po których 
przemieszcza się wózek /4 / . Na wózku / 4 / zabu-
dowany jest obrotowo słup /51/ żurawia /5/, 
połęczony zębata przekładnia /46/ z silnikiem 
/47/. Na górnej części słupa /51/ jest zamoco-
wany zawiasowo kratowy wspornik /52/ żurawia 
/5/, połęczony zawiasowo ?. wewnętrznym ramie-
niem /61/ wysięgnika /6/, poleczonym również 
zawiasowo z zewnętrznym ramieniem /62/ wysięg-
nika /6/, na końcu którego zawieszony jest 
chwytak /7 / . Odpowiednio poprowadzone olinowa-
nie z bębnów przekładni trzech silników umoż-
liwia sterowanie ramionami /61, 62/ wysięgnika, 
ich rozkładanie i składanie w granicach skraj-
ni budowlanej oraz uruchamianie chwytaka / 7 / 
dla przenoszenia budowlanych elementów /8/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B62D 
B60L 

Al{21) 258411 (22^ 86 03 12 

(75) Apollo Zbigniew, Gliwice 
(54) Elektryczny ciągnik kołowy 
(57; Przedmiotem wynalazku jest elektryczny 
ciągnik kołowy przeznaczony dla małych gospo-
darstw domowych i ogrodniczych, do prac trans-
portowych, przy uprawie ziemi, odśnieżaniu, 
zamiataniu i myciu dużych przestrzeni. 
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Elektryczny ciągnik kołowy według wyna-
lazku ma własny napęd elektryczny /!/ złożony 
z baterii oqniw i co najmniej jednego silnika 
elektrycznego oraz przetwornicę prądu /Z/ 
umieszczone z tyłu cięgnika. Z przodu cięgnika 
jest umieszczony zaczep /3/ do zawieszania wy~ 
miennych narzędzi roboczych, pchanych, a z 
tyłu ciągnika zaczep /A/ do zawieszania wy-
miennych narzędzi ciagniowych i przyczep. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B62O A2(21) 263240 (22) 86 12 23 
(75) Pawlaczuk Włodzimierz, Warszawa 
(54) Cięgno gazu 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji*cięgna zapewniającej pewne 
osadzenie cięgna w układzie sterowania gaźni-
ka bez stosowania dodatkowych zabezpieczeń. 

Cięgno gazu według wynalazku stanowi od-
powiednio wyprofilowany na długości pięt /!/, 
którego końce /2 i 3/ usytuowane względem 
siebie pod ketem większym niż 90° sa dwukrot-
nie wygięte pod katem prostym. 

.. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B63B AI Í21) 258306 (22) 86 03 05 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Ostaszewski Krzysztof, Kozłowski Oan 
(54) Sposób wykonywania złącza teowęgo z 

laminatu 
(57} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu umożliwiającego wykonanie złęcz 
teowych, laminatowych o znacznej odporności na 
obciążenia udarowe, zwłaszcza przy połęcze-
niach grodzi z poszyciem okrętu. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że na poszyciu laminatowym /I/ ustawia się 
płytę laminatowe, zwłaszcza grodź /3/, po 
wypełnieniu pachwin przylaminowuje się kętow-
niki zlaminowania wstępnego /5/, a następnie 
w ich narożach formuje się trójkątne kształ-
towniki rdzeniowe /6/. Na tak częściowo uksz-
tałtowanym złęczu przylaminowuje się obustron-
nie kątowniki zlaminowania końcowego /7/, przy 
czym grubości kątowników zlaminowania wstępnego 
wynoszą od 30 do 50% łącznej nominalnej gru-
bości zlaminowania, składającej się z grubości 

kątownika zlaminowania wstępnego /5/ i kętow-
nika zlaminowania końcowego /7/, zaś boki 
trójkątnego kształtownika rdzeniowego /6/ 
przylegające do kątownika zlaminowania wstęp-
nego /5/ maja wielkość od 25 do 50% wielkości 
przylegajęcych do nich ramion tego kątownika, 

i /I zastrzeżenie/ 

4 (51) B65B Al (21) 258504 (22) 86 03 18 
(71) Polski Komitet Normalizacji, Miar i 

Oakości, Warszawa 
(72) ZJanczewski Adam, Waszczuk Stanisław 
Í54) Sposób pakowania i opakowania zbiorcze . 

kineskopów w układzie ukośnym 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zabez-
pieczenia kineskopów przed uszkodzeniem w cza-
sie transportu oraz dobrego wykorzystania 
przestrzeni opakowania. 

Sposób według wynalazku polega na ukośnym 
układaniu co najmniej dwóch kineskopów w*jedno 
opakowanie. Oś symetrii kineskopu Jest skiero-
wana do boku opakowania pod ketem ostrym i nie 
pokrywa się z przekątne opakowania. Opakowanie 
według wynalazku ma postać prostopadłościanu i 
wyposażone jest we wkłady. W jednej płaszczyż-
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nie wkładów znajduję sLę gniazda /b/ symet-
ryczne da płaszczyzny pionowej /6/ i przesu-
nięte wzdłuż płaszczyzny pionowej /5/ na tiłu~ 
gość /&/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51} B65Ö Al (21) 258464 (22") 86 03 18 
(71) Zakłady Metalurgiczne Przemysłu Maszyn 

Rolniczych "Agromet", Kutno 
(72) Dąbrowicz Oerzy, Piętek Mirosław, 

Bertram Eugeniusz, Masalski Mirosław, 
Majda Stanisław 

(54) Pojemnik samowyładowczy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji trwałego pojemnika samowy-
ładowczego, zwłaszcza do transportu koksu. 

Pojemnik samowyładowczy składa się z ot-
wartego zbiornika /!/ o wzmocnionej belkami 
konstrukcji, z dwudzielnym dnem /5/, którego 
każda z części zamocowana jest z jednej stro-
ny za pomocą łgcza giętkiego /6/ do dźwigni 
/ 7 / belki wydźwigowej /QĄ natomiast z drugiej 
połęczona jest obrotowo poprzez zawiasy ,/4/ 
z ramę boczne /3/ zbiornika /!/, przy czym 
wzmocnienia ponad zbiornikiem /!/ stanowią 
naroża /9/ wykorzystywane przy składowaniu. 

..-:.. /I zastrzeżenie/ 

4 (5l) B65G Ai (2l) 258474 (22) 86 03 14 
(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego„ Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego 
"Budokop", Mysłowice 

(72) Drobniak Marian, Mateja Dan, Roński 
Ignacy, Słoma Ignacy. Mura Alojzy 

(54) Zwrotnica przenośnika zgrzebłowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opraco-
wania zwrotni górniczego przenośnika zgrzab-

łijwfiijo, wypoBaZûnego w urządzania do napina-
nia łańcucha i tłumiania obciyżuń dynaiiiick:-
nycVi. 

Zwrotnia ma po obu stfonach siłowniki 
/2/ hydrauliczno przymocowane rozłącznie do 
jej kadłuba /!/, które wyposażone są w co 
naj(liniej jeden gazowy akumulator /3/, korzyst-
nie hydrauliczny i zawór /A/ odpinajacy..Po~ 
miedzy rłoczyskiem /5/, «. obudowy /6/ łożysk 
waiti zwrotni usytuowany jt-st saspół / 7 / tłu-
miřijia obciążeń dynamicznych, złożony z ies-
tai'íu elementów /O/ silnie akumulujęcych ener-
gię i wkładek /9/ stalowych, o tak dobranej 
ilości, grubości i powierzchnią źe maksymalne 
ich sumaryczne ugięcie'wywołane siła .dynamicz-
na łańcucha nie przekracza 1,75 średnicy og-
niwa łańcucha. /I zastrzeżeńie/ 

4(51) B65G Ál(21) 269S21 (22) 86 03 19 
{71) Politechnika Ślęska im. Wincentego 

Pstrowskiego, Glivviqe 
(72Ï Sakwa Wacław, Piętkiawicz Zbigniew, 

Szlumczyk Henryk, Homa Damian, Kowalski 
Eugeniusz 
Sposób i u r z n u ż e n i e do s t e r o w a n i a 
p o'cfajPnTiTka feicomorogogg XT3PJlQ.9S-tSŁ 
pneuma tycznego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia zwięk-
szenia niezawodności sterowania podajnika dwu-
komorowego transportu pneumatycznego. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
stosuje się jeden kierunek powietrza do óiuzy 
i podajnika komorowego w przewodach doprowa» 
dzajçicych sprężony gaz o zróżnicowanych przek-
rojach podczas całego cykłogramu sterowania. 
Urzędzenie według wynalazku ma element dławią-
cy /!/ o stałym lub regulowanym przekroju, 
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umieszczony pomiędzy zaworem przestawnym / 2 / , 
a śluzę /6/, na przewodzie / 4 / doprowadzaję-
cym sprężony gaz do śluzy /6/ oraz ma zawór 
zwrotny /3/ umieszczony na przewodzie / 8 / 
doprowadzającym sprężony gaz do przewodu /A/ 
oraz do przewodu /12/ łączącego komorę podaj-
nika / 7 / ze źródłem zasilania /5/. Przewody 
/ 4 / , / 8 / , /12/ maja zróżnicowane przekroje, a 
sumaryczny przekrój przewodu /12/ łęczęcego 
komorę podajnika / 7 / ze źródłem zasilania /5/ 
i przekrój elementu dławiącego / I / jest mniej-
szy od przekroju przewodu / 8 / doprowadzającego 
sprężony gaz ze źródła zasilania /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G Al (21) 258522 (22) 86 03 19 
(71) Politechnika ślęska im. Wincentego 

Pstrowskiego, Gliwice 
(72) Sakwa Wacław, Piatkiewicz Zbigniew, 

Szlumczyk Henryk, Homa Damian, 
Kowalski Eugeniusz 

(54) Sposób i urządzenie do sterowania układu 
nadawczego transportu pneumatycznego 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie stabil-
nego wprowadzania strugi materiału do ruro-
ciągu transportu pneumatycznego oraz stabili-
zacji ciśnienia w komorze podajnika. 

Sposób sterowania układu nadawczego tran-
sportu pneumatycznego według wynalazku polega 
na tym', że zasyp podajnika komorowego otwiera 
sie przy ciśnieniu powietrza w podajniku rów-
nym ciśnieniu w rurociągu transportującym, 
przy czym komorę, podajnika zasila się powiet-

rzem z rurociągu transportowanego a komorę 
śluzy z ogólnej sieci sprężonego gazu. Urzę- . 
dzenie do sterowania układem nadawczym trans-
portu, pneumatycznego według wynalazku ma ele-. 
ment dławiący przepływ /5/, o stałym lub 
regulowanym przekroju, umieszczony na przewo-
dzie /6/, łęczycy przestrzeń komory ciśnie-
niowej podajnika / 2 / z rurociągiem transpor-
towym /!/ oraz ma zawór przestawny, trójdrogo-
WY / 8 / umieszczony na przewodzie /10/ dopro-
wadzającym sprężony gaz do śluzy / I / ze źródła 
zasilania /9/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G Al (21) 258550 (22) 86 03 20 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i 

Urządzeń Przetwórstwa Zbożowo-Paszowego, 
Bydgoszcz 

(72) Tubiszewski Bolesław, Butowski Oerzy, 
Balcerzak Włodzimierz, Połczyński Darzy 

(.54) Urządzenie do podawania przedmiotów na 
taśmę przenośnika w żądanych odstępach 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania urządzenia do podawania przedmiotów na 
taśmę przenośnika w różnych odstępach czasu. 

Urządzenie składa się z ukośnego ślizgu 
/ 2 / , umieszczonego u wylotu górnego przenoś-
nika/l/, dwuramiennej dźwigni osadzonej na 
osi /3/, której jedno ramię zaopatrzone jest 
w płytę / 4 / , a drugie ma regulowane ciężarki 
/5/, oraz z ruchomej zastawki /!/, osadzonej 
na osi /6/. Mechanizm powodujęcy zmianę poło-
żenia zastawki /!/ stanowią tarcza / 8 / , sprę-
żyna /12/ elektromagnes /li/ i włączony w ob-
wód tego elektromagnesu przekaźnik czasowy 
sterowany czujnikiem indukcyjnym /13/. 

/3 zastrzeżenia/ 

OZIAŁ C 
CHEMIA I METAL UKi 

4(51) G01B Al (21) 258073 (22) 86 02 21 
(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 

Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego 
"Biprokwas", Gliwice 

(72) Chmiel Tadeusz, Ajdukiewicz Oacek, 
Gutuwski Zbigniew, t-igczyński Andrzej, 
Rudzki 3an 

(54) S_£osób wywarzania kwasu s iarkowego 
z gazć"'w~s iarkonosnvcTi, zwłaszcza pozys-
kanych z gazów spalinowych elektrociep-
łowni oraz instalacja do realizaci i 
tego sposoou 

(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że w trakcie normalnej pracy tempe-
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raturę gazów doprowadzanych do.węzła konwer-
sji reguluje się przez podgrzewanie parę prze-
ponowo osuszonego powietrza i dogrzewanie 
przeponowp powietrza i gazu siarkonośnego 
gazem pokonwersyjnyra. 

Instalacja złożona jest z aparatu kon-
taktowego /9/, połączonego przewodem /8/ z 
wymiennikiem ciepła /6/ gazów pokonwersyj-
. nych, do którego doprowadzone sa przewody ga-
zów siarkonośnych / 7 / i osuszonego powietrza 
/5/, przy czym przewód osuszonego powietrza 
połączony jest z parowym przeponowym wymien-
nikiem ciepła /2/, /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C01F A3 (21) 257847 (22) 86 02 05 
(61) patent 123098 
71 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i 

Tworzyw Winylowych, Oświęcim 
(72) Wójcik Derzy, Kubica Benedykt, Grzesio 

Dózef 
(54) Sposób otrzymywania wapna sodowego do dynamicznego pochlaTriania dwutlenku 

CjTä 
(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzy-
mywania wapna sodowego, charakteryzujęcego 
aie duża dynamikę pochłaniania dwutlenku 
węgla. 

Sposób według wynalazku polega na prze-
prowadzeniu hydratacji wapna palonego rozt-
worem ługu sodowego, dodaniu 10-30% w stosun-
ku do suchej masy, zmielonego, wysuszonego 
wapna sodowego i po zmieszaniu pozostawienia 
do leżakowania na okres minimum 10 godzin. 
Z tak przygotowanej masy formuje się kształtki 
które suszy się i ponownie nawilża do zawar-
tości 10-20% wilgoci. /I zastrzeżenie/ 

4 (51Î C02B Alf21) 258069 (22) 05 02 21 
171) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

- Poszukiwania Nafty i Gazu, 3asło 
(72) Szyszkowski Leszek 

i54) Sposób i urządzenie du oc^yszczurvia wód 
technologicznyciV sTTazonych poticząs 
i " " i 

(57) Celem wynalazku jest umoźliwionio skutecz-
nego oczyszczania skażonej woüy na wiertni. 

üposób według wynalazku polega na tym., ze : 
skażono wody poddaje się wstępnej koagulacji 
w procesie elektroforezy, przy czym stosuje się 
elektrody aluminiowe, a następnie poddaje się 
procesowi właściwego oczyszczania, z tym, że 
jako koagulator stosuje się dwudziestoproćentowy 
roztwór kwasu siarkowego w ilości od 0,25 do 
3/0 i jednoprocentowy roztwór wodnego roztworu 
wysokospolimeryzowanago poliakrylu amidu w ilości 
od 0,25 do 5%, przy czym ilości dodawanych od-
czynników sa uzależnione od stopnia skażenia 
wo dy. 

Urządzenie według wynalazku składa się z 
trzech stalowych zbiorników o jednakowych po-
jemnościach, a mianowicie z reaktora /!/, od-
etojnika /II/ i klarownika /III/ połączonych 
ze soba rozłącznie za pomoce pomostu /l/ # przy 
czym reaktor /I/ ma na dnie dwa zestawy elek-
trod aluminiowych /2, 3/, odizolowanych od dna 
tego reaktora, podłączonych do źródła prądu 
stałego, /2 zastrzeżenia/ 

4(51} C02F Al C21) 257984 (22) 86 02 17 
(71J 

(72) 
"Projprzem-Mostostal" Wspólne 
Przedsiębiorstwo i S-ka Bydgoszcz 
Darnowski Tadeusz 

üilSLä^JS.iLS rQ?ri?ie3-cz,8 dopływu ścieków do oczyiizg'zï 

(67) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie roz-
dzielcze dopływu ścieków do oczyszczalni, a 
szczególnie oczyszczalni wyposażonych w insta-
lacja do uśredniania składu cieczy. 

Urządzanie rozdzielcze dopływu ścieków do 
oczyszczalni ma dwa dopływowe przewody /I/ po-
łęczone szczelnie z tłoczęca ścieki rurą /2/ 
zamontowaną w dnie /3/ dopływowego koryta /4/, 
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przy czym w rurze / 2 / na wysokości dopływo-
wych przewodów /i/ wycięte sę otwory /5/, a 
wewnątrz umieszczony jest grzybek /6/ osa-
dzony na trzpieniu / 7 / przesuwanym za pośred» 
nistwara gwintu / 8 / i pokrętła /9/ ustalonego 
obrotowo »«górnej części koryta / 4 / , 

/2 zastrzeżenie/ 

4ÍEÍ) C02F 264542 (22) 87 03 30 
(71} Instytut Mechaniki Prscyzyinej {. Warszawa 
(72) Węgrzyn Wojciech, Was lak Ryszard» 

KisszkowskJ. Marską Lenik Osrzy, 
Michalak Antoni^ Rycswicz Stenisłsw, 
Konopczyńeki Andrzej, Zieinick Tadeusz 

(54J Sposób obróbk i wody obiegowej po 
'• proçasi^^TëTyTi^axJTnronsê?« rybnych 

na statkach przetwórniach "" 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu zapewniającego utrzymanie wody 

obiegowej po procesie stőrylizjej i konserw 
rybnych w stanie czystym. 

Sposobem według wynalazku wodę ze zbior-
nika roboczego /!/ przelewe się, korzystnie 
poprzez przestrzeń separujące / 2 / , do składa-
jącej się z trzech sekcji strefy ozonowania 
/3/ ř kolejno do sekcji utlenianie /A/, do któ-
rej wprowadza się fazę gazowe zawierająca ozon« 
dc sekcji dezynfekcji / 8 / , do której wprowadza 
się,korzystnie w przeciwprędzie,fazę gazowe 
zawierejęcę ozon i do sekcji desorpcji /C/, do 
której wprowadza się, korzystnie w przeciw-
prędzie,, powietrza a następnie wodę zasysa się 
poprzez strefę filtracji /6/ i podaje się do 
zbiornika roboczego /!/„ a fazę gazowa z sekcji 
utleniania /A/ i sekcji dezynfekcji /B/ podaje 
się poprzez strefę destrukcji ozonu / 7 / do 
atmosfery. /4 zastrzażenia/ 

4 Í5l) C03Ö Al 121} 257851 (22; 86 02 06 
(71) Politechnika ślęska im. W. Pstrowskiego, 

Gliwice; Centralny Ośrodek Badawczo-
Ro/.wcjowy Przemysłu Izolacji, Katowice 

(72) Mianowski Andrzej, Brzeziński Mariusz, 
Cieślar Rudolf, banik Stefan, Pałubicki 
Romuald, Polańaki 3arosłavva Wasilewski Piotr, Zawistowski Dacek, Zieliński 
Henryk • •• 

i54} Sposób wytwarzania brykietów z surowców 
mineraj-nych "" 

{57} Przedmiotem wynalazku jast sposób wytwa-
rzania brykietów z surowców mineralnych z do-
datkiem gliny,, zwłaszcza iłu miocsńskiego i 
smoły koksowniczej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że surowißc mineralny rozdrabnia się do y 

ÍÜ0/Ó poniżej 3 mm ora<~ stabilizuj© 
się w nim poziom zawilgocenie do około 5% i 
dodaje się minimum 15% wagowych, w stosunku do 
surowca mineralnego, gliny,, zwłaszcza iłu mio-
ceńskiego oraz 5-8°i wagowych smoły koksowniczej 
ogrzanej do temperatury około 80°C, a miesza-
ninę podaje się do v^ysokosprawnych urządzeń 
mieazajęcych i brykietuje eię z ewentualnym 
zastosowaniem recyrkulacji. /12 zastrzeżeń/ 

i 51) Al (21) 25?t?65 (22) 86 02 07 
(71) Zespół Zaklnácw Płytek Ceramicznych 

"Opoczno", Opoczno 
(72) Górski Ireneusz, Kowalski Piotr, Wrona 

3an„ Mituiski Edward, Grzesiek Małgorzata, 
Tornaiak Teresa 

(54) Sposób wytwarzania płytek ceramicznych 
szkliwionych 

157) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wytwa-
rzania płytek ceramicznych o wysokiej jakości 
przy jednokrotnym wypalaniu, 

Sposób według wynalazku polega na formo-
waniu płytek przez prasowanie masy półsuchej 
otrzymanej prze2 naysi lżenie, zmielenie i wy-
suszenie zestawu surowcowego, składającego 
się z dwó.ch lub więcej odmian gliny w ilości 
od 50% do 94% wagowych, uzupełnionego innymi 
surowcami mineralnymi i składnikami dodatko-
wymi. Oako uzupełniająca surowce mineralne i 
składniki dodatkowe stosuje się: skaleniokwarc 
w ilości do 45% wagowych, talk do 10%, bazalt 
do 20%, sjenit do 35%, bentonit do 15%, kaolin 
do 15%, szamot do 15%, złom płytek do 25%. 
Do sporządzania zestawu surowcowego używa się 
wezystkia uzupełniając«; surowce mineralne i 
składniki dodatkowe albo niektóre z nich. Do 
zestawu dodaje się upłynniacz w ilości do 0,6% 
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wagowych. Uformowane płytki suszy się w tem-
peraturze 423 - 453 K do wilgotności 0,5% -
ĄtO%., & następnie bezpośrednio po wysuszeniu 
goręce płytki pokrywa się szkliwem i wypala 
w temperaturze do 1423 K w czasie od 40 do 
60 minut, /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) G04B Al (21) 257906 (22) 86 02 10 
(71) Zakłady Porcelany Stołowej "Lubiana", 

Lubiana 
(72) Karczewski Benedykt, Rachwalski 

Franciszek, Antczak Jan, Marciniak 
Eugeniusz, Szlagowski Bogusław, Lojek 
Jan 

(54) Sposób wytwarzania ogniotrwałych 
wyrobów f< a rbo rundowych " 

(57) Zagadnieniem podlegającym rozwięzamu 
jest uzyskania wyrobów nadających się do użyt-
ku w przemyśle ceramicznym, a szczególnie 
płyt, kaset i osłon do wypalania wyrobów z 
porcelany. 

Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów 
karborundowych z mas sypkich, charakteryzuje 
się zastosowaniem surowców wtórnych w postaci 
regenerowanego węglika krzewu, otoczonego 
przez mieszanie pylistym tlenkiem glinu lub 
złomu korborundotvego j zaś jako spoiwo-skład-
nika ilastego w postaci surowej gliny G2 
Jaroszów oraz bentonitu lub talku. 

/I zastrzeżeń i o/ 

4(51) C04B Al (21) 257919 (22) 86 02 12 
(71) Instytut Materiałów Ogniotrwałych, 

Gliwice 
(72) Jirsa-Ocispa Anna, Antosz Jar;, witek 

Jerzy, Chrzeszczyk Marian, Zakrzewiło 
Krzysztofa, Piotrowska Halina, 
Chrzanowski Janusz, Ogos Jan, 
Bialikowski Wiesław 

(54) Włóknista masa ogniotrwała i sposób 
izolowania włókniste masę ogniotrwała, 
zwłaszcza u'rzgdzerï grzewczych 

(57) Włóknista masa ogniotrwała zawierajęca 
włókna ogniotrwałe oraz lepiszcze, charakte-
ryzuje się tym, że w jej skład wchodzę włókna 
ogniotrwałe, korzystnie glinokrzemianowe 
i/lub korundowe oraz lepiszcze, składające 
się z zolu kwasu krzemowego, ilastego surowca 
glinokrzemianowego, korzystnie gliny suro-
wej, rozpuszczalnego w wodzie polimeru orga-
nicznego, korzystnie soli sodowej 2-metylo-
celulozy oraz wody, przy czym udział skład-
ników lepiszczy w stosunku do masy włókien 
wynosi: -zol kwasu krzemowego w przeliczeniu 
na 5iO„ -0,1.-50:«; wagowych, -ilasty surowiec 
glinokrzem^anowy - 0,1-50/0 wagowych, -roz-
puszczalny vv wodzie polimer organiczny, w 
przeliczsmu na substancje stałe - 0,1-20..; 
wagowych, - woda 300-3000;.'.; wagowych. 

Sposób i?olo!,*:ania włóknisty masa ognio-
trwała, zwłaszcza urządzeń grzewczych, pole-
ga na tym, żo wł.ókn :i stç masę nakłada się 
bezpośrednio na zwilżone roztworom lepiszczy 
powierzchnie izolowano az do uzyskania mono-
litycznej warstwy, po czym wygładzony po-
wierzchnię włóknisstej masy ogniotrwałej 
suszy się w tempern turz« nie wyżsr.sj od tem-
peratury stosowania insy. /2 zastrzeżenia/ 

4 ( 51) C04B Al (21) 258120 (22) 86 02 25 
171) Zakład Materiałów Magnetycznych 

"Polfer", Warszawa .• . • 
(72) Ggsiorek Sławomir, Kulikowski Jacek, 

Grębski Stanisław, Lośniewski Andrzej 
(54) Sposób wytwarzania rdzeni ferrytowych 
(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu 
jest usprawnienie technologii procesu. 

Zgodnie z wynalazkiem rdzenie ferrytowe 
formuje się metodę wtryskowe z granulatu nie-
ferrytyzowanej masy termoplastycznej zawiera-
jęcej tlenki żelaza, cynku, niklu i/lub man-
ganu i inne oraz wymagane dodatki organiczne 
nadającej jej własności termoplastyczne, przy 
czym mieszanie ze soba. tlenków i dodawanie 
środków organicznych, takich jak: ester octo-
wo-masłowy celulozy, ftalan dwubutylu, aceton, 
parafinę i inne oraz granulowanie realizuje 
się w jednej operacji technologicznej. Ufor-
mowane rdzenie wygrzewa się celem usunięcia 
z nich środków organicznych, a następnie 
spieka celem otrzymania końcowego wyrobu. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C04B Al (21) 258121 (22) 86 02 25 
(71) Zikłod Materiałów Magnetycznych "Polfer", 
(.72) G^siorek Sławomir, Leśniewski Andrzej 

Kulikowski Jacek, Łodyga Wiesław, 
Grębski Stanisław, Mioduszewska-Saiek 
Małgorzata, Mianoivska-Bsdnerz Terasa 

i54) Sposób wytwarzania rdzeni ferrytowych 
niklowych i niklowocynkpwych, formowanych 
metodą) prasowania ' 

(57) Zagadnieniem podlegajęcym rozwiązaniu 
jest uzyskanie rdzeni przeznaczonych głównie 
do cewek dławików i t ransf o'rmatorów. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że prasowanie rdzeni wykonuj? się 
z granulatu niefarrytyzowanej mieszaniny 
tlenków o dużej gęstości nasypowej, większej 
od 1300 !<g/cm3, przy czym stosuje się tlenek 
żelaza charakteryzujący się niska, temperaturę 
początku spiekania oraz mały dodatek CuO -
mniejszy od 1% wagowego. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C07C Al(21) 258275 (22) 86 03 05 
(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
172) Ratajewi.cz Zbigniew, Sawa Józef 
^^) Sposób otrzymywania glukoniąnu 

żeia^awogo 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzy-
mywania glukoniąnu żelazawego o znacznej 
czystości, w szybko przebiegającym procesie. 

Sposób otrzymywania glukoniąnu żelaza-
,/ti:jo z rozt./ori: k'.vasu glukonow«go polnya na 
rym, żo żi;l;,\zu roztwnrza aię anodowo przy 
gvstciííci prodowej 0,5 - 5,0 A/dm^ w tempera-
turi:.? 2Ci - 70üC w roztworze wodno-organicznym 
kwasu glukonowogo o liti/żsniu 0,05 - 3,0 mol/ 
dm-5, o Z3W-irtości 8 - 60 ' n.jfjowych rozpusz-
ch-ilnika organicznego. Proces roztwarzania 
prowadzi sio w atmosferze beztlenowej. Roz-
pusze zo In ikion organiczny; orzy roztwarzaniu 
anodowym źeJaza jß&t aceton, metanol, etanol 
lub ich mmszaniny. /3 zastrzeżenia/ 
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Ö7Ö Al{21) 258463 (22) 86 03 17 

l'/li Instytut Przemysłu Organicznego, 
Warszawa 

(7ř:5 śledziński Bohdan, Cieślak Ludwika 

Sgo a ob wy twa rza n i a N., N~ b i s £ N * -/_ 2|N + metzt 4- k sy-; 
TiT57^riiTITiTIF^" - N - mêTty'l|oaňrí h y 

<57) Wynalazek rozvvia^uje zagadnienie opraco-
wania sposobu, który umożliwia otrzymanie 

b ' £ N ' V 2 4 k l i l f i i d i l J , V y J 
-N-üt.etyloaminy .z wydajnośćię ponad 80% w s to -
sunku do N-/2,4-ksylilo/formiínídanu alkilu» 

Sposób wytwarzania N,N-bis £N*~/2,4«'k8y~ 
liio/formimldoiloJ -N-oietyloaminy polega na 
działaniu N-metyloformamidem na N-/2,4--ksyliio/ 
/formaiaidan alkiłu / C . - C J w 'tsmparaturze od 
100° do 2Q0°C, korzystnie w obecności ka ta l i -
zatorów. Otrzymany zwięzek jes t znane substan-
cję szkodnikobójcsę o nazwie zwyczajowej amit-
raz. . • / 2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D Ai (21) 259791 (22) Bô 05 30 
{Wy 85 05 30 « G8 - 8513639 
I7ił .TCï AMERICAS im-. 

Í54J 

R5 R* 

Wynalazek ratwięza^s srągadnawi© wytww-» 
'.Yiięśikówg którą,ne wzgleűu OS 8WOI9 

właściwości mogę być stoaottgno jeko środKi 
uspokajające dla zwierząt » 

Sposób wytwarzania pochodnych cynrioliny 
o wzorze ogólńyp lř w którym R^ oznacza grup^ 
0 wzorze -C/O/NRR9, f?b, R6

S R7 i R8 raoga być 
.takie same lub różne i każdy z nich oznacza 
©tom wodoru, grupę alf«iłowa, alkanylona, alki-
nylowę, cykloałkiłowat cykloalkiloalkiluwęg srvloW$ ©wentuelnia podstawionej grupf aryło« 
alkilowa, /podstawiona eryło/alkilowę, fluoro-
alkílc'/í̂ í ehioro^coalksnyíowaa alkoksyalkiłowa« 
hydrokayalkilowę, atom chlorowces grupę f̂ lko-
keylowa« a.łk«nyl.ókaylowf..- grupę hydroksylowa, 
nitrowa, cyjanowa, effiinowę lub podstawione 

9 
aminowej R i R mogę byc takiâ earn© lub ró±n® 
1 każdy oznacza atom wodoru, 2 tym ogrsnlezs-

WZÖR. 

, że R i R nie mogę równocześnie oznaczać 
atomów wodoru, grupę alkilowa, alkanylowę, 
ałkinylowa, cykloalkllowa, /cykloalkilo/alki-
lowę, arylowę, podstawione grupę aryIowa, gru-
pę aryloalkilowę, /podstawione arylo/alkilowę, 
grupę 4,5~dihydrotiazol-2~ilowa, grupę alko-
ksyalkilowa, hydroksyalkilowa, fluoroaikilowę, 
chlorowcoalkenylowąj lub gdy R i R sę razem 
połączona tworzy grupę alkilenowa., w której 
jeden z atomów węyla może być ewentualnie 
zastąpiony atomem tlenu lub tworzę grupę alke-
nylowę4 R oznacza grupę o wzorze -NR Rx:>t 12 13 w którym R i R mogą być takie »ame lub 
różne i każdy oznacza atom wodoru, grupę alki-
lowej scyłowa, cykloalkiloalkilowę polega na 
tym, że zwlazefe o wzorze ogólnym 6, w którym A 
oznacza grupę kwasu karboksylowego lub pochod-
nej kwasowej msjęcaj u&uwalny podstawnik, pod-
daje się reakcji z amina o wzorss NHRR^, w 

9 którym R i R maję wyżej podane znaczenie i 
12 13 gdy jeden lub obydwa podstawniki R i R 

oznaczają grupę alkilowe, alkiluje się zwiß-
4 sek Q tysorse 1, w którym R oznacza NH.̂  i gdy 

12 13 jad^n lub obydwa podstawniki R i R oznaczają 
grupę sscylowę, scyluje się związek o wzorze t, 
W którym R oznacza grupę NH„. /3 zastrzeżenia/ 

C07D Al(21) 262266 (22) 86 11 07 
C30) 85 11 07 « US - 7'96O39 

85 11 07 - US •- 796359 
Pfizer Inc., Nowy Jork, US 
Spogób wytwarzania nowych' 

(57) Wynalazek roswięsuje zagedniarii© wytwarza-
nia nowych zwięzków chemicznych, które ze wzglę-
du na swoje własności mogą być stosowane jeko 
inhibitory reduktozy aldoz w leczeniu pewnych 
chronicznych pcwikłań związanych ? cukrzyc? np. 
katarakty diabetycznej, ratinopatii i neuropa-
tii. 

Sposób wytwarzania heterocyklicznych kwa-
sów ketoftaiazynylooctowych o wzórz& is w którym 
X oznacza atom tlenu lub siarki, Z oznacza wię-
zanie chemiczne, atoiu tlenu, siarki, grupę NH 
l d l l b lub g p ę 

R1 osnscze grupę hydroksylowe lub 

CHZR. 

CH2CO2R1 

NH 
X' W zuř Ba 
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grupę prolekawę, R„ oznacza grupę heterocykli 
czny, R3 i R4 oznaczają atomy wodoru, fluoru, 
chloru, bromu, grupę trif luorometylowę, C* .-
-alkilowa, C* ̂ -alkoksyłowę, C^.-alkilotiO 
C, 4-alkilosulfinylowa, C. ,-alkilosulfonylo-
wę lub nitrowe lub R_ i R* razem tworzę grupę 
C1 ,-ałkanodioksy zaś R^ oznacza atom wodoru 
lub grupę metylowa, polega na reakcji związku 
o wzorze Ba, w którym X., R_ i R maja zna-
czenie podane powyżej, a R'oznacza atom wodo-
ru, grupę metylowe lub etylowa, ze związkiem 
o wzorze L-CH/RJ-Z-R , w którym Z i R2 ma 
znaczenie podane powyżej, zaé L oznacza grupę 
odszczepialna i gdy R' oznacza grupę metylowe 
lub etylowa prowadzi się hydrolizę do utwo-
rzenia odpowiadających zwięzków, w którym R' 
oznacza atom wodoru i ewentualnie przekształ-
cenie tv sól i awantualnie przekształcenie R. 
w grupę prolńkaw^. , /? zastrzeżeń/ 

4(51) C070 A2ř2ij 263213 (22) 86 12 23 
(71) Instytut Chemii Organicznej PAN„ 
(72) Mękosza Mieczysław, Danikiewicz Wijold, 

Wojciechowski Krzysztof 
(54) Sposób wytwarzania pochodnych indolu 

{57J Wynalazek rozwięzuje zagadnianie opraco-
wania1 prostego sposobu wytwarzania związków, 
które aę półproduktami w przemyśle farmaceu-
tycznym. 

Sposób wytwarzania pochodnych indolu o 
wzorze 3., w którym R oznacza atom wodoru lub 
grupę elk iłowa, ewentualnie podstawiony R^ -
oznacza atom wodoru, grupę alkilowe lub ary-
loalkilowa., s Y oznacza atom chlorowca, grupę 
alkoksylowa, hydroksylowe, estrowa, aminowe, 
alkilo- lub•arylosulfonowę, sulfonamidowa, 
karbokeylowa, cyjanowa polega na reakcji zwięz-
ku o wzorze 3, w którym R i Y maję podane wy-
żej znaczenie, z pochodnymi acetonitrylu o 
wzorze X-GHR -CN,w którym R1 - ma podana wyżaj 
znaczenie, a X oznacza atom chlorowca lub gru-
pę ałkokayiowa, aryloksylowę, arylotiolowę 
lub dialkiloditiokarbaminowę a otrzymany pro-
dukt albo poddaje się od razu redukcji lub w 
przypadku,gdy R oznacza wodór najpierw alki-
•luję i dopiero potsm poddaje się redukcji, 

/5 zastrzeżeń/ 

W 2 or 

wzór 

4Í51) G07D A1C21) 264492 (22) 85 10 25 
, 34 10 27 - DE - P 34 39 450,6 

(71) Boehringer ïngelheim KG, Ingelheim, DE 

(54) Sposób wytwarzania 1,2,4-triazolokarba-
minianó 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wytwa-
rzania nowych związków chemicznych, które 
przeciwdziałają ograniczeniu krótkotrwałej 
pamięci po podaniu muskarynowych cholinergicz-
nych antagonistów. 

Sposób wytwarzania nowych zwięzków o wzo-
rze ogólnym 1, w którym R^ oznacza atom wodoru, 
rozgałęzione albo liniowe grupę alkilowa 3- do 
6- członowy pierścień karbocykliczny, grupę 
benzylowa lub fenetylowę, R oznacza grupę feny-
Iowę lub pirydynylowa, która jest ewentualnie 
pojedynczo lub dwukrotnie podstawiona, R oz-
nacza atom wodoru, R oznacza rozgałęzione 
albo liniowe grupę alkilowe, grupę cykloalki-
lowę, ewentualnie podstawione grupę arylowę 

3 4 lub heteroarylowę, albo R i R razem z atomem 
azotu oznaczają nasycony, ewentualnie podsta-
wiony 5- albo 6-członowy pierścień, który jako 
dalszy heteroatom zawiera atom azotu, tlenu 
lub siarki, a w przypadku atomu azotu jest on 
ewentualnie podstawiony oraz ich soli polega 
na tym, że związek o wzorze ogólnym 2, w któ-

1 2 
rym R i R maję wyżej podane znaczenie, ewen-
tualnie z dodatkiem zasady, poddaje się reak-4 ej i z izocyjanianem o wzorze OCNR t w którym 4 
R ma wyżej podane znaczenie i ewentualnie tak 
otrzymany produkt przeprowadza się w sól. 

/I zastrzeżenie/ 

R 1 

0- C — II 0 
WZÖR 1 

R 

H.-R2 
N ^ 

OH 

WZÖR 2 

4(51) C08F 
C09D 

A1Í21) 262500 Í22} 86 11 20 

(30) B5 11 21 - DE - 35 41 140.6 
(71) Hoechst AG, Frankfurt, DE 
i54) Sposób wytwarzania produktu utwardzania 

rïa bazie zwięzków plefinowo'nienasyconych 
i zwięzków wodoroaktywnych ora£*sposób 
wytwarzania lakierów dwusiTiadnikowych 
"albo kształtek złożonych z tych zwięz"ków 

(57) Sposób wytwarzania produktu utwardzania 
na bazie zwięzków olefinowo nienasyconych i 
zwięzków wodoroaktywnych przez poddanie reakcji 
zwięzków A/ i B/ z utworzeniem oligomerycznego 
i/lub polimerycznego usieciowanego produktu 
reakcji w obecności katalizatorów, polega na 
tym, że stosuje się związki A/ zawierajęce 
przynajmniej dwie grupy o wzorze 1 i zwięzki 
8/ zawierajęce jednostki amidu kwasu metano-
trójkarboksylowego o wzor2s 2 i ogółem przy-
najmniej dwie grupy z aktywnymi atomami H typu 
o wzorze 3, przy czym we wzorze 1 X oznacza 
-CO-, R oznacza wodór albo rodnik węglowodo-
rowy o 1-10 atomach węgla, R oznacza wodór, 
rodnik węglowodrowy o 1-10 atomach węgla, 
grupę estrowe z rodnikiem R jednowodorotle-
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nowego alkoholu o do 12 atomach węgla, -CM. 
-NO,, grupę CG-NMR1- albo CO-R1-, i R 3 rna 

2 
takie samo znaczenie jak R i tym samym jest 
taki sam albo różny. Powyższy sposób znajduje 
zastosowanie przy wytwarzaniu lakierów, 

/17 zastrzeżeń/ 

R1R2C CR3-X 

WZÖR 1 
— OOC, 

00C 

CH-C-NH 
II 
0 

WZ0R 3 ' 
WZClR 2 

4(51) G08J Al (21) 258029 (22; 86 02 20 

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

Barbara, Ryszkowska Ooanna 
(54) Sposób wytwarzania elastomerowych płyt 

p e r f o r o tv alîycïï — — — — — 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie ujedno-
licenia sposobu wytwarzania zbrojonych elas-
tomerowych płyt perforowanych, niezależnie do 
wielkości i kształtu otworów, o zwiększonej 
trwałości. 

Sposób wytwarzania zbrojonych elastome-
rowych płyt perforowanych polega na -tym, że 
płyty spęcznia się.po stronią spodniej w 
miejscach usytuowania prętów zbrojenia za po-
moce rozpuszczalników'organicznych, korzyst-
nie przsz pędzlowanie dimetyloformamldem i 
bezpośrednio po spęcznieniu formuje się na 
spęcznionych powierzchniach pręty z kompozytu 
polimerowo-włóknistego, zwłaszcza w postaci 
wiązek cięgłych włókien, nasyconych chemo-
lub termoutwardzalna mieszanka substratów do 
otrzymywania polimerów sprężystych. Po uformo-
waniu prętów na płytach pokrywa się je warstwa 
elastomeru przynajmniej na tej ich swobodnej 
powierzchni, która Jest równoległa do spodu 
płyty. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) C08L 
C09K 
C083 

Al (21) 257778 (22) 86 02 04 

(75) Grudzińska Zofia, Zielonka; Bielicki 
Andrzej, Zębki 

(54) Materiał cierny na okładziny hamulcowe 
T sprzęgłowe wysokoobciażonę cieplni?" 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie zwięk-
szenia wytrzymałości cieplnej materiału 
ciernego. 

Materiał cierny na okładziny hamulcowe 
i sprzęgłowe wysokoobciężone cieplnie zawiera 
5 - 1 5 części wagowych kauczuku butadienowo-
8tyrenowego lub nitrylowego, 7 - 1 0 częeci wa-

gowych żywicy nowolękowej lub rezolowej Kody-
fikowanej lub niemodyfikowanej, przyspieszacza 
wulkanizacji oraz napełniacz* C?ako napełniacz 
stosuje się proszek lub włókno stali, miedzi, 
mosiądzu, brązu lub aluminium w ilości 20-35 
częeci wagowych, włókno organiczne na bazie 
celulozy lub włókno poliakrylonitryIOWB W ilości 
1-15 częeci wagowych oraz węglan wapnia lub baru 
w iloéci i0<40 części wagowych./l zastrzeżenie/ 

4(51) .C08L Al (21) 258031 (22) 86 02 20 
(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Sokalska Anna, áeiélewski Zbigniew, 

Prejzner Halina, Raciborska Regina, 
Kowalczyk Mirosław, Turoń Jan 

^54) Elastyczna mase szpachlowa do ochrony 
betonu przed korozja 

(57) Masa szpachlowa według wynalazku składa 
się ze 110 do 130 części wagowych żywicy poliu-
retanowe j, 100 części wagowych utwardzacza w 
postaci składnika poliolowago, 400 do 800 częś-
ci wagowych wypełniacza, 1 do 2 części wagowych 
środka tiksotropujęcego oraz sorbentu wilgoci 
w dwu-do trzy-krotnyrn nadmiarze w stosunku do 
zawartości wody w mas i© szpachlowej. 

Masa według wynalazku jest przeznaczona 
przede wszystkim do wypełniania dylatacji w 
wykładzinach antykorozyjnych, wyrównywania 
powierzchni betonowych pod izolacje antykoro-
zyjne, uszczelniania szczegółów połączeń, 
przekładek w sztywnych wielowarstwowych izola-
cjach antykorozyjnych; /I zastrzeżenia/ 

4(51) C08L 
C08K 

A2(21) 261582 f22ji 86 09 25 

(71) Krajowy Związek Chemicznych Spółdzielni 
Pracy "Chemix" Ośrodek Technologii Gumy, 
Szczecin \ 

(72) Ciarkowski Waldemsr{ Toksrski Rajmund 
Í54) Sposób wytwarzania wyrobów lffHli|l'lowych_o 

"dużej "Tłumiennosci "*' '"""" 
(57,1 Sposób według wynalazku poi<sgs na tym, 
że mieszankę gumowa modyfikuje aif kompozycję 
tlenków nieorganicznych, pra:/ czym ilość kom-
pozycji tlenkowej wynosi 1-20% csęści wagowych 
w stosunku do ilości masy mieszanki. 

•. • , . / 2 iLaetrzeżenla/ 

4(51) C090 
HO 18 

Al (21) 258281 (22) 86 03 07 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
172) Kazimierczak Zygmunt, Łata Józef, Gnitecka 

Ewa, Ouniec Włedysław, Bokszczanin Witold, 
Gorzkowski Stanisław 

(54? środek do obniżania elektrycznej oporności 
właściwej, uwłaszcza materiałów malarskich", 
w szczególności lakierów 

(57) środek według wynalazku zawiera w ilości 
do 100 części wagowych, czwartorzędowe sól amo-
niowę N,N/bis polioksyetylo/N~alkiloaminy o 
wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza prosty lub 
rozgałęziony rodnik alkilowy zawierajęcy 8-22 
atomów węgla, R-' oznacza rodnik metylowy lub 
etylowy, X" oznacza jon «etylosiarczenowy lub 
etylosiarczanowy zaś n » x + y oznacza liczbę 
całkowite od 2 do 12, oraz VJ ilości do 500 
części wagowych alkohol lub alkohole jednowod«-
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rotłenowa, zwłaszcza n-butylowy lub n-propy-
lowy lub izobutylowy, i/lub ester glikolu ety-
lenowego zwłaszcza metylowy i/lub etylowy, 
i/lub eter glikolu etylenowego zwłaszcza me-
tylowy i/lub etylowy oraz w ilości do 15 częś-
ci wagowych, aminy alifatyczne i/lub aroma-
tyczne i/lub alifatyczno-aromatyczne, zwłasz-
cza dwuetyloaminę i/lub trójetyloaminę 
i/lub trójetanoloaminę i/lub dwumetyloaminę 
i/lub trójmetyloaminę i/lub metylofenyloaminę 
i/lub N,N-/bis polioksyetylo/ ~N alkiloaminę 
o ogólnym wzorze 2, w którym R oznacza prosty 
lub rozgałęziony rodnik alkilowy zawierajęcy 
8-22 atomów węgla zaś n = x + y oznacza licz-
bę całkowite od 2 do 12 i ewentualnie zawiera 
tio 500 części wagowych innych rozpuszczalników 
organicznych. /2 zastrzeżenia/ 

' • • ' • • . • ' . . . • ' . • • • • . . - l + 

R~N X 

fCH2CH2O)yH 

Wzór2 
4(51) C09D 

(71) 

Al(21) 258420 (22) 86 03 14 

Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, 
Gliwice; Cieszyńska Fabryka Farb i 
Lakierów» Marklowice k. Cieszyna 

(72) . Siwoń Urszula, Kwiatkowski Andrzej, 
Balcer Maria, Cuber Antoni, Małasinski 
Stanisław, Cabaj Derzy, Richte Edmund 

(54) Antykorozyjna farbą do gruntowania 
przeznaczona zwłaszcza do nanoszenia 
metoda "coiT^cooting" 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania farby, która w zestawach z emaliami 
akrylowymij polifluorowtnylidenowymi i polie-
strowo-silikonowymi daje pokrycia o wymaga-
nych własnościach odpornościowych i mechanicz-
nych. 

Farba według wynalazku składa się z sub-
stancji błonotwórczej, która stanowi kompo-
zycja żywicy epoksydowej i żywicy hydroksy-
etarowaj w stosunku od 4:10 do 10:4, a jako 
czynnik sieciujący do 5% żywicy aminowej w 
przeliczeniu na gotowa farbę, oraz typowych 
dla wyrobów lakierowych pigmentów, wypełnia-
czy, rozpuszczalników i środków pomocniczych. 

. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51j C090 Al(21) 260286 (22) 86 Üö 

(71) Instytut Przemysł.. Tworzyw, i Farb, 
Gliwice 

(72) Uhacz Kazimierz, Matracka Wanda 

(54) Farba przeciwkorozyjna 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania takiego składu farby, dzięki któremu 
uzyskane powłoki pozbawione sa nadmiernej 
twardości, złej przyczepności międzywarstwowej 
oraz sa odporne na działanie czynników atmos-
ferycznych. 

Farba przeciwkorozyjna zawierajęca w 
przeliczeniu na substancje nielotne 40-70 częś-
ci masowych spoiwa, oraz 60-30 części masowych 
pigmentów, wypełniaczy i obciężników a także 
plastyfikatory, środki pomocnicze i rozpusz-
czalniki stosowane powszechnie w wyrobach la-
kierowych charakteryzuje się tym, że spoiwo w 
przeliczeniu na substancję nielotne zawiera 
mieszaninę 40-60 części wagowych bitumu p o w a -
łowego, 30 do 50 części masowych żywicy epok-
sydowej i 10 do 30 części masowych substancji 
polimerowej, które stanowi polimer lub kopo-
limer termoplastyczny y korzystnie kopolimer 
chlorku winylu z eterem izobutylowinylowym 
i/lub chlorowany polietylen i/lub chlorowany 
kauczuk. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C09J1 Al (21) 258528 Í22) 86 03 21 

(75) Busz Waldemar, Habich Grażyna, Habich 
Krzysztof, Warszawa 

(54) Klej do parkietów i mozaiki parkietowej 

(57) Klej do parkietów i mozaiki parkietowej 
zawierający żywicę, wypełniacz i środek uszla-
chetniający, charakteryzuje się tym, że składa 
się z 40 do 90% wagowych żywicy kumaronawo-
indenowej, 10 do 40% wagowych palatinoli, 
0 do 40% wagowych wypełniacza organicznego 
albo mineralnego oraz 0 do 5% wagowych gntyut-
leniacza w postaci hydroksypochodnych związków 
aromatycznych. Ponadto klej może zawierać nie-
wielkie ilości zdyspergowanej wody lub roz-
puszczalnika organicznego, korzystnie alkoholu 
etylowego w ilości od 0 do 5% wagowych» 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C09K 
C08J 

Al (21) 258207 (22} 80 03 03 

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

(72) Bartnik Roman, Konarski Darzy, Kaczmarek 
Antoni 

(54) Sposób zinniej s zen ia pp da t nośc i na 
elek tryzövvanie się foTTi z trójö?ta_nu 
celulozy""" "~ 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu, który umożliwia zmniejszenie 
podatności na elektryzowanie się folii z trój-
octanu celulozy, do poziomu gwarantujęcego ob~ 
lew tej folii emulsję światłoczuła bez wyłado-
wań elektrycznych. 

Sposób według wynalazku polegajęcy na 
naniesieniu na folię preparacji antystatycznej 
charakteryzuje się tym, że preparacja składa 
się z 0,32% - 0,70!* żelatyny fotograficznej, 
O,3'O/o - 0,50% kwasu ortof talowego, 0,16% -
0,52% azotanu sodowego, 0,0i2~Q - 0,050^ dwutlen-
ku krzemu c ziarnach wielkości 1 ^ m - 6 Jum, 
0,002% - 0,006% siarczanu chromowo-potasowsgo, 
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0,003% - 0,015% formaldehydi,' f 3*0% - 5,2% 
ch lorku mety lami , 50% - 78% metanolu i 15% ~ 
50% wody, / I zastrzeżenie/ 

4 i 51) C09K Al(21) 258262 (22) 86 03 06 
(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Szyprowski Andrzej, Oalewska Bożenna, 

Tkscnyk derzy, MoskalewiCK Krystyna, 
Machowska Zofia, ZJerzykiewic?: Wojciech,, 
Bulanda .'Wojciech 

(54J Sposób otrzymywania"aminowego inhibitor) 

(57) Sposób według wynalazku polega na wyg-
rzewaniu 'pozostałości podestylacyjnej otrzy-
mywanej przy produkcji amin z kwasów tłusz-
czowych z sześcioroetylenoczteroarniną oraz z 
mieszaninę zawierajęca 40 - 60% wagowych 
oksy.etylowanej i kwaternizowanej aminy tłusz-
czowej, 30 -- 50% wagowych oksyetylowanych 
kwasów tłuszczowych i alkoholu tłuszczowego 
oraz £• » 10% wagowych siarczanu dwuetylu, 
przy czym stosunek wagowy poszczególnych 
reagentów wynosi odpowiednio od 15:1:4 do 
5:1:4. Reakcję prowadzi się w podwyższonej 
temperaturze do momentu uzyskania przez 
produkt konsystencji gęstej cieczy i ciemnej 
barwy» /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C09K Ai (21) 258441 (22) 86 03 13 
(71) Instytut Technologii Nafty, Kraków 
(72) Steinmec Franciszek, Szczurek Tomasz 
(54) Środek do ochrony czasowej metali przed 

157J Środek do ochrony czasowej metali przed 
korozję według wynalazku zawiera 1 do 30% ma-
sowych kompozycji utlenionej parafiny o licz-
bie kwasowej 50 « 100 mg KOH/g, liczbie zmyd-
lenia 100 ~ 250 mg KOH/g, zawierajęcej 60 -
95% produktów utlenienia typu kwasów, estrów i 
laktonów, uzyskanej na drodze utlenienia pa-
rafiny o temperaturze krzepnięcia 50 - 58°C i 
zawartości oleju poniżej 2%, amidów kwasów 
tłuszczowych,, zawierajęcych 12 - 22 atomów 
węgla w cząsteczce i alkiloarylosulfonianów 
amoniowych o średniaj masie ezęsteczkowej 
grupy alkiloaryloeulfonianowej 400 - 560, przy 
zachowaniu stosunku masowego utlenionej para™ 
finy, amidów kwasów tłuszczowych i alkiloary-
losulfonianów amoniowych 1 j 0,3-0,7 ! 0,2 -
0,8. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C10B Al (21) 257604 (22) 86 01.21 
(71) Hajnowskie Przedsiębiorstwo Suchej 

Destylacji Drewna» Hajnówka 
(72) Murawski Witold,. Dackiewicz Oan, 

Lewartowski Lech, Głudkowski Zygmunt, 
Wiatrowski Zdzisław 

(54) sposób,zwęglania drewna w retorcie 
•JzyFowej o bezprzeponowym ogrzewaniu, 
tTwzolędniający "spalanie parogazowych* 

(57) Sposób prowadzenia procesu suchej desty-
lacji drewna w retorcie szybowej z ogrzewa-
niem bezprzeponowym, z wyłęcznym pozyskiwa-
niem węgla drzewnego, osiąga się poprzez spa-
lanie parogazowych produktów rozkładu, z tym, 
że powstałe spaliny wykorzystywane sę do; 

bezprzeponowego ogrzewania w procesie zwęg
lania drewna, w oddzielnym aparacie suszar-
niczym, oraz chłodzenia węgla wewnątrz retorty, 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) CIOĆ Al (21) 257852 Í22) 86 02 06 
C07C 

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

(72) Wasilewski Piotr, Mianowski Andrzej, 
Cieślar Rudolf, Zawistowski Oacak, 
Oybsła Piotr 

(54) Sposób jednoczesnego wytwarzania 
1ep iszczą "YTTa ftale nu' ze s'roo ły 
ïïoksownicze.1 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie jednoczss 
nego wytwarzania lepiszcza do brykietowanla i 
naftalenu ze smoły koksowniczej. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
smołę koksownicze ogrzewa się pośrednio, po
przez płaszcz utrzymujący temperaturę około 
80°C, doprowadza się goręcy gaz o temperaturze 
powyżej 100°C z szybkością nie powodujące po
rywania smoły, a w systemie kondeneujacyrai 
otrzymuje się destylat zawierajęcy naftalen w 
ilości powyżej 70%. , /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C10M Al(21) 257768• (22) 86 02 03 
(71) Huta i Maja, Gliwice 
(72) Oleksiak Roman, Chruściel- Romuald, 

Nosalaki Witold, álusarczyk Leszek, 
Kijowski Adam, Strychalski Stanisław, • 
Siedlecki Tadeusz • 

Í54) Sposób utylizacji oleju czarnego . 
stanowiącego odpad z procesu regeneracji 
öiejów przepracowanycn , 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, ż& 
olej czarny zawierający 40% H^O poddaje się 
sedymentacji, a następnie sueteniu poprzez 
podgrzewanie do uzyskania zawartości wody msx. 
4% wagowych, następnie olej czarny filtruje 
się poprzez siatkę o oczkach 2 mm* i podgrzewa 
się go do temperatury 50°C3 po czym miasza się go w ilości 15 óo 2Ú% wegawyeh z mazutem w 
ilości 80 do 85% wagowych i tak przygotowane 
mieszankę utrzymywane, w temperaturze 50°C 
«pala się w piecach martenowskich. 

/I zastrzaâenl@/ 

4(51) C12N Al (21) 258436 (22) 8ő 03 13 
(71) Akademia Medyczna, Lublin 
(72) Łobarzewski Darzy, Wolski Tadeusz, 

Błaszczyńska Teresa 
Sposób otrzymywania peroksydazy z kapusty 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania prostego sposobu otrzymywania enzymu 
perok8ydazy z łatwo dostępnych surowców roślin-
nych. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
rozdrobnione i homogenizowane kapustę ługuje 
się roztworem buforowym o pH 4. - 7, korzystnie 
roztworem octanowym o pH » 4,8 następni© wyłu-
gowany roztwór-miesza się z sorbentem poliami-
dowym lub poliamidowo-celulozowym w ilości 
0,5 - 20% wagowych, korzystnie 2 - 5 % wagowych, 
po czym odsącza się. Przesącz wysala się dwu-
krotnie siarczanem amonu do nasycenia 50% i 80% 
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lub nasyca jednokrotnie rozpuszczalnikiem or-
ganicznym elektronodonorowym i protonodonoro-
wym w stosunku objętościowym 1:3. Osad perokay-
dazy rozpuszcza się w roztworze buforowym i 
poddaje dializie i liofilizacji znanym sposo-
bem lub oczyszcza się chromatograficznie. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C13D Al (21) 258032 (22) 86 02 20 
(71) Instytut Przemysłu Cukrowniczego, 

Warszawa 
(72) Bogumił Tadeusz, Fornalek Wiktor 
(54) Urządzenie do wstępnego nawapniania 

soku cukrowniczego , 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie skons-
truowania urządzenia umożliwiającego regu-
lowanie rozkładu pH soku cukrowniczego w 
poszczególnych jego komorach. 

Urządzenie do wstępnego nawapniania soku 
cukrowniczego, wyposażone w pionowy cylind-
ryczny zbiornik, podzielony przegrodami na 
szereg komór, charaKteryzuje się tym, że prze-
grody / 2 / maja otwór wlotowy./3/ i otwór / 4 / 
nawracający, umieszczone w przegrodach / 2 / 
zbiornika /!/. naprzemianległe i osadzone sę 
na dwóch wałach /5/ i /&/ poleczonych z sil-
nik ieifi elektrycznym, przy czym w zawracają-
cym otworze /A/ usytuowana jest na wale /5/1 

lub/6/ wstęga ślimakowa / 7 / , a pierwsza ko-
mora /O/ zaopatrzona jest we wlotowe przewody 
/ 8 / soku, oraz mieszadło /9/ zamocowane na 
wale / 5 / , zaś komora /VII/ poleczona jest 
przewodem /1O/ odprowadzającym sok ze zbior-

nika /!/, przy czym przewód /10/ ma odgałę-
zienie /li/ z pompa ślimakowa /12/ zawraca-
jąca część soku opuszczającego komorę /VII/ 
do komory /IV/, a komory od / I / do /VII/ zbior-
nika / I / maję kierownice soku /13/ usytuowane 
pomiędzy dolna i górna powierzchnię komory. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C21D 
(71) 

A2(21) 263326 (22) 86 12 30 
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława 
Staszica, Gliwice 

(72) Szwedler Adam, Doniec Grzegorz, Pustówka 
Eugeniusz, Kotuła Adam, Kwiecień 
Bogusław, Wusatowski Roman, Komenda 
Jacek, Kukliński Marek, Grosman Franciszek 
Górecki Wilhelm, Kusek Ryszard, Drożdż 
Mirosław, Senkara Leopold 

(54) Sposób wytwarzania blach tłoczonych 
o podwyższonej wytrzymałości, mających 
wielofazowa strukturę 

(57) Sposób wytwarzania blach tłocznych o pod-
wyższonej wytrzymałości majęcych wielofazowe 
strukturę składajęca się z ferrytu i produktów 
przemian bezdyfuzyjnych austenitu wykonanych ze 
stali niskostopowych zawie ajęcych jako dodat-
ki stopowe mangan i krzem, walcowanych na zim-
no lub na goręco i wyżarzanych międzykrytyoznia 
w zakresie temperatur A - A, dla uzyskania 
wysokotemperaturowej struktury wyjściowej 
ferrytyczno-austenitycznej i następnie chło-
dzonych, charakteryzuje się tym, że blachy 
wykonane ze stali zawierające] 0,04 do 0,20% Ct 
0,3 do 3,0% Mn; O do 1,5% Si i ewentualne 
mikrododatki, reszta żelazo i nieuniknione za-
nieczyszczenia, wyżarzane sa w określonym z 
wyznaczonej zależności V*" = f /t/, zakresie 

t-pty v~ „ dla uzyskania temperatur t 5% 
udziału austenitu, w wysokotemperaturowej 
strukturze wyjściowej austenityczno-ferrytycz-
nej w ilości 5% do 50% przez okres co najm-
niej 4 godzin i następnie chłodzone, w zakre-
sie temperatur przemian fazowych dla danego 
gatunku stali, z prędkościę od 15°C/godz. do 
50°C/godz. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C22B 
C22C 

Al (21) 257898 (22; 86 02 11 

(71) Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy, Konin 
(72) Nowak Marek M., Cichy Bogdan S., Piętek 

Fryderyk • 
(54) Sposób wytwarzania dodatku stopowego w 

postaci kształtek, na bazie" wggTika 
krzemu 

(57) Wynalazak rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu umożliwiajacego wykorzystanie 
produktów odpadowych zawierających węglik 
krzemu. 

Sposobem według wynalazku rozdrobnione 
materiały węglikonośne, zwłaszcza złom wyrobów 
węglika krzemu miesza się z cementem w ilości 
do 10% wagowych w stosunku do masy, które for-
muje się w kształtki i suszy, /4 zastrzeżenia/ 

4(5i; C22C Al (21) 257470 (22; 86 01 13 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(.72) Chamer Ryszard, Byszyński Leszek, Kurek 

Zygmunt, Pachon Zbigniew, Godek Oerzy, 
Wojno Andrzej, Krauze Ewa 
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(54) Sp_usób otrzymywania stopu metali 
n_ież¥Tazny'chze' złomu po fimę ta licznego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk-
szenia efektywności procesu otrzymywania sto-
pu metali nieżelaznych za złomu polimetalicz-
nego, zwłaszcza ze złomu chłodnic mosiężnych. 

Spoaob według wynalazku polega na tym, 
że proces prowadzi się w lukowo-oporowyni pie-
cu elektrycznym a jsko topnik stosuje się 
żużel pomiedziowy, który wprowadza się do 
pieca, topi się i wygrzewa» po czym na płynny 
iuzel wsaduje się porcjami złom polimeta-
liczny i po napełnieniu objętości pieca wsad 
pokrywa się reduktoram, wygrzewa się do cał-
kowitego upłynnienia;, a następnie dokonuje 
się częściowego spustu żużla i całkowitego 
spustu metalu, /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C22C Ai (21) 257634 (22) 86 01 23 

(57) Celem wynalazku jest uzyskanie kąpieli 
0 dużej stabilności, nadajęcej się do użytko-
wania przez parę miesięcy. 

Sposób według wynalazku polegający na 
rozpuszczeniu w wodzie składników kąpieli, 
charakteryzuje się tym, że w wodzie rozpusz-
cza się jeden lub kilka kwasów alifatycznych 
ewentualnie podstawionych grupa OH i/lub ŃH 2 

i/lub CO, albo sole alkaliczne tych kwasów w 
ilości od 0,001 do 2 moli, następnie do otrzy-
manego roztworu wprowadza się związki o cha-
rakterze alkalicznym w ilości od 0,1 do 0,5 
mola i dodaje się pcdfosforyn sodowy i/lub 
potasowy w ilości od 0,05 do 1,2 mola oraz 
sole niklawe w ilości od 0,01 do 0,5 mola, 
po czym uzupełnia się wodę do łącznej obję-
tości 1000 cm-% następnie dodaje się pyłu 
węgla aktywnego w ilości od 0,05 do 0,5 mola, 
miesza kilkakrotnie i pozostawia w czasie od 
0,4 do 24 godzin, następnie oddziela się roz-
twór od pyłu węglowego, po czym dodaje się w 
ilości od 2.IO-3 do 5*10-2 milimoli na 1 dm3 
kąpieli związku lub związków z grupy alifa-
tycznych perfluorowych pochodnych soli kwasów 
karboksylowych o wzorze ogólnym CF^/CFV 
COOMej w którym n jest liczbę naturalne od 
1 do 20, a Me jest jednododatnim kationem, 
a następnie dodają się związku lub zwięzków 
z grupy alkilofenoii, w których grupa wodoro-
tlenowa jest alkiloksylowana o wzorze ogól-
nym 1, w którym R jest podstawnikiem alifa-
tycznym w pozycji orto, meta lub para, n wy-
nosi 2 lub 3, m jest liczbę naturalna od 1 do 
20, przy czym zwięzków o wzorze i dodaje się 
w ilości od 1,5.10~3 do 2.IO""1 mmola na 1 dm3 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Weroński Andrzej 
(54} Stal stopowa o zwiększonej odporności 

na zmeczerTïe" cieplne 
(57) Stal stopowa według wynalazku zawiera w 
ilościach wagowych: C-0,15-0,25%, Mn-0,50-
0,80% Cr - 0~. 70-2,00%, Si - 0,17-0,37%, 
V - 0,15~0,45%,Mo - 0,70 - 1,20%, S i P - nie 
wieecej niż po 0,025%. /I zastrzeżenie/ 

4Í51) C23C Al (2i; 257841 (22) 86 04 01 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa | 
(72) Przybylska Danuta, Sulak Wanda, ' 

Bartosiewicz Krzysztof, Bagdach Stanisław^ 
Socha 3an 

(54) Sposób sporządzania kąpieli do niklowania 
£Kgnú£zn8£0 "̂™~* 

kapiali, a p macko dodaje się zwięzków zawie-
rających kationy Sn r 2 i/lub Ge 2 + i/lub In3+ 

+ 2 i/lub As + 3 i/lub Cd1"2 
3 

i/lub Pb + 2 i/lub Sb / / 
w ilości od 0,1 - 30 mg/dm3 kąpieli. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C23C Al (21) 257842 (22) 86 04 09 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Przybylska Danuta, Sulak Wanda, 

üartosiewicz Krzysztof, Socha Oan, 
Bogdach Stanisław 

^54) ĵ p_i,s~__2P_J2Üii.°wania chemicznego 
(57) Celem wynalazku jest opracowanie kępieli 
nadajęcej się do wielokrotnego, użycia. 

Kąpiel do niklowania chemicznego stanowię-
ca wodny roztwór zawierajęcy sole niklowe w 
ilości od 0,01 do 0,5 mola na 1 litr kępieli, 
kwasy alifatyczne ewentualnie podstawione grupę 
OH i/lub NH2 i/lub CO albo ich sole w ilości od 
0,001 do 2 moli na 1 litr kępieli, zwięzki o 
charakterze alkalicznym, takie jak amoniak 
i/lub wodorotlenki, w ilości od 0,1 do 0,_5 mola 
na 1 litr kępieli i zwięzki zawierajęce kationy 
Sn 2 + i/lub Ge 2 + i/lub In 3 + i/lub Pb 2 + i/lub 
Sb 2 + i/lub As 3 + i/lub Cd 2 + w ilości od 0,1 do 
30 mg na 1 litr kąpieli, charakteryzuje się tym, 

— 3 -2 
że zawiera również od 2.10 do 5.10 milimoli 
na 1 litr kępieli związku lub zwięzków z grupy 
alifatycznych perfluorowych pochodnych soli 
kwasów karboksyloywych o wzorze ogólnym ( 
COOMa, w którym n jsst liczbę naturalne od 1 do 
20, a Me jest jecínododetnim kationem i zawiera 
zwięzek lub związki z grupy alkilofenoli, w któ-
rych grupa wodorotlenowa jest alkilokaylowana 
o wzorze R-C,-H4-''-/C H 2 0/ffl-H, w którym R jest 
podstawnikiem alifatycznym w pozycji orto, meta, 
lub para, n wynosi 2 lub 3, m jest liczbę natu-
ralne od 1 do 20, w ilości od 1,5.10"" do 
2.10 mmola na 1 litr kępieli. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C23C A1C21) 258044 (22) 86 02 18 
(71) Biuro Projektów i Kompletacji Ooetaw 

Maszyn i Urzędzeń Hutniczych "Hutma9zpro-
jekt-Hapeko", Katowice 

(72) Sporys Antoni, Siwek Waldemar, Stanczyk 
Stanisław, Bochenek Marian 

(54) Sposób ołowiowania blach i linia 
automatyczna do ołowiowania blach 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podniesie-
nia wydajności procesu ołowiowania blach oraz 
peprawy jakości uzyskiwanej warstwy ołowiowej. 
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Sposób według wynalazku p<lega na zanu-
rzaniu blachy w roztopionym ołowiu znajdującym 
się w podzielonej na dwie części wannie, prze-
pchnięciu jej pod przegroda, dzielące wannę na 
dwie części i wyciągnięciu z kąpieli, przy czym 
tak zwane szminkowanie, czyli poruszanie ruchem 
posuwisto-zwrotnym arkuszem blachy wykonuje się 
bezpośrednio przed wyciągnięciem blachy z ką-
pieli ołowiowej w wyjściowej części wanny, 
zaś podczas wyciągania powierzchnię blachy 
nadmuchuje się sprężonym powietrzem. 

Linia według wynalazku zawiera wannę /5/ 
podzielona przegroda /&/ na część wejściowe 
/9/, nad które zainstalowany ^est dźwigniowy 
przepychacz /6/, oraz na część wyjściowa /1Q/, 
po stronie której nad wanna /5/ zainstalowane 
sa dwa ruchome zespoły dysz /12/ dla sprężo-
nego powietrza oraz przesuwajęcy się w kierun-
ku poziomym od wanny /5/ do układacza /16/ wy-
ciagacz /13/ wyposażony w widełki-chwytaki 
/15/ poruszane hydraulicznie w kierunku pio-
nowym. Blacha /3/ do wanny /5/ dostarczana 
jest stołem przechylnym /4 / , /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C23C Al (21) 258144 (22) 86 02 25 
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice 
(72) Wyrwa Stefan, Puchalik Antoni, Kowalczyk 

Danuta, świetlik Ryszard, Kuczyńaka 
Maria 

(54) Sposób zabezpieczania przed korozją 
atmosferyczne, zwłaszcza wyrobów z 
miedzi i mosiądzów 

(57) Sposób według wynalazku połegajęcy na 
kolejnym trawieniu, płukaniu i pasywacji wy-
robu, charakteryzuje się tym, że trawienie 
prowadzi się w roztworze zawierajęcym od 10 
do 20% kwasu siarkowego z dodatkiem od 0,1 
do 8% fosforanów metali alkalicznych w tem-
peraturze od 40 do 80°C przez co najmniej 3$, 
płukanie prowadzi się w wodzie destylowanej 
lub zdemineralizowanejt w température© od 40 do 80°C, przez co najmniej 38, zaś pasy~ 
wację prowadzi się w wodnym roztworze benzo« 
triazolu i alkoholu alifatycznego, przy czym 
stężenie benzotriazolu wynosi od 0,1 do 6%, 
a alkoholu od 0,1 do 4%, w temperaturze nie 
niższej niż 40°C, przez co najmniej 3s. 

/2 zastrzeżenia/ 

4 (51) C23C 263612 (22) 8f 12 31 
(71) Wyższa Szkoła inżynierska, Koszalin; 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Staśkiewicz Dan, Czyźniewski Andrzej, 

Szypowski Czesław, Gulbiński Witold 
(54) Sposób reaktywnego napylania magnetro-

nowego oraz planarna wyrzutnia mągnetro-
nowa 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk-
szenia stabilności oraz skrócenia procesów 
firmowania targetu i napylania reaktywnego. 

10 

12 

Sposób polega na tym, że strumień robo-
czego gazu szlachetnego kieruje się bezpośred-
nio na powierzchnię targatu, przez co izoluje s i e je przed działaniem gazu reaktywnego* 
Wyrzutnia magnetronowa według wynalazku cha-
rakteryzuje się tym, że przestrzeń między obu-
dowa /!/ katody i ekranem /8/ stanowi kanał 
wlotowy roboczego gazu szlachetnego, skiero-
wany bezpośrednio na powierzchnię targetu /3/. 

/2 zastrzeżenia/ 

.4(51) C23G Al (21) 265030 (22) 87 04 06 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Błachowicz Elżbieta, Zabłotny Władysław, 

Białostocka Halena, Kolankowa Hanna, 
Radomska Ewa 

(54) środek do wycia i aktywowania powierzchni 
meta io wyg h prze é^p'roSaBjsm^Tôsi o ran o wa n i a 

Í57) środek wadług wynalazku zawierający fos-
forany metalu alkalicznego lub metali alka-
licznych i/lub czteroboran metalu alkalicznego 
w łęcznej ilości od 50 do 90 części wagowych^ 
oraz glukoniany metalu alkalicznego lub gluko» 
niany metali alkalicznych w ilości do 50 częś-
ci wagowych, czterosodowę i/lub czteropotasowf 
i/łub inne sól metalu alkalicznego lub sól amo-
nowa kwasu etyîsnodwueminoczterooctowago w 
ilości do 5 części wagowych, charakteryzuje się 
tym, że zawiera ponadto zestaw czterech związ-
ków powierzchniowo czynnych, w ilości od 5 do 
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30 części wagowych, 
pierwszy zestawu—ad. 
aikilofenolu, jako : 
we polimery tlenków 
zwięzek trzeci zestć 
propylenu i etylenu, 
tawu-addukty tlenku 

zawierajęcych jako zwięzek 
iukty tlenku etylenu do 
•wiązek drugi zestawu-bloko-
propylenu i etylenu» jako 
iwu-blokowe polimery tlenków 
jako związek czwarty zes-

etylenu i propylenu do al~ 

kiiofenolu, przy czym stosunek ilości związku 
pierwszego do drugiego do trzeciego do czwar-
tego wynosi 2 do 4 : 2 do 4 : 0,5 do 3 : 1,5 
do .5. Środek stosowany jest do mycia i jedno-
czesnego aktywowania powierzchni metalowych 
przed procesem fosforanowania, szczególnie 
przy niskim pH» /I zastrzeżenia/ 

DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(53.} 0010 Al(2l) 258507 (22) 86 03 18 
(73) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Maszyn włókienniczych "Polmatex-Cenaro*, 
' , Łódź 
(72) Bartela Adam, Głowacki Jerzy 
(54) Układ do regulacji temperatury grzałek 

zainstâTovvanych w głowicacTjrciagu do" 
p'^Q^uirc'yi' «TłokieTT sztucznych, ~z//łas"z"cza 
p_ o 1 ip rop ̂XaTTo w'ycTT" 

(57) Wynalazek rpzwięzuje zagadnienie opraco-
wania układu o dużej czułości i odporności na 
zakłócania, zapewniającego cięgłę kontrolę 
temperatury grzałki. 

Układ wodług wynalazku ma tyrystorowy 
regulator1 /1/ temperatury, połęczony z jednym 
wejściem bramkującego układu ,/2/, którego dru-
gie wejście jest połączone z prostownikiem 
/3/. Wyjście układu /2/ jest poleczone z kom-
paratorem /4 / , który poprzez całkujący układ 
/5/ 1 emiterowy wtórnik /6/ jest połączony z 
monostabilnym przerzutnikiem /!/, sprzężonym 
także 7. całkującym układem /5/. Do wyjścia 
monostabilnego przerzutnike / 7 / jest przyłą-
czony świetlny sygnalizator /&/. 

/I zastrzeżenie/ 

i 

— 

2 — 4 6 — 7 

4(51) DOIH Al(21) 258380 (22) 86 03 10 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwolowy 

Maszyn Włókienniczych "Polmetex-Cenaro", 
Łódź 

(72) Pacholski 3an, Łaski Oózef 
(54) Urządzenie do sterowania ławy obrączkowej 

maszyny przędzalniczej 
(57J Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji urzędzenia zapewniającego 
łatwy napęd jego krzywki pomocniczej oraz og-
raniczajęcego szybkie zużycie się części na-
pędowych. 

.Urządzenie do sterowania ławy obrączkowej 
maszyny przędzalniczej ma dwudzielna dźwignię 
sterujące ławę obręczkowę /20/, która składa 
się z dźwigni kętowej /17/ i dźwigni głównej 
/9/ mającej zmienny punkt obrotu, umieszczony 
na ramieniu dźwigni kętowej /17/, która ma 
punkt obrotu na mimoérodzie wałka /15/, Dźwig-
nia główna /9/ współpracuje z krzywkę główne 
/7/ osadzona na wałku /6/ napędzanym poprzez 
ślimacznicę /5/ ślimakiem /3/, a dźwignia ką-
towa /17/ współpracują z krzywkę pomocnicza 

/12/ osadzony na wałku /li/ napędzanym poprzez 
ślimacznicę /!/ ślimakiem /4/, przy czym śli-
maki /3/ i /4/ osadzone sa na wałku /I/ połą-
czonym ze źródłem zasilania. /2 zastrzeżenia/ 

S 6 

\ 
U. iO 13 

4(51) 006F Al (21) 258169 (22) 86 02 27 
(71) Zakłady Przemysłu Wełnianego im. J. Magi 

"Bielska Dzianina".. Bielsko-Biała 
(72) Borak 3ózef, Keźmiarczak Anna, Pie.ronek 

Józef3 Ha łat Henryk 
(54) Urządzenie wibracyjne, zwłaszcza dla 

"neTpędu ptTlaopTaTžw w"~p*FaTn'ic'ÍBCh 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania trwałej i niazswodnoj w działaniu kons-

JL 
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trukcji urządzenia wibracyjnego. Urządzenie 
składa się z Ciężarka /I/ wirującego, osadzo-
nego mimośrodowo na wałku /2/ obrotowym. Koń-
ce wałka /2/ obrotowego osadzone sa w łożys-
kach /5/ skrajnych, które przegubowo poprzez 
sworznie /li/ połączone sa z końcami telesko-
pów /8/, na których współosiowo osadzone są 
sprężyny /!/ rozporowe. Teleskopy /8/ ze sprę-

żynami /7/ rozporowymi tworzę układ o kształ-
cie dwóch połączonych ramionami liter "T", 
przy czym teleskopy /8/ połączone przegubowo 
z łożyskami /5/ skrajnymi stanowią węzeł prze-
gubowy. Skrajne teleskopy /8/ poziome zacze-
pione sa przegubowo poprzez sworznie /li/ do 
korpusu /1O/, a teleskopy /8/ pionowe do ramy 
/9/ poziomej. /3 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO ; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) E04B 
EO4F 

Al(21) 258242 (22) 86 03 04 

(7.1) Politechnika álaska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Zyburę Adam "•''•". 
(54) Wieszak warstwy fakturowej i izolacyjnej 

w""Ee tonowych y'iana3T~tro'iwarstwowycn 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji wieszaka, która zapewnia 
nośność poleczenia warstw odpowiadajęca wyt
rzymałości drutów wieszaka na rozciąganie* 

V/iet-zak według wynalazku utworzony jest 
z kilku ciągłych zwoi pętlowych /!/ wykona
nych z cienkiego drutu, przy czym zwoje /l/ 
prowadzona sę równolegle do siebie i rozdzie
lone przekładkami stabilizujęcymi / 2 / . 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E04B 
E04G 

Al (21) 258257 (22) 86 03 06 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, 
Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu 
Ceramiki Budowlanej "CERPROOEKT", 
Warszawa 

(72) Pierzchlewicz űerzy, Stawowska Eliza, 
Porczyński Oacek, Grzegrzółka Mirosław 

(54) gposób wykonywania dociępleń istniejących 
FucTynFow 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu, który umożliwia uzyskanie do-
ciepleri majęcych trwałość równe trwałości 
budynku. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że wykonuje się najpierw cokół betonowy do 
wysokości około 50 cm ponad przyległym tere-

r>«m, następnie do elewacji istniejęcej ściany 
mocuje się prowadnice pionowa z prętów stalo-
wych. Na cokole układa się izolację pozioma 
i rozpoczyna się murowanie ścianki dociepla-
jacej. Ściankę muruje się z pustaków, których 
komory wypełnione sa materiałem termoizola-
cyjnym w sposób nierozłączny i oddzielone 
przegrodę wiatrachronnią od kanałów wentylacyj-
nych. Pustaki te układa się w odległości około 
20 mm od lica ocieplanej ściany a powstałe 
szczelinę zalewa się zaprawa cementowo-wapien-
ną. Zaprawę w spoinach poziomych rozściela się 
pasem nie pokrywającym kanałów wentylacyjnych. 
Na tej samej szerokości układa się zaprawę w 
spoinach pionowych. Następnie każda warstwę 
muru mocuje się do prowadnic przy pomocy ha-
czyków metalowych,! których zagięta konca wty-
ka się w komory pustaka wypełnione materiałem 
termoizolacyjnym. U góry ścianki zostawia się 
otwarte wyloty kanałów wentylacyjnych, zabez-
pieczając je obróbkę blacharakę przed opadami 
atmosferycznymi. /2 zastrzsźsnia/ 

4(51) E04C Al (21) 258258 (22) 86 03 06 
(71) Instytut Chemii Przemysłowajf Warszawa» 

Biuro Projektowo-Badawczs Przemysłu 
Ceramiki Budowlanej "CERPR03EKT", 
Warszawa 

(72) Pierzchlewicz 3©rzy, Wiecheć Tsis&for, 
Schmidt darzy, Stawowska Eliza, Cisowaki 
Władysław, Darmontowicz Roman 

(54} Pustak budowlany o wysokich własnościach 
TermoigôTacyjnych *" °~" 

(57) Pustak według wynalazku składa się 2 ko~ 
mór /!/ wypełnionych materiałem termoizolacyj-
nym w sposób nierozłączny, oddzielonych przeg-
rodę wiatrochronnę /3/ od kanałów wentylacyj-
nych / 2 / f znajdujących się w części licowej 
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zewnętrznej i ewentualnie wewnętrznej pustaka. 
Kanały te w wymurowanej ścianie połączone sa 
z atmosferę dwustronnie - górę i dołem lub 
jednostronnie - górę. Pustak ten może być sto-
sowany zarówno jako materiał budowlany przy 
wznoszeniu ścian zewnętrznych budynków jak i 
w celu docieplenis budynków już istniejących. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) E21C 
E21F 

Al{2l} 258328 (22) 86 03 07 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński", 
Suszec 

(72) Gembalczyk Oćzaf, Karowiec Krzysztofy 
Krzysztofik Ryszard, Michalik Edward» 
Pawelczyk Oarzy, Winnicki Władysław, 
Ziegler Helmut 

(54) Sposób zwalczania zapylenia przy drożeniu 
chodników oraz urządzenie" do zwalczania 
żapyleTiia pnrzy drożeniu chodników 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk-
szania efektywności zwalczania zapylenia 
przy jednoczesnym wyeliminowaniu zjawiska 
zwiększanie wilgotności atmosfery w miejscu 
występowania tego zapylenia. 

W sposobie według wynalazku aerozol, któ-
ry powstaje w pobliżu czoła przodka, zostają 
zassany w postaci dwóch różnych strumieni usy-
tuowanych z obu su~on osi /!/ wyrobiska /!/, 
przy czym mniejszy strumień /14/ aerozolu jest 
zasysany po tej stronie osi / 7 / wyrobiskaf 
gdzie znajduje się wylot z lutniocięgu /1"6/, 
Mniejszy strumień /19/ aerozolu nawilżony 
mgłę wodna jest' wyrzucany w całości w kierun-
ku czoła przodka. Większy strumień /15/ aero-
zolu nawilżony mgłę wodna jest rozdzielony 
na dwa strumienie częściowe, z których częś-
ciowy strumień /ló/ jest wyrzucany w kiarunku 
czoła przodka, natomiast częściowy strumień 
/17/ jest przemieszczany w kierunku od czoła 
przodka do wykraplecza /l2/; gdzie ulega 
oczyszczeniu z pyłu i wody. 

Urzędzenie umocowane na ramieniu /3/ kom-
bajnu / 2 / i razem z nim podczas pracy kombaj-
nu /2/ zmieniajęce swoje położeni© względem 
osi / 7 / wyrobiska /!/, według wynalazku ma 
elektryczny silnik / 8 / z dwoma końcami wału, 
które sa połączone z wirnikami wentylatorów 
/5/ i /6/. Wentylator /5/ ma mniejsze wydaj-

8 4 15 

ność niż w«ntylator /6/ i jest usytuowany po 
tej stronie osi /!/ wyrobiska /l/f gdzie znaj-
duje się wylot lutniociagu /13/. Wentylator 
/5/ ma jeden wlot i jeden wylot, natomiast 
wentylator /6/ ma jeden wlot i'dwa wyloty, z 
których jeder jest połęczony przewodem /i8/ 
z wykraplaczem /12/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D Al(2iJ 258316 (22) 86 03 07 
(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego Zakład 

Budowy Szybów, Bytom 
(72) Napieracz Tadeuszs Lee Włodznsiers, 

Hansel Dózef, Pł^chno Marek, Michalewicz 
Mieczysław, ?/iśniewski Konrad, Kandóra 
Teofil 

(54) Sposób mocowania zbrojenia w szybach, a 
"w szczególności dźwigarów tego zbro.JerîTa 
z obudowę szybu za~"pośrednictwain wsporTŤTka 

(.57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania sposobu pozwalającego na pewne i dokład-
ne mocowanie zbrojenia w 3zybach, a w szcze-
gólności dźwiga rów tego zbrojenia za pośred-
nictweiü wspornika. 

Spusób polega na tym, że skośne powierz-
chnię / I / dźwigara / 2 / układa się przylgowo 
na skośnej, a w przekroju poprzecznym koryt-
kowej powierzchni / 3 / wysięgnika / 4 / wspornika 
/5/. Obydwa elementy łączy się za pomocy obejra 
/6/ tak,.że zamknięte ich część przykłada się 
do dźwigara / 2 / , a nagwintowane ich końca /7/ 
wkłada się do otworów wysięgnika /*>/,. Końce 
obejm /6/ skręca się od zewnątrz nakrętka;«! 
/9/ z podkładkami /10/. /Î zastrzeżenie/ 

MII // 

4(51) £210 Al(21) 258317 (22) 85 03 07 

(71) Byťomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowo 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Mischowics*# 
Bytom 

(72) Krajewski Krzysztof,, Róz^'cki Alfred, 
Szyndler Osn, f-iepieracz Tadeusz, 
Gołaszewski Antoni., Poloczek Andrzeja 
Buchwald Zdzisław, Tylec Leszek 

(54) :>posób dręźepia wyrobisk korytarzowych 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowa-
nia sposobu ochrony dróg oddechowych przy dr#~ 
źeniu wyrobisk korytarzowych i urabianie skał 
zwięzłych w innych wyrobiskach za pomoce skal-
nych materiałów wybuchowych, w których głównym 
składnikiem jest nitrogliceryna oraz inne nit-

ę 
Sposób polega na tym, że w miejscach ska-

lonych tlenkami azotu i zanieczyszczanych pyłem 
stosuje się maski pyłowe syyposażune »e wkłady 
fiitropochlaniajęce. Wkłady te s§ złożone z 
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czterech warstw zgrzewanych na obwodzie. 
Warstwę zewnętrzną tego wkładu stosuje się 
do pochłaniania tlenków azotu, a pozostałe 
trzy warstwy do zatrzymywania zanieczyszczeń 
pyłowych« /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D A2(2i) 263251 (22) 86 12 22 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Kowalski Edward, Łaboński Stanisław, 

; Persk Dan, Sawka Bohdan» Malewski . 
Zbigniew, Kirsz Wilhelm, Ogrodnik 
Ryszard, Kumorek Krzysztof, Nikiel 
Maciej 

(54) Międzyodrzwiowa rozpora chodnikowej 
o'Buőíöwy górniczej 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania uproszczonej konstrukcji, która zapew-
nia łatwość jej montażu oraz właściwe stabi-
lizowanie początkowych i końcowych odrzwi 
obudowy. 

Rozpora /I/ ma postać ceownika o zbież-
nej środkowej ściance / 2 / , którego boczne 
ścianki /3/, w węższej końcówce rozpory / I / 
maję wycięcia /A/ dostosowane do profilu 
kształtownika /5/ obudowy, w jej szerszej 
końcówce występy /&/ opierające się na bocz-
nej powierzchni /7/ tego kształtownika /5/, 
a na obu końcówkach zbieżne otwory dla klina 
/9/ łaczęcego ciąg rozór /!/. W szerszej koń-
cówce rozpory /!/ znajduje się stała wkładka 
/10/ w postaci ceownika o bocznych ściankach 
/li/ wyposażonych w wycięcia /12/ dostosowane 
do profilu kształtownika /5/ obudowy i zbież-
ne otwory /13/ dla klina /9/ stabilizującego 
rozporę /!/ na początkowych odrzwiach obudowy. 
Natomiast na węższej końcówce rozpory / I / 
znaj di.» je się przenośna nakładka /14/ w postaci 
ceownika z występami /15/ opierającymi się na 
bocznej powierzchni /!/ tego kształtownika 
/5/ i zbieżnymi otworami /16/ w bocznych ' 
ściankach /17/ dla klina /9/ stabilizującego 
ostatnie rozporę /!/ cięgu na odrzwiach obu-
dowy znajdujących się najbliżej przodka. 

/I zastrzeżenie/ 
17 14 

4(51) E21F Al (21) 258329 (22) 86 03 10 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński", 

Suszec 
(72) Gembalczyk Józef, Nawrat Stanisław, 

Nowakowski Andrzej, Krzysztofik Ryszard, 
Herman Jan 

(54) Sposćb neutralizacji zagrożenia 
metanowego w podziemnycn wyrobiskach 
chodnikowych kopalń gazowych 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania sposobu, który pozwoliłby skutecznie 
i ekonomicznie likwidować zagrożenie metanowa 
w strefie nie objętej odmetanowaniem. 

Sposób według wynalazku polega na tym, 
że do wykonywanych otworów stropowych /7/ 
w miejscach wydzielania się metanu ze stropu 
wprowadza się, szczelnie przyłączone do ru-
rocięgu odsysającego, elastyczne węże saawne 
/8/, którymi odsysa się metan poprzez ruro-

ciąg odsysający /!/ połączony ze strumier.ica 
pneumatyczna. Z jej wylotu wydmuchuje się me-
tan do lutniowej komory mieszania, powodując 
wydzielenie rozrzedzo/iej mieszanki metanu z 
powietrzem o koncentracji poniżej wartości 
dopuszczalnej do wyrobiska poza strefę zagro-
żenia. Zaworem regulacyjnym /4/ na końcu ru-
rociągu odsysającego /!/ ustala się dopływ 
odpowiedniej ilości powietrza dla dodatkowej 
regulacji wielkości koncentracji metanu w 
wydzielonej mieszance. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21F 
F24F 

Al(21) 258403 (22) 86 03 13 

(71) Główne Biuro Studiów i Projektów 
Górniczych, Biuro Projektów Górniczych, 
Gliwice . 

(72) Sznaider Ernast, Madej Stanisław, Fryz 
Marian., Sartel Tadeusz 

(54) Układ instalacji do.-zabezpieczenia przed 
zamarzaniem wentylatorów, zwłaszcza w 
kopalniach" 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania układu skutecznie zabezpieczającego 
przed obmarzaniem lodem klap wentylatorów' 
głównych kopalni, niż układy stosowane dotych-
czas . ' 

Układ według wynalazku ma wentylator 
osiowy /I/ ssący ciepłe powietrza z dyfuzora 
/2/ czynnego wentylatora głównego /I/ i tło-
csęcy je przewodami /A/ do kurtyny powiet-
rznej /6/ dyfuzora rezerwowego wentylatora /II/ 
•oraz do kurtyn powietrznych /7 i 8/1 zabudowa-
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nych na" wlotach do kanałów rewersyjnych wen-
tylatorów głównych /I i II/. Układ ma wenty-
lator wywiewny /9/ odprowadzający do atmosfery 
powietrze z kurtyn /7 1 8 / . /i zastrzeżenia/ 

4(5i) E21F 
B65G 

Alf21) 258419 (22) 86 03 14 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego 1 Maja", 
Wodzisław Slaski 

(72) Mandrela Józef, Pielorz Krystian, Knopek 
Oer^y» Kudlek Stanisław 

(54) Sposób przesuwania przenośnika zgrzebło-
wego w całości w przenośnikowym ciągu 
transportowym do odstawy urobku w drążo-
nych górniczyčTT wyrobiskach chodnikowych 
w kopalniach 

57 Wynalazek rozwięzuja zagadnienie ułat-
wienia i skrócenia czasu przebudowy przenoś-
nika zgrzebłowego, a tym samym umożliwienia 
zwiększenia postępu drożenia wyrobisk chod-
nikowych. 

Sposobem według wynalazku nap§d / 2 / prze-
nośnika zgrzebłowego /!/ w drç,:onyin wyrobisku 
chodnikowym zabudowuje się nad przenośnikiem 
taśmowym /5/ na odpowiednio wysokiej ramie /3/ 
spoczywającej na płozach / 4 / . Na tej samej wy-
sokości podwiesza się na łańcuchach /6/ seg-
menty /?/ trasy przenośnika zgrzebłowego /!/, 
przy czym stację zivrotna /8/ przenośnika zgrzeb-
łowago. /I/ pozostawia się na spagu /9/ wyro-
biska chodnikowego a kilka ostatnich segmentów 

/ 7 / trasy pozostawia się nachylonych, łączę-
cyc.h się ze stację zwrotne /&/ przenośnika 
zgrzebłowego /!/. 

W przypadku drążonego wyrobiska chodnikowe-
go zabudowuje się krężek zwrotny /15/ za poiooca 
rozpory /16/. Stację zwrotna /8/ przenośnika 
zgrzebłowego /I/ łączy się z jednym końcem liny 
/I7/ przewleczonej przez krążek zwrotny /15/. 
Drugi koniec liny /17/ łęczy się ze zgrzebłem 
łańcucha zgrzebłowego za pomocą zaczepu samo-
zaciskajęcego /18/. Przesuwanie przenośnika 
zgrzebłowego /I/ następuje za pośrednictwem 
zespołu napędowego /20/, składającego się z 
silnika przekładni, zabudowanego na osłonie 
sprzęgła napędu / 2 / przenośnika zgrzebłowego 
/!/. '/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE! UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4(51) F27B Al (21) 257900 (22) 86 02 11 
(71) Zakłady Wyrobów Kamionkowych "Marywil", 

Suchedniów 
(72) Brandtmiller Andrzej, Dawidowicz Henryk, 

Kazimierski Włodzimierz, Kochan Tadeusz, 
Kruczała Ryszard, Krzyżanowski Tadeusz, 

• , Markiewicz Henryk, Matusik Witold, 
Nocoń Piotr, Oliwa Kazimierz, Sas-
Topolnicki 3erzy, Zimoński Zygmunt 

(54) pjęc komorowy, okresowy z wysuwanym 
'czTo'nem do wypalania wyro'bó"w ceramicznych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania korfstrukcji pieca komorowego umożliwia-
jącego równomierne nagrzewanie wyrobów cera-
micznych oraz skrócenie cyklu wypalania. 

Piec komorowy ma sklepienie /I/, ściany 
boczne / 2 / , ścianę tylna, furtę oraz komorę 
wypalania /5/, przy czym w komorze wypalania 
/5/ na trzonie /!/ zabudowane są ruszty /8/ 
ze znajdującymi się- w nich otworami odciągo-
wymi spalin /9/, zaś w osi podłużnej trzonu 
/7/ usytuowane £>ę główne odciągi spalin /1C/, 
natomiast w ścianach bocznych /2/ zabudowane 
sa naprzemianlegle palniki /li/ składające 
się z głowicy /12/, kształtsk /13/, płyty 
i płóz, Palniki /li/ sę przymocowane za pos-
rednictvíem płyty do pancerza, a ich wyloty 
apalin /16/ skierowani? sa w v.olno przestrze-
nie utworzone między stosami wsadu /6/, sto-
sem wsadu /6/ a furtg oraz stoífn ivssdu /6/ 
a ściany tylne. /'I zastrzeżenia/ 
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4(51) FO1B A2(21) 263408 (22) 86 12 30 
(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Brzeski Lech 
(54) Silnik ze spalaniem zewnętrznym 
(57j Silnik ze spalaniem zewnętrznym jest wy-
posażony w rekuperacyjny wymiennik ciepła /i/ 
oraz cylindry ,/2 i 3/, w których sa umiesz-
czone tłoki /4 i 5/ współpracujące z jednym 
wałem korbowym /6/. Dwa z cylindrów /2 i 3/, 
o objętościach skokowych jednakowych lub pra-
wie jednakowych, sa połączone z soba za poś-
rednictwem rekuperacyjnago wymiennika ciepła 
/ I / , a umieszczona w nich tłoki /4 i 5/ są 
przeciwbieżne. Oeden z cylindrów / 2 / , umiesz-
czony przed wymiennikiem / I / , jest wyposażo-
ny w dwa samoczynne z&wory /7 i 8/, z których 
zawór / 7 / stanowi wlot czynnika do cylindra 
/ 2 / , zaś zawór /&/ wylot czynnika do wymien-
nika /I / . Na wylocie z drugiego cylindra /3/ 
jest umieszczony zawór /9/ podwójnego działa-
nia, którego zawieradło współpracuje z gniaz-
dem stanowiącym wylot ?. wymiennika /I/ i 
gniazdem stanowiącym wlot do trzeciego cylin-
dra /10/, o objętości skokowej znacznie więk-
szej niż objętość skokowa pozostałych dwóch 
cylindrów /2 i 3/, przy czym umieszczony w 
nim tłok /li/ jest przeciwbieżny w stosunku 
do tłoka /5/ umieszczonego w cylindrze / 3 / , 
z którym jest połęczony, nadto cylinder /10/ 
jest wyposażony w zawór /12/ stanowiący jago 
wylot. 

Czynnik roboczy zassany do cylindra / 2 / 
zostaje następnie przetaczany przez wymiennik 
ciepła / I / do cylindra /3/ przy otwartym wy-
locie z wymiennika /I / . Dzięki temu wzrasta 
temperatura i ciśnienie czynnika roboczego. 
Gdy tłok /5/ osiągnie dolne martwe położenie 
następuje zamknięcie wylotu z wymiennika /I/ 
i otwarcie wlotu do trzeciego cylindra /1O/ 
o znacznie większej -objętości skokowej, co 
umożliwia przetoczenie czynnika roboczego do 
tego cylindra. W czasie tego przetaczania 
czynnik roboczy zwiększa awę objętość wykonu-
Jęc pracę. Gdy tłok /li/ osiągnie dolne martwe 
położenie otwiera się zawór wydechowy /12/ i 
następuje usunięcie czynnika roboczego z cy-
lindra /10/, Energia cieplna potrzebna do 
pracy silnika jest dostarczana czynnikowi 
roboczemu z wymiennika ciepła, przy czym 
energia ta pochodzi ze spalania, poza silni-
kiem, dowolnego paliwa. /I zastrzeżenie/ 

4(51} FOIN A2(21) 263364 (22) 86 12 29 
(71) Politechnika świętokrzyska, Kielce 
(72) Sońta Henryk, Sęk Andrzej 
(54) Sposób i urządzenia do sterowania praca. 

aopalaczy katalitycznych, zwłaszcza z 
wkładami tlenkowymi • 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk-
szenia trwałości i skuteczności działania do-
palaczy katalitycznych, zwłaszcza z wkładami 
tlenkowymi, pracujących w układach wylotowych 
silników spalinowych o zapłonie samoczynnym. 

Sposób według wynalazku polega na tyra, że 
spaliny przeprowadza się przez wkład dopala-
cza katalitycznego /I/ , jak również przez 
upust z zamontowanym zaworem regulacyjnym / 2 / . 
Natężenie przepływu spalin przez zawór regule-
cyjny / 2 / reguluje się w zależności od chwilo-
wej wartości temperatury spalin na ich drodze 
przepływowej, przed i za układem dopalacza 
katalitycznego'/I/. W urządzeniu według wyna-
lazku przestrzeń przed i za wkładem dopala-
cza katalitycznego / I / połączona je3t za pomo-
ce upustu z zaworem regulacyjnym / 2 / , połączo-
nym z układem regulacyjnym /3/, który połączo-
ny Jest z czujnikami temperatury / 4 / i / 5 / , 
umieszczonymi odpowiednio przed i za wkładem 
dopalacza katalitycznego / I / . 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F02M A2(21) 263465 (22) 86 12 31 
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. 0.3. 

âniadeckich, Bydgoszcz 
(72) Mjkołajczyk Tadeusz, Mikołajczyk Bogdan 
(54) Układ sterowania dysza biegu jałowego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania prostego układu sterowania dyszą biegu 
jałowego przy pomocy zaworu elektromagnetycz-
nego. 

Układ według wynalazku charakteryzuje 
się tym, żtt cewka elektromagnesu / 4 / zasila-
na jest poprzez równolegle połączone,mlkro-
przełącznik /6/ sterowany przepustnicą i 
styk / 5 / związany ze stykiem ruchomym / 7 / 
wyłącznika samoczynnego, przy czym zasilanie 
układu następuje od wyłącznika zapłonu / 8 / . 
Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowa-
nie w przemyśle samochodowym, 

/I zastrzeżeni«*/ 
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4(51) F04D 
FOIN 

Al(21) 258524 (22) 86 03 20 

(71) Zakłady Metalurgiczne Przemysłu Maszyn 
Rolniczych "Agromet", Kutno 

(72) Gołębiowski Zdzisław, Błaszczyk Wojciech, 
3anas Mieczysław, Sęczkowski Wincenty 

(54) Układ... zasysaj, g cy sprężarki o niskim 
.pozToiiTíe halasu 

(57) W/ynalazek rozwiązuje zagadnienie obni-
żenia poziomu hałasu w układach zasysajęcych 
sprężarek zasilajęcych instalacje sprężonego 
powietrza. 

Układ zawierajęcy czerpniç połączoną 
kanałem ssawnym i układem tłumików ze sprę-
żarka charakteryzuje się tym, .że tłumik rezo-
natorowy /!/ poprzez komorę mieszającą / 4 / i 
kanały /5/, /6/ połączony jeât z tłumikiem 
rozszerzalnościowym /3/ oraz kanałem czerpni 
/ 2 / . /I zastrzeżenie/ 

4(51) F15B Al (21) 258353 (22) 86 03 10 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "MERA-PNEFAL"„ 

Warszawa 
(72) Adamiec Oan, Kulisz Henryk 

Sterownik do sterowania impulsami płynów 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania uproszczonej konstrukcji sterownika do 
sterowania impulsami płynu, zwłeszcza płynu 
áciéliwego, przeznaczonego zwłaszcza do sto-
sowania w układach sterowania, w których 

występuje więcej niž jeden krótkotrwały impuls. 
Sterownik według wynalazku charakteryzuje się 
tym, że rozdzielacz impulsów ma korpus / 2 / z 
komorę /10/ połączona z końcówka zasilania / 4 / 
i mającą promieniowo rozmieszczone kanały /li/ 
połączone z kcńcówkami wyjściowymi /5/, wew-
nątrz której jest umieszczona belka /24/ po-
łączona sztywno z wałkiem /&/ mechanizmu za-
padkowego, mająca kanał /26/ łączący kanały 
/li/ z atmosferę. /2 zastrzeżenia/ 

•4(51} F15B Al (21) 258647 (22) 86 03 27 
(?l) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki 

Przemysłowej "MERA-PNEFAL", Warszawa 
(72) Adamiec 3an 
(54} Ganerator impuIsów jjjfcynu 
(57) Przedmiotem wynalazku jest generator im-
pulsów płynu, zwłaszcza płynu ściśliwego, 
przeznaczony do stosowania w przypadkach, gdy 
wymagany jeat sygnał zmieniający się od zera 
do wartości ciśnienia wejściowego o zmiennej 
częstotliwości i zmiennym kształcie przebiegu. 

Generator według \nynalazku charakteryzu-
je się tym, że ma podstawę /!/ z komorę /16/ 
połęczonę ze źródłem zasilania kanałem /14/, w 
której umieszczony jest przesuwnie zaworek 
/20/ podparty sprężyna /19/ i połęczony z po-
pychaczem /21/ prowadzonym w otworze pierście-
nia / 4 / szczelni© połączonego z podstawą / I / , 
na którego drugim końcu umieszczony jest zawo-
rek /31/ przesuwny w komorze /30/ pierścienia 
/4/ zamkniętej membranę /5/ i połączona kana-
łem /37/ z atmosferę, przestrzeń nad którą po-
łęczorta jest kanałem /29/ z pojemnością zew-
nętrzną " V i poprze* regulowany dławik /17/ 
kanałem /28/ z komorą /18/ połyczong poprzez 
dławik regulowany z atmoafsr» pierścienia /6/ 
umiaazcEonego szczelnie na r arścieniu / 4 / , w 
której umieszczony jest pr?»tsuwnie zaworek 
podparty sprężyną /25/ poi ;<c2ony z popycha-
czem /27/ połączonym z mr ,.>branę /9/ zamykającą 



38 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 24 /364/ 1987 

komorę w pierścieniu /8/ umieszczonym szczel-
nie na pierścieniu / y połączona kanałem /34/ 
z atmosferę» a przestrzeń nad membrana /9/ 
w pierścieniu umieszczonym szczelnie na pierś-
cieniu /8/ połączona jest kanałem z komorę 
/16/ w-podstawi« /!/. /i zastrzeżenie/ 

4Í51) F158 
• F16L 

Al[21) 263773 (22) 87 Ol 22 

(30) 86 01 24 - OE - P 36O2O23-O 
(71) Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia GmbH, 

LÜn-en , DE . 
(54) Rozdzielacz, zwłaszcza do układów 

s te rowan ia obudów^" 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji rozdzielacza zapewniającego 
skuteczne połączenia z przyrządem sterującym, 
a jednocześnie nie wymagającego wysokiej dok-
ładności ooróbki. 

Rozdzielacz jako całość łącząca jest 
umieszczony pomiędzy przyrządem sterującym 
w postaci bloku zaworowego a przyłączanym 
wężem wiązkowym i wytwarza hydrauliczne po-
łączenie pomiędzy przyrządem sterującym a 
pojedynczymi żyłami przewodów w wężu wiązko-
wym. Zgodnie z wynalazkiem hydrauliczna i 

iq 15 
22 « 1? 

mechaniczne sprzęgnięcie bloku /!/ rozdziela-
cza z przyrządem sterującym następuje przez 
trzpienie sprzęgające /16/, które 8ę tak 
umieszczone z nieznaczne ruchliwością poprze-
czne i kfťoviře w uszczelkach /23, 26/ w prze-
lotowych otworach /13/ w bloku / 7 / , ża nie-
dokładności wykonawcze mogę być wyrównane 
przez układ częaci współpracujących. Trzpie-
nie sprzęgające /16/ stanowię korzystnie wty-
kowe trzpienie z gwintem, które sa zabezpie-
czone, * boku /15/ w bloku /!/, leżęcego na-
przeciwko boku przyłączeniowego /10/ dla przy-
rządu sterującego, za pomoce osiowo działają-
cago złącza śrubowego. /16 zastrzeżeń/ 

4(51) F16H Al (21) 258273 (22) 86 03 03 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

POLMAG Centrum Mechanizacji Górnictwa . 
KOMAG, Gliwice 

(72) Żogała Teofil, Gerua Tedeusz 
(54) Naoejd^e^władnojciowy maszyny wibraCV.1na.1 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji napędu umożliwiającego zsyn-
chronizowanie obrotów napędzanych mas niewy-
wsżonych. 

W napęazLa me-iuj wy .jlazku »aźda niewy-
ważona sasa / 2 / zamontowana v* jednaj burcie 
/7/ oaszyny połączona jeat poprzez wał éli»«-
kowej przekładni /4/ ze s wo in e Unikiem /5/. 
Slinacznice zazębiające się z wałaai dwóch 
«8po*r)lanych, ślimakowych przekładni / 4 / są 
wzajemnie połączone synchronizacyjnys wałee 
/&/. /I zastrzeżenie/ 



Nr 24 /364/ 1987 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 39 

4 (Si) F16H A2(2l) 263105 (22) 86 12 17 
(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza, Rzeszów 
(72) Buczek Jan, Buczek Witosław, Warzybok 

Tadeusz 
(54) Przekładnia zębata o zmiennym kacia 

przyporu oraz sposób obróbki zarysów 
zębów przekładni zębatej o zmiennym 
kecie przyporu 

(57) Wynalazek rozwiązują zagadnienie skon-
struowania przekładni zębatej o zmiennym 
kacie przyporu i liczbie przyporu większej 
od jedności, pozwalającej na kilkudziesięcio» 
krotne zmniejszenie naprężeń powierzchniowych, 

W przekładni według wynalazku geometria 
zazębiania ma liczbę przyporu większa od jed-
ności. Wysokość h głowy zęba /!/ zębnika /2/ 
będąca funkcję jego modułu "m" określona jest 
zależnością: m < h ^1,8 m, wysokość ho ötopy 

9 —a 
zęba /!/ zębnika /2/ ograniczona jeat wiel-
kościę kata zarysu *^2» który wynosi JE. \ 
6°, wysokość H stopy zęba /5/ koła zębatego 
/6/ określona jest zależnością t 1,8 i 
i jest ona powiększona o wielkość luzu promie-
niowego /!•-/, a wysokość H głowy zęba /5/ 
koła zębatego /6/ równa jest wysokości stopy 
zęba /!/ zębnika /2/. Spoeób obróbki zębów 
przekładni polega na wykorzystaniu do tego 
calu zębatek o ewentualnym zarysie ich krawę-
dzi akrawajèçych i stałym ich kole zasadni-
czym R Wyznaczonym z pozornej liczby zębów 
Z i atałegó k§te przyporu &£ Q^. Zębatki us-
tawia się względem obrabianego zębnika /2/ i 
koła zęb«ta|o /6/ tak, aby kęt przyporu / JÍ / 
na kołach tucznych /r.. i r V speiniał określona 
zależność. /2 zastrzeżeniu/ 

4(51) F160 
F15B 

Al (21) 258172 (22) 86 02 28 

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

(72) Magiéra Werner, Gil Franciszek, Wenceł 
Henryk 

(54) Układ napędowy urządzenia do wykonywania 
uszczelnień o przerywanej ciągłości 
obwodowej 

(57) .Układ napędowy pneumatyczno-mechaniczny 
urzędzenia do wykonywania pierścieni uszczel-
niajęcych o przerwanej cięgłości obwodowej, w 
którym napęd z silnika za pośrednictwem prze-
kładni przenoszony jest na koło odmtarowe zes-
połu odtniarowego przez zasprzęglenie tarczy 
ciernej sprzęgła z kołem napędowym, charaktery-
zuje się tym, że podstawowy rozdzielacz dwupo-
łożeniowy /I/ sterowany popychaczem współpracu-
jęcym z kołem krzywkowym /39/ i mechanizmem 
zaczepowym wychwytnika /30/ ma kanały odbior-
cze połęczone kolejno z kanałem zasilającym 
pomocniczy rozdzielacz /4/ oraz z komorę pod-
tłokowę sprzęgła /6/ zespołu odmierzającego 
/40/, zaś kanały spustowe połęczone se z at-
mosferę, przy czym kanały odbiorcze pomocni-
czego rozdzielacza /4/ sterowanego dźwignia /9/ 
połączone sa z komorami siłownika pneumatycz-
nego /12/ po obydwu stronach Jego tłoka. 

/3 zastrzeżenia/ 
8 1 JL« J£ J5 

4(51) F160 Al(21) 258378 (22) 86 03 10 
(71) Politechnika Szczeciń&ka,, Szczecin 
(72) 3ćrzykiewicz Piotr, Anuszkiewicz 

Bolesław, Oawidziak Henryk, 
(54) Uőzczelka kształtowa 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji uszczelki umożliwiającej 
odizolowanie elektryczne od siebie rur tworzą-
cych zlęczo oraz pozwalającej na biażęca kon-
trolowani« zużycia protektora. 

Uszczelka kształtowa stanowi element koł-
nierzowego złącza metalowych przewodów ruro-
wych- Uszczelka ma postać tulbi walcowej /I/ 
z kołnierzem /2/ wykonanej z stlakt roizolacyj-
nego tworzywa. Na wawnętrzfita.l powierzchni tu-
lei /I/ osadzona Jest warstwa metalu /3/ sta-
nowiącego protektor dla m^ielu przewodu ruro-
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wego /4/, warstwa ta poleczona jeat trwale 
z końcem co nejmrUj jednego przewodu elefo 
iiycznego /5/ uau&szczoneyo w tworzywie tulai 
/i/. Drugi koni-o przewodu wyprowadzony jeßt 
na zewnętrz posocznicy kołnierza / 2 / tulei 
/!/. /J 3-881rzężenie/ 

4(51) F16K Al(21) 258632 Í2Í?) G6 03 25 
(71) Polskie Kolaje Państwowa - Zakłady 

Naprawcze Taboru Kolejowego^ Wracław» 
(72) Kara Janusz, Fornslczyk Oanuas 
{54) Za wór zwro tny,, zyyłag^cza go po,|a££;iw 

zb io r n £T<owy c n""~ """ ""' "'"**" "" 
(57) Wynalazek rozwięzuja zagadnienie opra-
cowania konstrukcji zaworu, które* zapewnia 
szczelność układu wypełnionego czynnikiem 
gazowym oraz zmniejsza koszt naprawy w przy-
padku konieczności wymiany uszkodzonych 
części zaworu, 

12 6 

Zawór charakteryzuje się tym, że jest 
zbudowany z dwóch kołnierzy /I, 2/ ściągnię-
tych śrubami /12/ i z wkładki środkowej /3/ 
z kierownica /4/ oraz z grzybkiem /9/ i mem-
brana, elastyczna /ii/. Grzybek /9/ poprzez 
swój otwór /IO/ jest przymocowany áruba /13/ 
do kierownicy /4/, Kierownica /4/ ma pierś-
cieniowy występ /5/ o średnicy wewnętrznej 
/8/ równej w przybliżeniu jedon i cztery 
dziesięte części wielkości*średnicy nominal-
nej zaworu. /3 zaatrzazenlö/ 

4Í51) F16L 
SOIL 

Al(21) 258323 (22) 86 03 07 

(71) Bydgoskie Zakłady Fotochemiczny 
"Organika-poton", Bydgoszcz 

(72) ćwik Zenon 
(54) 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania Uniwersalnej konstrukcji przyłęcza umoż-
liwiającego szybkie podłęczenia przewodów 
elastycznych o różnych średnicach wewnętrz-
nych i grubościach ścianek, 

,Przyłęcze ma korpus /!/ wykonany w miejs-
cu podłęczenia przewodów w postaci stożka 
ściętego o średnicach odpowiadajęcych skrajnym 
wielkościom przyjętego zakresu średnic podłe-
czanych przewodów. Do korpusu obrotowo, na 
sworzniach /4/ pr^ym 0 0 0 1^^ sa co najmniej 
trzy segmenty dociskowe / 2 / o łukowych, wew- : 
nętrzńych' jaowierzchniach i łukowo lub para-
bolicznie zmieniajęcej się krzywiźnie docia~ 
ku0 Dociskanie segmentów do podleczonego węża 
jak również zwolnienie zacisku odbywa się 
ręcznie przy pomocy nakrętki /3/ z lewym gwin-
tem. Powierzchnia stożka korpusu /I/ oraz wew-
nętrzne-obciskowe powierzchnie segmentów / 2 / 
maja poprzeczne rowki o przekroju trójkątnym. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51} F16L Al(21) 258379 (22) 86 03 JO 
(71) Politechnika Szczecińska,. Szczecin 
(72) Oarzykiawicz Piotr, Anuszkiswioz 

Bolesław, Oawidziak Henryke Kośmider 
Andrzej 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco 
wania konstrukcji elementu skutecznie zabez-
pieczającego zarówno ten alèsent jak i prsy-
lagsjęce do niego przewody rurowa przed kara 
ją ©lektrachesaiczna oraz umożliwiajęcego 
łatwą kontrolę ©tanu zużycia i konserwację 
złącze. 

El&mant kształtowy rurociągu metalowego 
.ise Szc^elnio zamykane komorę przelotowe z co 
najmniej dwoma wylotami;, do których zamcco-
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wane aę" przewody rurowe /5/„ oraz osadzony 
w komorne i K-ypałriejęcy jaj wnętrze wymienny 
wkład /6/ metalowy «stanowiący protektor dla 
fuoialu przewodów rurowych. W-r.wnatrz wkładu 
wyvronaňe są przelotowa kanrly /7/ łaczęce ze 
aobę wylot/ komory. Komora ma kształt walca, 
stożka« kuli albo wielościanu. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51} F268 A2(2i) 262114 (22) 86 10 28 
(71 /Wojewódzki Z^ięzek Spółdzielni . 

Ogrodniczej i Pszczelarskiej, Zakład 
Prstst^órstwa Owocowo-Warzywnego, Nowy 
Sącz 

(72) Nauroczyk Wacław 
Sposób | układ do ogrzewania powiatrza 

suszarni t)Tnelovv0*i 
(£7] Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opraco-
wania optymalnego sposobu- i układu grzewczego 
do ogrzewania powietrza w suszarni tunelowej 
stosowanej w przemyśle przetwórstwa owocowo-

\ 

Sposób ogrzewania powietrza według wy-
nalazku polega na ogrzaniu powietrza czerpa-
nego z zewnętrz przez przetłoczenie go wen-
tylstorem przez grzejniki parowe usytuowane 
w komorze grzewczej i skierowaniu go do tuna-
lu suEzarniczego. Układ grzswczy do ogrzewa-
nia powietrza w suszarni tunelowe,} według 
wynalazku ma grzejniki parowe ramowe /3/ uło-
żone skośnie w jednej płaszczyźnie zajmując 
całe szerokość komory grzewczej / 2 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F28F 
(71) 

Al(21) 258451 (22) 86 03 14 
Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń 
Komunalnych, Poznań 

(72) Magnucki Krzysztof» Zielnica Oerzy, 
Stempin 3erzy„ Leopold Andrzej, Lehmann 
Stefan 

(.54) Sposób kompensacji termicznych wydłużeń 
prostych wiązek r ü T T Ő * " ~ ^ ^ 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania prostego sposobu, który umożliwia zwięk-
âzenie trwałości wymiennika. 

Sposób kompensacji, termicznych wydłużeń 
prostych »iazek rurowych w wymiennikach ciepła 
poiage na tym, że najpierw płaszcz wymiennika 
łączy 3ię trwale z Jedne ścianę sitowa a nastę-
pnie powoduje się wydłużenia wiązki prostych 
rurek przez'ogrzanie jej do temperatury 363K -
403K lub przez poddanie jej naprężeniom rozclę-
galęcyra od 0,6 do 0,9 Rs, po czym studzi się 
całość konstrukcji, będź zwalnia uprzednio 
przyłożone aiły rozcięgajace, co powoduje pow-
stanie naprężeń rozciągających w wiązce pros-
tych rurek. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ G 
F Ï Z Y K A 

4(51« G0i8 A1(21) 258395 (22) 86 03 11 

Í7l) Wytwórnia UrzedxeA Chłodniczych, Dębica 
(72) Barnáé Stanisław 
C^4) Przyrząd do sprawdzania wskezart 

czuinTkSw""**""' 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania prostej konstrukcji przyrzędu do spraw-
dzanie wskazań czujników pomiarowych. 

Przyrząd ma podstawę /!/, z które połę-
czcna jest kolumnš /2/t na której osadzony 
Jest przesuwnie korpus / 5/ *» postaci tulei 
zekońc2:onej no końcach ramionami prostopad-
łymi do osi kolumny /2/. W ramionach korpusu 
/5/ osedsona sę dwa wołki prowadzące / 7 / po-
łęczone w środku belkę oporowa /Î3/. Na wał-
kach prowadzących /?/ u góry osadzona jost 
przssuwnis belka nocow»nis głowicy pomiaro-
wej /12/ zakończona chwytem na głowicę po-
miarowe /14/ połączone t zespołe« elektronicz-
nego tntstpüiatore, W dolnej czyści, na wał-
kach prowsdzęcych / 7 / , osadzona jeat przesuw-
nie belka mocowani» czujnika sprawdzonego 
/li/ zakońcrons chwyt»ra na czujnik sprawdzany 
/%&/, Przewłaszczenie b*»lek /Ił/ i /IZ/ re-
alizuje éruby mücromatryczna /8/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) GO1B Al (21) 258440 (22) 86 03 13 
(71) Bytomsko Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Rozbark", 
Bytom 

(72) Jerzka Zygmunt, Mastej Antoni, Kamiński 
Oózef, Zatorski Maciej, Krzywiecki 
Danusz, Wanat Krystian 

(54) Przyrząd do mierzenia grubości rur 
(57) Przedmiotem wynalazku jest przyrząd 
przeznaczony do mierzenia grubości rur pod-
sadzkowych stosowanych w podziemiach kopalń. 

Przyrząd ma głowicę pomiarowa / I / połę-
czona z Jednej strony ze stabilizowanym ge-
neratorem sygnałowym / 2 / f a z drugiej ze 
wzmacniaczem rezonansowym /3/. Wzmacniacz /3/ 
jest również połęczony poprzez wzmacniacz 
pomiarowy / 4 / z wychyłowym miernikiem pomia-
rowym /5/. Poza tym wszystkie elementy przy-
rządu sę zasilane napięciem stabilizowanym za 
pomocą zasilacza stabilizowanego /6/. 

/2 zastrzeżenia/ 

1 

y • - ř 
f i 

1 

4(51)' G01B 
G01C 

Al(21) 258618 (22) 86 03 26 

(71) Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, Warszawa 

(?2) Zygmuntowiez Andrzej, Szedny Andrzej 
(54) Fotoelektryczny miernik 
(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienia opra-
cowania fotoelektrycznego- miernika umożli-
wiającego butomatyczny pomiar grubości pokry-
wy śnieżnej i poziomu wody, bez udziału ob-
serwatora. 

s s 40 

5 

H 

* ^ 1 if-

L. 

c 7 

Miernik zbudowany 2 fotodetektorów, cha-
rakteryzuje się tym, że zaapói fotodetektorów 
/2/ i fotodetektor ograniczajęcy /3/ połęczone 
sa z zespołem demułtiplekserów / 4 / , który po-
łączony jest z układom wejściowym / 7 / poprzez 
zesoół liczników /5/ i generator /6/, Wyjecie 
zespołu demultiplekserów /4 / , popr2ez układ 
formujący /8 / , poleczone jest z układem porów-
nujęcym /9/ i wyéwietlaczetn /10/^ Wyjście ge-
neratora /6/ połęczone jest z drugim wsjściam 
układu porównującego /9/. Fotodetektor ogra-
niczający /3/ połęczony jest poprzez prze» 
rzutnik dwustabilny /li/ z generatorem /6/. 

/i zastrzeżenia/ 

4(51) G01B A2(21) 263234 (22) 86 12 22 
i71) Uniwersytet Jagieloński, Kraków 
(72) Budziak Alfred, Marchewka Andrzej» 

Wójcik Aleksander 
(54) Interferometr bez zwie rc.iad łowy 
(57) Interferometr bezzwiercladłowy do pomiaru 
przemieszczeń i odkształceń powierzchni ni© 
zwieranych z układem podstawowym,, charaktery-
zuje się tym, że końcówki światłowodów fSrJ 
sę usytuowane w stosunku do płytki światło» 
dzielęcaj /B-S/ tak, że więzka światłs wycho-
dzęca ze światłowodów rozprzestrzenia się w 
tym samym kierunku co wiązka światła /W^/ od-
bita od płytki światłodzielacej /B-S/,..* bade-
ny obiekt /O/ nie jast związany z ukłejdem pod-
stawowym. . /l zastrzeżenie/ 

4(51} G010 
C01B 
E21D 

Al(21) 259892 (22) 86 06 05 

(30) 85 06 07 - DE - P 3520478.8 
85 06 07 - DE - P 3520482.6 

(71) Hermann Hemscheidt Maschinenfabrik GmbH 
und Co., Wuppertal,•DE 

(54) Urzędzenie dp cyfrowego okrgálania drogi skoku tfolT^sTIpyyní^R^rőBöclieaollîyli^r^ ulicznej[ obudowy t T e 
(57) Urządzanie, mające wał tłokowy /li/ 
ułoźyskowany obrotowo w dnie cylindra siłow-
nika roboczego, umieszczony # cylindrycznie 
wydrążonym tłoczysku i sa pomoce kołka śliz-
gowego osadzonego w tłoku umieszczonego w 
spiralnym rowku prowadzącym wału tłokowego 
/It/, wykonujący ruchy obrotowa proporcjonal-
ne do skoku tłoka, w©dług wynalazku charaî'ta-
ryzuje się tym, że wał tłokowy /li/ jeat po-
łączony poprzaz przekładnię redukcyjną /14á 
15/ z wałkiem /16/ tarczy kodowoj /!&/ cyfro-
wego licznika, umieszczonej obrotowo pomiędzy 
dwoma płytkami kisruj^cymi /19„ 20/ majęeyrai 
promienniki świetlna /21/ i diody świetlne 
22 /I 
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4(51) GO IF 
GO1P 

A2(21) 263411 Ć22) 86 12 30 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Gnlotek Krzysztof 
(54) Układ do pomiaru prędkości przepływu gazu 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożli-
wienia uzyskania zbliżonej do prostoliniowej 
zależności napięcia wyjściowego mostka tenso-
metrycznego od prędkości przepływającego gazu. 

Układ do pomiaru prędkości przepływu ga-
zu, wyposażony w płaska sprężynę /3/ z nakle-
jonymi na nię tensonetrami / 4 / , zaopatrzonymi 
w odprowadzenia do mostka tensometrycznego, 
Całkowicie zanurzonymi w cieczy termo- i elek-
troizolacyjnej, stanowi dwuczęściowy korpus, 
którego części /I i 2/, zagłębione jedna w 
drugiej, maja przelotowe otwory o wspólnej osi 

symetrii, przy czym do czoła części /I/ korpu-
su zagłębionego w drugiej części / 2 / korpusu, 
poniżej otworu części /I/, jest przymocowana 
sprężyna /3/ z tensometrami / 4 / przysłaniająca 
całkowicie otwór tej części korpusu. W czołach 
obydwu części /I i 2/ korpusu są wybrania, 
które tworzą naczynie /5/ na ciecz termo- i 
elektroizolacyjnę, w której sa całkowicie za-
nurzone tensometry / 4 / . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01G Al (21) 258505 (22) 86 03 18 
B65G 

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL-świdnik", świdnik 

(72) Bryzek Andrzej, Kozak Józef, Załęski 
Henryk 

(54) Układ sygnalizacji dopuszczalnej masy 
ładunku 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji układu umożliwiającego syg-
nalizację dopuszczalnej masy ładunku, zamoco-
wanego na urządzeniu załadowczym materiałów 
sypkich do śmigłowców rolniczych. 

Układ sygnalizacji według wynalazku ma 
sprężynę /I/ umieszczone na podporze / 2 / urzą-
dzenia załadowczego pomiędzy ruchoma tuleję 
gornę /3/ i nieruchoma -tuleję dolne /4/. Do 
tulei dolnej /4/ jest przymocowany pręt /5/ 
prowadzony w tulei górnej /3/, który jest za-
opatrzony w śrubę regulacyjne / 7 / usytuowane 
naprzeciw dźwigni /8/ zamocowanej na wsporniku 
/9/ urzędzenia załadowczego. Dźwignia /8/ pod 
wpływem napięcia sprężyny /10/ naciska włącz-
nik /li/ lampy sygnalizacyjnej /12/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) GO1H Al(2l) 258377 (22) 86 03 10 
(71) Instytut Techniki Cieplnej- Łódź 
(72) Skonieczka Roman, Chmielewski Jerzy 
(54) Zespół magnetyczny elektrodynamicznego 

przetwornika drgań mechanicznych 
(57j Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania zespołu magnetycznego w elektronicznym 
sejsmicznym przetworniku drgań mechanicznych, 
który pozwoliłby na zwiększenie czułości 
przetwornika oraz na lepsze formowanie własnoś« 
ci tłumiących elementu sejsmicznego przetwor-
nika. 

Zespół magnetyczny, zawierajęcy cylind-
ryczny płaszcz magnetyczny, charakteryzuje 
się tym, że cylindryczny płaszcz magnetyczny 
jest rozdzielony pierścieniowa zwora /3/ mag-
netyczne na płaszcz magnetyczny górny /I/ i 
na płaszcz magnetyczny dolny /2/. Płaszcz 
magnetyczny górny /!/ i płaszcz magnetyczny 
dolny /2/ zawierają odpowiadające im nabie-
gunniki płaszcza magnetycznego /6/, których 
średnica wewnętrzna jest mniejsza od średnicy 
wewnętrznej płaszcza magnetycznego górnego 
/I/ i płaszcza magnetycznego dolnego / 2 / . 
Zespół magnetyczny zawiera również dwa magnesy 
stałe /5/ i odpowiadające im nabiegunniki 
magnesu stałego / 4 / . /4 zastrzeżenia/ 

4(51) GOIM Al (21) 258518 (22) tíb 0.1 "W 
F15B 

(71/ Przemyaiüwy Instytut Maazyn LłuduwJ diiych, 
Kobyłka 

(72) Szumplewic? Wiktor 
(54) Układ roboczy stanowi ska do bada ń 

silników"hydraulicznych 
(57) Układ roboczy stanowiska UIÓI dk t«i ŷ .u je 
*ię tym, ta silnik hydrauliczny /3/ jest po-
łączony mechanicün ín z mechuni zmami fjrz*s-i? 
niego napędzanymi, wiWod którycłi j&tít co naj-

mniej jedna pompa /10/ tłoczęca ciecz robocza, 
które to mechanizmy między innymi poprzez pom-
pę względnie silnik hydrauliczny /3/, poleczo-
ne 8@ z wejściem ciśnieniowym tego silnika /!/, 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01N 
E01C 

A2(2l) 263340 (22) 86 12 30 

(71) Instytut Techniczny Woj«k Lotniczych, 
Warszawa -

(72) Nita Piotr < . . 
(54) Sposób badania własności, wytrzymałościo-

wych' nawierzchni drogowej lub lűtniiTfcőwaj 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwięk?» 
szenia stopnia powtarzalności wyników pomia-
rów podczas badania nawierzchni drogowej lub 
lotniskowej w warunkach laboratoryjnych. 

Sposób według wynalazku polega na tyms ±& 
sprężysta warstwę, imitujący podłoże drogi o 
określonych własnościach sprężystych, wykonuje 
się z n ułożonych obok siebie elementów sprę-
żystych o określonym współczynniku ssprfżystoe-
ci. Elementy sprężyste /2a/ układa się na 
sztywnej płycie tak, by tworzyły płaszczyznę 
o wielkości i wymiarach próbki badanej newierz-
chni, a pomiędzy każdym elementem sprężystym 
a próbką badanej nawierzchni umieszcza się nie 
stykające siv '£& sob^ płytki, tworzęce płasz-
czyzny posadowienia próbki badanej nawierzchni. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) 
GO 11. 

Al(21) 264892 (22) 87 03 30 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa", 
'••Vars7&wa 

(72) 1'łocharsł; 1. Henryk, Łęcka Elżbiata, 
Gierych Bogdan, Giełdowska Maria, 
Wrabowaki Włodzisław, Ż.ebrowska Anna 

(54) Urządzenie do zdalnego poblsrania próbek 
vvMOïïy i pomiäTu ciśnienia 

(ïJ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
waiilrł konstrukcji urządzenia pozwalającego 
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na pobieranie próbek wody gruntowej z trudno 
dostępnych miejsc, bez wymieszania wady,-z 
równoczesnym poPiarem ciśnienia wody grunto-
wej w punkcie poboru próbki. 

Urządzenie ma na wlc^.e wody do CÍSRÍG-
niowej komory /S/ zawór zwrotny, którego ele-
mrant ruchomy stanowi pływak o ciężarzg obję-
tościowym mniejszym od ciężaru objętościowego 
t«odya Pływak zgworu jest usytuowany przesuw-
ni» w tulei /9/, zamocowanej szczelnio jodnysi 
kortc0u! do przegrody / 4 / ciśnieniowej komory /5/ 
W górnej części tulei /9/ usytuowany jost og-
ranicznik /10/ przesuwu pływaka. 

. . . •• - • / 3 

Jß. 

4(51) GO1R Al(21) 258416 (22) 86 03 12 
(71) Akademia Górniczo-Hutnteza xmB Stanisław/ 

Staszica, Kraków 
(72) Siwik Adam, Ade^czyk Krzysztof, Dylęg 

Oacek 
(54) Fotoelektryczne urządzenie do badania Jakość i b ibu Łek"~*TuTjrjn̂  wye h metallzô warivcTŤ"" . ———————. 
(57) Wynalazek rozwięzujo zagadnianie opra-
cowania fotoelektrycznego urządzenia do ba-
dania jakości bibułek lub folii kondansato-
rowych metalizowanych, pozwalajaceijo >vy©li-
sninować subiektywność oceny wzrokowej oraz 
uciężllwość pomiaru rezystancji, 

Fotoelsktryczne urządzenie charaktery-
zuj© się tym» źa ma miernik natężenia światła 
/9/ współpracujacy z foíoelektryeznym czuj-
nikiem półpraowodnikowy.T) /5/, zamocowany« do 
podstaw/ /Af , do której jednocześnig zamoco-
wana sę dwa wałki napędowe /li/ do przesuwu 
bibułki- lub folii kondensato-owej /?/ oraz 
regulator docisku /6/ fotoelektrycznego 
czujnika półprzewodnikowego /5/. Górna czaić 
podstawy /A/ wyposażona jest w uwie prowad-
nice /10/ bibułki liib folii kondenaaturowaj 
/ 7 / 

4(51) G01R Al(21) 258583 (22) 86 03 24 
(71) Instytut Technologii Elektronowej, 

Warszawa 
(72) Bułaciński Adam 
(54) Sposób wykrywania ŵA[j__w_uf<ład_a_cJ2 

scalonych. MOS ' 
Í57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie opraco-
wania sposobu umożliwiającego równoczesne wyk-
rywanie zwarć występujęcych pomiędzy dowolnymi 
wyprowadzeniami układu scalonego MOS oraz ok-
reélenie numerów zwartych wyprowadzeń. 

Sposób polega na tym, że wyprowadzenia 
układu scalonego polaryzuje się różnięcymi się 
raiçdzy sobę napięciami stałymi, która na zwar~ 
tych wyprowadzeniach zmieniaję się z wartości 
ustalonych na pośrednie w stosunku do nich i 
sygnalizują stan zwarcia bloków rsjestracji 
zwarć. /I zastrzeżenie/ 

4(51) GQ'xH A2(2l) 263306 (22) 86 12 29 
(71) Politechniko Wrocławska, Wrocław 
(72) Jellonek Krzysztof, Goik Andrzej 

(57) Przedmiotem wynalazku jest automatyczny 
analizator widma, o dużej szybkości przetwa-
rzania, przaznaczony do analizy charakterys-
tyki widmowej przebiegów BV badaniach medycz-
nych 1 biologicznych. 

Analizator widma wadiug wynalazku zawie-
ra analogawo-cyfrowy przetwornik /P/, który 
jest poleczony magistralą danych poprzez blok 
/OMA/ bezpaér'eclnlogo dostępu do pamięci z mini-
kompuierem /U/. Pierwsza szyna /Ao/ minikompu-
tera /ii/ jsst połęczona z ostatnie szynę /An/ 
bloku /LWA/ bezpośredniego dostępu do pamięci. 
Druga szyna /A2/ minjhompuiera /M/ jest połi?» 
czona z priadostt* tn ła szynę /An-1/ bloku /DMA/, 
Analogiczni* kolcjov s<tyrvy minikomputera /M/ 
eę poleczone z następnymi ud kuńca szynami 
togo bloku /iMA/ - zgodnie z zasadę odwrotne-
go upo; ir^dkowani^. ,/t ^ ż i / 
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4(Sî) OO1R A2(21) 263464 (22) 86 12 31 
(71) Akademia Techniczno-Rołnicza im» O.Ot 

Sniadeokich, Bydgoszcz 
(72) Weiss Lech, V/ysockx Tadeusz 
(54) Cyfrowy, miernik maksymalnej i minimalnej 

wartoéci napięcia / zwIa'szözeT'napTecla 
sieci elektroènërgetyçzjwrf 

{57) Przedmiotem wynalazku jest.cyfrowy mier-
nik, maksymalnej i minimalnej wartości napię-
cia, zwłaszcza napięcia sisei elektroenerge-
tycznej, mierzonych w dowolnym przedziale 
czasu* 

W mierniku według wynalazku wyjecie 
przetwornika A/C /5/ jest połączone z wejé-
ciami dwu kanałów pomiarowych, z których 
pierwszy składa się z kolejno połączonych: 
pamięci buforowej pierwszej /6/, komparatora 
cyfrowego pierwszego / 7 / i rejestru pierw-
szego /8/, a drugi z kolejno połączonych? 
pamięci buforowej /13/, komparatora cyfrowe-
go drugiego /14/ i rejestru drugiego /15/, 
przy czym pamięci buforowej /6/ i /13/, kom-
paratorycyfrowe,/7/ 1/14/ oraz reje»try . 
/&/ i /15/ sę połęczone z układem sterującym 
/li/, Wynalazek może znaleźć zastosowanie w 
energetyce. /I zastrzeżenie/ 

12 3 4 s s ? e 9 & H a 

4(51) GÛ38 Al(21) 258462 (22) 86 03 17 

(71) Wojskowa Akademia Techniczna 
im. Oarosława Dębrowskiego, Warszawa 

(72) Stec Bronisław, Kołodziriski Bolesław, 
Samoraj Derzy . • . ', 

[54) Gerteratojr • '; • • " ' • 

(57} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania generatora drgań sinusoidalnych charak-
toryzujgcogo się wysokę stabilnością często-
tliwości i mocy wyjściowej. 

W generatorze według wynalazku w obwo-
dzie dodatniego sprzężenia zwrotnego tranzys-
tora /~*/ . pomiędzy emiterem tranzystora /T,,/ 
a kondensatorem /C*/ znajduje się rezonator 
kwarcowy./K/. Oruga elektroda kondensatora 
/ C J podłączona jest do wspólnego punktu kon-
densatorów /C / i / C V , Kondensator / C V swoje 
druga elektrodę podłączony jest do źródła za-
silania, zaś druga elektroda kondensatora 
/C 1/ podłączona jest do kolektora tranzystora 
/T,/, połączonego z. jednym końcem cewki /L./, 
której drugi koniac podłączony jest do źródła 
zasilania, zaś jej odczep do jednej z elektrod 
kondensatora /Cg/. Pomiędzy bazę tranzystora 
/i / a masę układu włączone sa termistor , 

/RÍJ/, rezystor /R,,/ i kondensator /Q-/, a 
pomiędzy bazę tranzystora /T-/ a źródło za-
silania ~ rezystor /Rp/- /5 zastrzeżeń/ 

I WL TIT 

4(51) G03B A2(2l) 262772 (22) 86 12 02 
(71) Polskie'Zakłady Optyczne,Warezawa 
(72) Rosłon Zdzisław 

Mechanizm regulowanego odciążenia 
waTTxiwecjo ramienia 

(5?) Przedmiotem ivynalazku Jest mechanizm 
regulowanego odciążenia wahliwego ramienia -
wysięgnika zawieszenia przyrządu technolo-
gicznego, pomiarowego lub obserwacyjnego. 

5 1 2 3 
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opraco 
wania odciążenia, które przy minimalnym cię-
źarzg i gabarycie ramionia pozwoliłoby na 
precyzyjne ustawienie pozycji neutralnej ra-
mienia, jak też łatwego przeregulowywsnia na 
różne ciężary zawieszonych przyrządów i ich 
wyposażenia. Mechanizm- regulowanego odciąże-
nia na stałej osi. /!/ obrotu ramienic ma 
sj^rężynę spiralną / 2 / przytwierdzony iiawnęt-
rznym końcem do osi /!/, a zewnętrznym koń-
cem /3/. do--bębna umieszczonego obrotowo ne 
osi /!/, który ma na zewnętrznym obwodzie 
ślimacznicę1 /5/ współpracujące ze ślimak len 
/6/ u łożyskowanym obrotowo w ramieniu i za-
opatrzonym w pokrętło regulacyjne /7/» 

• • • • . . . ' • • • ... / I z a s t / 

4(51) GÖ3C 
GO 30 

4(51) GO5D 
B28C 

A2(21) 262756 (22) 86 12 03 

Al(2l) 258596 (22) 86 03 24 

(?l) Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
"Techfilm", Warszawa 

(72) Kolasa Adam 
(54) Sposób ciągłej kontroli obrazu filmowego 

w maszynach wyraofülacych ^_^E^§^29^S^P.F 
ëTêTTtFoniczny do reaTizacji tego sposob'is*" 

(57} Wynalazek rozwięzuje zagadnienia opraco-
wania sposobu, który umożliwia ciągłą kontro-
lę obrazu podczas obróbki fotochemicznej za-
równo, przy maszynie wywołującej jak i w do-
wolnym miejscu, nnwot poza wydziałem obróbki 
chemicznej « 

Sposób według wynalazku polega na tym i 
że taśmę filmowe /5/ schodząca, z maszyny wy-
wołującej poprzez szafę susząc? /S/ «prowa-
dza się do kanału filmowego /2/ z uffiieszczo-
nym w nim bębnera zębatym /3/, napędzanym 
przez zwijacz /Z/ a obraz kontrolny na moni-
torze /&/ uzyskuje się przez wielość lenny 
pryzmat /A/ sprzęgnięty z bębnem zębatym /3/ 
oraz zespół projekcyjny /6/ rzutujący obraz 
na płaszczyznę przetwornika lampy onelizuję-
cej kamery telewizyjnej /7/. Układ optyczno-' 
elektroniczny według wynalazku ma oświetlacz 
halogenowy /!/ umieszczony przed kanrsłem fil-
mowym /2/ z umiejscowionym v* nim bębnem sębo™ 
tym /3/, a ta k.nnałem /?,/ umieszczony jest 
wielośćienny prysmot- wyrównań An optycznngo 
/4/, sprzęgnięty z bębnem zębatym /3/# f ^s~ 
lej zespół projekcyjny /6/ wraz x kamerą /?/ 
połączoną elektrycznie z monitorem /8/. 

/2 

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

(72) Stelmaski Edmund, Kowalski Włodzimierz 
(54) S1 p o 3 ć[t> k onit: r o l i i r e ej u lacji procesu 

m i ê zâ n*i a " "ma^y^BeTo^yweJ o f a z układ 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu i uiśładu, pozwalających na op-
różnianie mieszarki w optymalnym czasie. 

W sposobie według wynalazku kontrola i 
regulacja procesu mieszania masy. betonowej 
dokonywane sa w oparciu o wskazania pomiaru 
mocy czynncîj pracujących urządzeń, przy czym 
spust z mieszarki ujadnorednionej mieszaniny 
stałych i płynnych składników mieszaniny za~ 
robowej betonu regulują się ręcznie lub ot-
warcie spustu następuje pod wpływem impulsu 
elektrycznego. Układ składa się z przekład-
nika prądowego znajdującego się w jednej fa-
zie obwodu zasilania mieszarki oraz przetwor-
nika /P/ jednofazowego mocy czynnej. Układ 
jest wyposażony również w elektroniczny dwu-
ustawny regulator ,/R/ do sygnalizacji różnych 
wielkości granicznych, odpowiadający prądem 
wejściowym wielkości prądu- wyjściowego przet-
wornika /P/ mocy czynnej, /2 zastrzeżenia/ 

Al (21) 250321 (22) 06 03 07 
i'o J it nehnilo oleska im. Wincentego 
F's t rowskifigo , Gliwice 

(7<.;) Klimasrira Zdzisław, Debudaj -'Jan, Kolka 
Mnnryk 

( - '4 ) Układ wstępnej stąbilizacj_^jTaD_i-£C_ia_Ł 
T ŷTI as.zc za ri o i m pu 1 s oy / y_Ç_ IJ^ '~^^^^ 
ť/ieTowyiu c i ow yen 

{'},') żJynalazek rozwiązuje zagadnieni..? kons-
truowania układu wstępnej stabilizacji napię-
cia w wio Iowyjściowych zasilaczach impulso-
wych, 'pozwalajęcftgo zwiększyć sprawność za-
s i 1 a c ? a . . . • 
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W układzie według wynalazku na jednym z 
wyjść zastosowano regulację tyrystorowe z 
odrębnym sprzężeniem zwrotnym realizowanym 
przez blok sterowania /B.S/. Sygnał /ster/ 
załęczajęcy tyrystor /TYi/ wykorzystuje się 
dodatkowo do sterowania tyrystorów w innych 
uzwojeniach, gdzie zastosowano tyrystory w 
miejsca diod prostowniczych. 

/2 zastrzeżenia/ 

TY i 

Ci 

ater as 

lUwy i 

iunchi I 

4(51) GÜ5F Al(21) 258448 Í22) 86 03 14 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Czajkowski Grzegorz, Czajkowski Mirosław 
(54) Układ stabilizacji wartości skutecznej 

napięcia prostokątnego 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania układu stabilizacji wartości skutecznej 
napięcia prostokątnego, o"prostej konstrukcji, 
małej ineracji działania i dużej sprawności 
energetycznej. 

W układzie według wynalazku zastosowano 
równoległe połączenie rezystora /Rl/ i diody 
/D/f których jeden koniec przyłączony je3t 
do wyjścia bramki logicznej /3/ której drugie 
wejście połączone jest z wyjściem wzmacniacza 
/Wl/. Drugi koniec równoległego poleczenia 
rezystora /Rl/ i diody /O/ połączony jest po-
przez rezystor /R2/ z jednym końcem równoleg-
łego połączenia potencjometru /R3/ i konden-

2 •-''' 
7 

sátora /C/, których drugi koniec przyłączony 
jest do masy układu. Suwak potencjometru /R3/ 
dołączony jest,do jednego wejścia drugiego 
wzmacniacza /W2/, zaś do jego drugiego wejścia 
przyłączone jest napięcie progowe /U /. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G05F A2(21) 263033 (22) 86 12 15 
(71) Zakłady Radiowe "Diora", Dzierżoniów 
(72) Smolak Czeaław4 Kazimiarski Aleksander, 

Grzymała Bogumiła, Kardel Marian v 

(54) Układ do zasilania urządzenia "eTel<*Froäl<T731 y c z n e g o . 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania uproszczonogo układu, który zwiększyłby 
odporność zasilanego urządzenia elektroakustycz-
nego na zakłócania elektryczne. 

Układ zawiera zasilacz mocy /ZM/, które-
go symetryczne wyjście /+,0,-/ połączone jest 
zarówno z blokiem wzmacniacza mocy /WM/» Jak 
też z symetrycznym wejściem napięciowego za-
silacza /ZN/. Svmetryczne wyjście /+,0,-/ za-
silacza /ZN/ doręczone jest do bloku graficz-
nego korektora /KG/, przy czym wyjście dodat-
niego napięcia /+,0/ jest poprzez filtr /F/ 
przyłęczone do bloku korekcyjnego wzmacniacza 
/WK/, a wyjecie napięcia ujemnego /O,-/ dołą-
czona jest do bloku przedwzmacniacza i sepera-
tora /PS/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G06K Al (21) 258188 (22) 86 02 27 

(71) Polski« Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
Zakład - Geofizyka Kraków, Kraków; 
Krakow&„ie Zakłady Przemysłu Gumowego 
"ST0M1L", Kraków 

(7?) Pétrie?uk Jan, Szkatuła Hieczysław, 
Pałka Kazimier2,. .Wypych Maria, Gajek 
Andrzej, Mlost Edward, kagan Jan, 
Leśniak Leszek, Mazur Zygmunt 

( 5 / ) Wynřsi es*- itk rozv» 1 <Í<Í;I j fe « í-»yadiu.feii 1 u u p r a u u -
wan i i í k u n ň t r u!, c j i r o l k i u cJuieJ pr á 
p í e r ś u i tir 1 irt yiMiiovMego do n u l ca d u f s 
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Rolka charakteryzuje się tym, że pierś-
cień gumowy /I/ stanowi mieszanka* która za-
wiara 100 części wagowych ehlorosulfonowanego 
polietylenu» 10 części wagowych tlenku magne-
zu, 75 części wagowych sadzy nieaktywnej, 5 
części wagowych »vosku polietylenowego i 2 
części wagowe czterosiarczku dwupięciometyle-
notiuramu. /I zastrzeżenie/ 

.4(51) G08B Al(2i) 258450 (22) 86 03 14 
(71) Politechnika Sr-je^ecińaks, Szczecin 
(72) Czajkowski Grzagorz, Czajkowski Mirosław 
(54) Ukłed auto ma t ycznago.przełgc za ni a 

Í57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie automa-
tycznego przełączania żarówek w nawigacyjnych 
sygnalizatorach błyskowych wytyczajęcych tory 
wodne. 

Układ według wynalazku ma generator 2 re--
gulowanym współczynnikiem wypełnienia /l/ 4 
blok steru jęcy /2/ , bramki /3, 12,, 13/, wzmac-
niacze /14, 15/, jednobitowe komparatory lo« 
giczne / 5 , 6, 10, 11/ przerzutnik i typu /16* 
17, 18, 19/, negator / 4 / s bloki opóżniajęce 
/7, 9/ oraz przerzutnik RS /S/, odpowiednio 
poleczone. /i zastrzeżenie/ 

4(51) GOSC A](21) 258577 (22) 86 03 22 
(71) Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa 

w Wodę "WoUROL", Zielona Góra 
(72) Wilcryński Andrzej c. o2ymańs,<i Bogdan 

(54) Układ ''o zdalnego sterowania urządzeń 
energetycznych ~ ~~ 

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ do zdal-
nego sterowania drogę radiowa urządzeń energe-
tycznych, zwłaszcza w stacjach wodociągowych. 

Układ według wynalazku składa się z dwóch 
układów elektrycznych zawierajęcych elementy 
radiotelefonu, zainstalowanych w ośrodku dys-
pozycyjnym i stacji wodociągowej. W ośrodku 
dyspozycyjnym sygnał podawany jest na układ 
kodujący /U../ poprzez układ rozdzielajęcy 
/U ./, z którego sygnał przekazywany jest jed-
nocześnie do układu przerzutnika /U */ załęcza-
jęcego naprzemiennie: radiotelefon /R.,/ na na-
dawanie i odbiór oraz poprzez układ kluczujący 
/K /zasilanie układu kodera /U^1/ i układu 
dekodera /U Q 1/. W układzie wykonawczym sygnał 
z radiotelefonu /Rp/ podawany jest na układ 
dekodera /U n ?/ poprzez układ rozdzielający 
/U p/ przekazujący sygnał do układu kluczującego 
/Kp/, otrzymujęcy jednocześnie sygnał z układu 
przerzutnika /U V » który sterowany jest sygna-
łem z elementów wykonawczych stacji. Układ klu-
czujęcy /K_/ załącza naprzemiennie napięcie 
zasilania układu dekodera /U D 2/ oraz układu 
kodującego /U, V i nadajnika radiotelefonu 
/R,,/. 3ednocześnie sygnał z układu przerzutni-
ka /U 2/ podawany jest na układ opóźnień cza-
sowych /U „/ wleczony pomiędzy układem dekodu-
jęcym /U Q 2/ i wzmacniaczem z elementem steru-
jącym /uvv2/ /I zastrzeżenie/ 

4(51) G10K A2(21) 263239 i 22) 86 12 23 
(/i) Miejskie Biuro Projektów "Warcent", 

IVďrszawa 
(72) Nurzyński Jacek 

{54) £k r an dz^^^k_o£J2^^l!i£rJ^9Aaiłyjjl^ 
C 57} Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania konstrukcji ekranu skutecznie izolujęce-
go czasuwo lub na stałe część, pomieszczenia 
od źródła hałasu., 

Ekran dźwiękochłonno-i^ûJauylny składa 
się z szeregu powtarzalnych skrzydeł. Bazowe 
skrzydło w dolnej swej części wyposażone jaat 
w dwie podacawy, za s powtarzalne tkrzydło ,/2/ 
w jedn^ podotdwę /7/ . Oolne krawędzie /10/ 
każdego skrzydła oraz bjczne krawędzie bazowego 
skrzydła i krawędź /&/ powtarzał nogo skrzydła 
/2/ wyposażone sy w uszczßlkl /li/. Boczne 
krawędzie /O, 9/ bazowego skrzydła J powta-
rzalnego skrzydła / 2 / zaopatrzone aa w zawia-
sy /12, 128/. 2 dowolnej strony bazowego 
skrzydła nd zawiasach /I2/ zawieszone jest 
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zawiasami /12.'/, pierwsze powta; zalne skrzydło 
/2/, które po zamontowaniu podstawę /"!/ do 
podłoża stanowi bsz:ę dla zamontowania kolej-
nego z powtarzalnych skrzydeł /2/. 
. ' . • • • • • • / I z a s t r z e l e n i e / 

4(51) G U C A1(21) 258447 (22) 86 03 14 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Czajkowski Grzegorz, Czajkowski Mirosław 
(54) Układ odczytuzawartości pamięci stałej 

çT"maï yffT'pobgT'^e m oc y 

(57) Wynalazek rozwięsuje zagadnienie opraco-
wania układu odczytu zawartości pamięci stałejř 
o małym poborze mocy, przeznaczonego do nawi-
gacyjnych sygnalizatorów błyskowych stosowanych 
do oznakowania torów wodnych. 

W układzie według wynalazku zegar /!/ sto-
ruje poprzez przerzufnik monostabilny /2/ za-
silacz kluczowany /3/ i rejestr /6/. Na wejś-
cie zasilacza kluczowanego /3/ podawane jest 
napięcie zasilania /U /„ Wyjecie zasilacza /3/ 
połączone jest z wejściem zasilającym pamięci 
stałej /4/,, której wejście adrsscwe połączone 
jest szynę adresowa /SA/ z wyjściem licznika 
/7/„ Wyjście pamięci .stałej' / 4 / poleczone jest 
szyna danych /Sl, S2/f korzystnie poprzez bu-
for /5/» z wejściem danych rejestru /6/, któ-
rego wyjścia połączono jest szyna danych /S3/ 
z blokiom odbioru informacji /8/. 

/% zastrzeżenie/ 

02IAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01P Al(2l) 258621 (22) 86 03 26 
(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 

Warszawa 
(72) Niemyj8ki Wacław, Tesny Grzegorz 
(54) Mikrofalowy filtr pasmowy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania filtru, którego konstrukcja umożliwia-
łaby płynną regulację pojemności sprzęgajęcej, 
a tym samym łatwe i precyzyjne dostrajanie 
filtru. 

Mikrofalowy filtr pasmowy zawierający 
nastawne pojemnościowe sprzężenie z prowad-
nicą wyjściową, wykorzystująca rozkład pola 
elektromagnetycznego w specyficznie ukształ-
towanym obszarze pręta wewnętrznego rezona-
tora filtru charakteryzuje się tym, że pręt 
wewnętrzny /PW/ osadzony w korpusie /K/ filt-
ru ma na obrotowym pręcie zewnętrznym /PW/ 
ukształtowane wycinki talerzowe /TI, T2/, z 
których co najmniej jeden /T2/ jest wykonany 
mimośrodowo. Sonda /SP/ zapewniająca sprzę-
żenie pojemnościowe z prowadnica wyjściową 
/TEM/ Jest wprowadzona pomiędzy wycinki /Tl, 
T2/. Strojenie pojemności sprzęgającej odby-
wa się poprzez obrót pręta wewnętrznego /PW/. 

, /Z zastrzeżenia/ 

NEW 
_K 
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4(51) HO2H 
H02M 

Al(21) 258034 (22) 86 02 20 

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

(72) Ożiadecki Aleksander, Grzegorski Danusz, 
Kreczmer Stanisław, Skotniczny Oózef, 
Zygmunt Henryk 

(54) Sposób zabezpieczenia przemiennika 
częstotliwości i układ do zabezpieczenia^ 
przemiennika częstotliwoścT 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ 
zabezpieczania przemiennika częstotliwości 
przed skutkami stanów awaryjnych, zarówno tych, 
które mogę powstać w samym układzie napędowym, 
jak i powstających w efekcie zaniku napięć za-
silających przemiennik» mający zastosowanie w 
układach napędowych 2 falownikiem i silnikiem 
prądu przemiennego. 

Sposób według wynalazku polega na ogra-
niczaniu, w momencie awarii powodującej zanik 
napięcia zasilającego#.szybkości narastania 
napięcia na przekształtniku za pomoce układu 
ograniczającego pochodna napięcia. Oednoczsś-
nie sygnałem zaniku napięcia zasilającego 
lub sygnałem przekroczenia dopuszczalnego na-
pięcia na p-zekształtniku lub sygnałem zaniku 
impulsów sterujących przekształtnik inicjuje 
się rozładowanie energii nagromadzonej w dła-
wiku wygładzającym i pozostałej części obwodu 
pośredniczącego poprzez odblokowania zaworu 
dodatkowego pierwszego^ włączającego w obwód 
pośredniczący równolegle do wyjścia przek-
ształtnika układ pozwalający na przejęcie 
energii zgromadzonej w układzie przemiennika, 
który zmniejsza prąd w obwodzie pośredniczą-
cym oraz wytłumia energię magnetyczne dławika 
wygładzającego i pozostałej części obwodu poś-
redniczącego. Sygnałem przekroczenia dopusz-
czalnej wartości napięcia falownika inicjuje 
się odblokowanie zaworu dodatkowego drugiego, 
który włącza cio obwodu pośredniczącego, rów-
nolegle do zacisków falownika układ pozwala-
jący na przejęcie energii zgromadzonej w uk-
ładzie przemiennika, który zmniejsza pręd w 
obwodzie pośredniczącym i wytłumia energię 
magnetyczną dławika wygładzającego» 

Układ zawiera układy blokad ruchowej /'J/ 
i szybkiej /19/ oraz układ ograniczający napij-
cie ł pochodną napięcia /3Û/„ fóa wyjściu prze-
kształtnika / 2 / włączone aą dwie gałęzie równo-
ległe. Oedną stanowi układ kontr&li przepięcia 
/25^, a drugą połączone szeregowo* układ pozwa-
lający na przejęcie energii zgromadzonej w«kła-
dzie przemiennika /23/ t zawór dodatkowy 1 /2Ż/ 
i układ stwierdzajęcy przewodzenie zaworu I 
/24/. Na wejściu falownika /A/ przełączony 
jest układ kontroli przepięcia /26/, do które-
go dołączona jest równolegl6 gałąź złożona 
z układu pozwalającego na przejęcie «nergii 
zgromadzonej w układzie przemiennika /28/, 
zaworu dodatkowego II '/27/ i układu stwier-
dzającego przewodzenie zaworu II /29/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02H Al(21) 258402 (22) 86 03 13 
(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) Zawadzki űerzy, Pawlaczyk Andrzej, 

Kowalski Jacek 
(54) Sposób i układ zabezpieczenia tyrystoro-

wego przekształtnika, zwłaszcza trakcyj-
nego 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sposobu i układu, umożliwiających szyb-
kie wykrycie uszkodzonych elementów tyrystoro-
wego przekształtnika. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
kontroluje się automatycznie stan elementów 
półprzewodnikowych wszystkich szeregowych ga-
łęzi przekształtnika i analizuje 6ię ich stan 
w każdym okresie jego pracy. W przypadku usz-
kodzenia dopuszczalnej liczby elementów w 
szeregowej gałęzi, blokuje się automatycznie 
jego dalszą pracę i odłącza automatycznie od 
źródła napięcia sieci zasilającej. 

Układ według wynalazku zawiera sterownik 
/ST/, którego wyjście połączone jest z wejś-
ciem sterującym /a/ przekształtnika tyrystoro-
wego /PT/, którego wyjście prądowe /C/ jest 
trwale połączone z jednym z biegunów sieci za-
silającej /U+/ lub /U"/» a jeg° wejście prę-
dowe /B/ połączone jest poprzez silnik elek-
tryczny /SE/, łącznik wysokiego napięcia /Ł/ i 
pantograf /P/ z drugim biegunem sieci zasilają-
cej. Wejście członu automatycznej kontroli 
/CAK/ połączone jest z wyjściem kontrolnym /k/ 
przekształtnika tyrystorowego /PT/, a jego 
wyjście połączone jest z wejściem sygnałów 
awaryjnych /a/ sterownika /ST/. 

/2 zastrzeżenia/ 

__•"__ 

4(51) HU2H Al(21) 258587 (22) 86 03 24 
(71) Przedsiębiorstwo zagraniczne "MIKO-KEY", 

2'akład "MiKü-ELFCTRON" , Warszawa 
Borejko Witold, Bartnik Andrzej 
ukłdd títak troniczny wyłącznika ochronnegc 

y(\a\àtek iu<»i»i>zuje zagadnienie opraco-
wfuiia układu, który powodowałby zadziałanie 
i«í-,ř.nika głównego tylko w pri-yphdku pojawie-
nia uię «yijnałórt o okr e^lunvch wartoócidch. 

Układ /awiwi a układ, st-aiony / I G / oraz 
dwa lory pomiarowe : tor pomiaru wartości prę-
du i Ó7fiii.-uww^Q x tor poiuinru rezystancj i 
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izolacji przewodu zerowego względem zieroi.£ ?. 
których sygnały o określonych wartościach,, 
niezależni** lub jednocześnie sterują wyzwala» 
czem /W/.łęcznike głównego ze pomoce tyrystora 
Układ scalony /IC/ jest zasilany prędowo po-
przez rezystor /R5/. Między końcówkę /A/ ate-
nowiaca masę układu /IC/ P a jego końcówkę /6/ 
atanowięca dodatni biegun zasilania włęczony 
jest kondensator elektrolityczny /C6/. Koń-
cówka wyjściowa /5/ układu scalonogo /IC/ po-
leczona jest z bazę tranzystora /TI/# którego 
emiter dołęczony je$t do brawki tyryatore /T2/, 

/2 zastrzeżenia/ 

(54] Układ sterowania rozruchem i hamowaniem 
T^Tü*"*T^"d'ő z přzekształtnikiem"" 

HE 

4(51) HO2P Al(21) 258393 (22; 86 03 1.1 
(71) Klucżewskie Zakłady Papiernicza 

im» 3. Dębrowskiego, Klucze k/Olkus?« 
(72) Muaielak Ksziroierz 
(54) Przyrząd do ustawiania střevy noutralnęi 

(57} Wynalazek rozwiązuje zagadnisnie przepro-
wadzania sprawnego i dokładnego pomiaru prąd-
nic i silników w czasie przeglądów konserwa-' 
cyjnych w praktyce warsztatowej, a zwłaszcza 
ruchowej. 

Przyrząd według wynalazku ma generator /!/ 
napięcia o przebiegu prostokątnym i o określo-
nej częstotliwości, połęczony poprzez wzmac-
niacz / 2 / i transformator dopasowujący /3/ z 
zaciskami wyjściowymi / 4 / , do których podłą-
czone jest uzwojenie wzbudzenia maszyny. Zaś 
uzwojenie twornika maszyny podłączone jest do 
zacisków wejściowych /5/ przyrzędu, które po-
łęczone sa z wyjściem przedwzmacniacza /6/, 
którego wyjście połęczone jest z wejściem 
wzmacniacza wejściowego /"?/, połęczonego z 
oscylografem /&/ i zaciskami /9/ wewnętrznego 
miernika napięcia. /I zastrzeżenie/ 

4(51) HO2P Al(2l) 25B394 (22) Bb 05 1 ;! 
.(71) Klucżewskie Zakłady Papiernicze 

jm. 3arosłmva Dębrowskieao„ Klucze 
k/Olkusza 

• (72) Mtj«iolak Kozj mierz1 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ustawia-
nia czasu wstępnego blokowania przekształtnika 
tyrystorowego, jak również wprowadzania opóź-
nienia, po którym następuje wyłączenie stycz-
nika głównego. 

Układ według wynalazku ma przyciski /!/, 
/2/ załęczajace i wyłęozajęce zespół napędowy, 
połączone z wajściami przerzutnika /3/, wyz-
walanego zboczem» Wyjście /Q/ przerzutnika /3/ 
jest połęczone z wejściem uniwibratorów /4 i 5/ 
oraz wejściem bramki /G/. Drugie wejście bram-
ki /6/ połączone jest z wyjściem /Q/ uniwibra-
tora / 4 / , zaś wyjście bramki /6/ połęczone jest 
z wejściem przekaźnika optoelektronicznego / 7 / , 
do którego przyięczony jest stycznik / 8 / , od~ 
blokowujacy przekształtnik tyrystorowy. Nadto 
wyjście /Q/ przerzutnika /3/ połęczone jest z 
wejściem bramki /9/, której drugie wejście 
pomęczone jest z wyjściem /Q/ uniwibratora /5/, 
zaś wyjście bramki /9/ połączone jest z wejś-
ciami uniwibratora /1O i 11/ i wejściem prze-
kaźnika optoelektronicznego /12/. Do przekaź-
nika /12./ przyłęczony jest stycznik główny 
/1.3/ zespołu napędowego, zaś wyjścia uniwibra-
torów /1O i 11/ połęczone sa z wejściami bram-
ki ,/14/, której wyjecie połęczone jest poprzez 
wzmacniecz oewrscajęcy /15/ z wejściem prze-
kaźnika opîo©lakironicznego /16/, do którego 
przyłęczony jest stycznik /17/ dynamicznego 
H silnika. /I zastrzeżenie/ 

i A, 

4(51) H02P Al (21) 258396 (22) 86 03 11 
(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa "EMAG" 

Katowice 
(72) Wosiriski Henryk, Dzidowski Oan, Hefczyc 

Marek, ćwik Andrzej 
(54) 

(b7) Wynalazek rozwięzuje zagadnienia kompen-
sacji wpływu zmian napięcia zasilającego na 
własności dynamiczne sterowanecjo prostowniki? 
z prądowym sprzężeniem'zwrotnym. 

Układ według wynalazku wyposażony jest 
w element /&/ pomiaru napięcia zasilania, z 
którego sygnał wartości napięcia zasilania dop-

-m 

<LÏ 
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rowadzony jest do jednego z wejść regulatora 
/6/ prędu wyjściowego i steruje ograniczeniem 
jego napięcia wyjściowego tak, aby przy zwięk" 
szeniii wartości napięcia zasilania, układ for-
mowania /5/zwiększył minimalny kęt opóźnienia 
włączenia, bloku / 2 / prostowniczych elementów 
półprzewodnikowych. /i zastrzeżenie/ 

4(51) H02P Alf21) 258568 (22) 86 03 21 
(71) Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych 

"Installs Gdańsk. 
(72) Radzio Andrzej 
(54) Sjtejr ownik^jai j tn i jca.._p^rjijj u ̂ gtjąiegc? : "• 

(57) IMynalazak rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania sterownika silnika prędu stałego i pros-
tej konstrukcji, łatwej eksploatacji i. kon-
serwacji. ' • • / • • . 

W sterowniku według wynalazku emiter 
tranzystora./T4/ poięczony jest z kolektorem 
tranzystora /T3/ä zaś emitar tranzystora /T'3/ 
połączony jest z kolektorem tranzystora /T4/» 
Kolektor tranzystora /T4/ i emitor tranzysto-
ra /T3/ połęc£one sa z kondensatorem /CA/, 
opornikiem-/R6/'oraz dioda /Ď3/. Opornik /R5/ 
znajdują się pomiędzy bramkę tyrystora /Th/, 
a emiterem tranzystora"/T4/ i kolektorem ťra-n--
zystora /1*3/o Wynalazek ma zastosowani© 
zwłaszcza w podajnikach drutu w automatach 
spawalniczych.*' . /i zastrzeżenie/ 

4(51) H03B Al(2i) 258459 
Í7l) Politechnika Warszawskat (72) Dąbrowski Andrzej 

•(54) Generato;~ LG 

(22) 86 03 17 
»rs'zawa 

(57) Wynalazek ..rozwiązują zsgadnienia opraco-
wania generators LG, którego konstrukcja 
umożliwiałaby prostat baz odczepów i dzielni-ków pojemnościowych, prryłcczenie obwodu ŁC 
pomiędzy masę a wejście układu,, 

Generator zawiera obwód rezonansowy /ŁC/ 
wleczony między masę, a wejścjf* í j»dnoc2eé-
nia wyjecie Wzmacniacza řbudowífrieyo na dwóch 
tt. nnzy«»torach, ?, kťórych pierwszy jest tran-' 

•A"? ! 
R3 

T W y 1 wy 2 ft» Cf+ IJfM 

I i \ 

zystoram unipolarnym /Tl/ pracującym w ukła-
dzie wspólnego źródła, a drugi jest tranzys-
torem bipolarnym /T2/ pracujęcym w układzie 
wspólnej bazy. /l zastrzeżenie/ 

4(51) H03F Al (21) 256605 (22) 85 12 04 
(71) Zakłady Mechaniki Precyzyjnej "Unitra*-

Magmor", Gdańsk 
(72) Łubiński Marek, Frydrychowicz Paweł 

Sposób sy grią̂ li_zjac J i ni spraw id ło we i pracy 
wzmacniacza mocy i úTčlacf 3o"sygnaliz*ác j i 
nieprawidłowej pracy wzmacniacza mocy 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sygnali-
sacji przeciężenia i przes.terowania wzmacnia-
cza niezależnie od wartości i charakteru im-
pedancji obciążenia, częstotliwości pobudza-
nia, warunków zasilania i innych. 

W sposobie według wynalazku we wzmacnia-
czach nie mających ogranicznika prędu sygnali-
zuje się przekroczenie określonej wartości 
prędu wyjściowego, zaś z ogranicznikiem sygna-
lizuje się jego zadziałanie oraz niezależne 
każdorazowa zmniejszenie się różnicy pomiędzy 
napięciem zasilania, a napięciem wyjściowym 
poniżaj określonej wartości. W układzie według 
wynalazku wejście /3/ wzmacniacza /!/ dołączone 
jest, poprzez blok /5/ dostarczający informacji 
o prądzie wyjściowym, do wejścia sumatora / 4 / , 
którego drugie wejście połączona jest poprzez 
blok /!/ dostarczający informacji o różnicy 
pomiędzy napięciem zasilania i napięciem .wyjś-
ciowym z drugim wyjściem /6/ wzmacniacza /!/• 
Wyjście sumatora / 4 / połączone jest z układem 
sygnalizacji /8/. /2 zastrzeżenia/ 

H03F 2<ôS\ bii (?;•) H6 12 20 

( 7i ) Zakłady Mechaniki Precyzyjciej 
." UN I TRA-MAßMOR " , Gdańsk 

(72) łubiński Marek,, f-rydrychywici: !'avv«ł 
154 ) 

(57) WyrtííiaZök rozw.i.yzuj« "iajadinen-e ulepsze-
nia konetriikcji wzmacniaczy i zwiększenia ich 

dś 
>V ukłfirizit» wodług wynalaîku układ komu-

tacji wejść /'.%/ i układ komutacji magnetofonów 
/A/ oraz przełącznik rod/.gju pracy /5/ usytu-
owans sę na (Join«] płytc« drukowanej i związa-
ne» z przełac./Tiikaroi dolnym.1 płyty czołowej. 
Układ regulacji, barwy torsu / "// i. układ wyboru 
częstotliwości odcSęcia /%/ ümi*:Hsrczone ae n» 
górnej płytce drukowanej. : vit!- ruskich czç-ft-
totliwoéci /ÍO/ i râ ulriř.ir «ntscnisczB /1l/( 
a także rasjulstor zriw-wrenii kanałów /Í.3/ 
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i filtr fizjologicznej regulacji wzmocnienia 
/12/ umieszczone sa na drugiej płytce druko-
wanej. Oba zespoły pcłęczone są z górnymi 
przełącznikami płyty czołowej, 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) HQ3K 
GO6F 

Al(21) 258661 (22) 86 03 28 

(71) Instytut Technologii Elektronowej, 
Warszawa 

(72) Rakowski Marek, Paivlukiawicz Maciej» 
Zasikowski Grzegorz, Żebrowski Tadeusx 

(54) Układ sprzęgający źródłp sygnału 
asynchronicznego z synchronicznym 
procesorem zleceń ""* 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania układu, w którym efektywna częstotli-
wość wykonywania zleceń mogłaby być równa 
maksymalnej częstotliwości realizacji tych 
zleceń, bez stosowania dodatkowych układów 
synchronizacj i« 

Układ ma na wejściu /IPP/ cyfrowy układ 
różniczkujęcy /OB/ połączony z asynchronicz-
nym wejściem /IAP/ ustawiajęcym przerzutnik 
/Pl/ w stan aktywny. Wejście /IBP/ ustawiające 
przerzutnik /Pl/ w stan nieaktywny jest do-
łączone do źródła sygnału /B./ i jest aktywne 
w czajBie trwania sygnału /J31/, a wyjścia 
/Q\> Qj/ przerzutnika /Pl/ sa połączone z 
wejściami przerzutnika /P2/ sygnałizujacego 
procesorowi konieczność obsługi zlecenia, 
które to wejścia sę aktywne w czasie trwania 
sygnału /ß2/ i bramkowane koincydencję nie-
aktywnego stanu sygnału /B_/ i aktywnego sta-
nu przerzutnika /P2/, /I zastrzeżenie/ 

_ J 

4(51) H04B Al(2l) 257239 (22) 85 12 31 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 

Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 
(72) Słodczyk Mirosław, Syryczyński Andrzej, 

Partyka Marek 
{S'O Sposób dołęczenia dwukierunkowego kanału 

synchFonicznej transmisji szeregowej do 
proceso~Fa" wykonuJęcego programową m 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób dołę-
czenia dwukierunkowego kanału synchronicznej 
transmisji szeregowej do procesora wykonują-
cego programowa obsługę protokołu transmisji, 
zapewniający wykorzystanie maksymalnej szyb~ 
kości procesora, przeznaczony do stosowania 
w sieciach transmisji danych i sieciach lo-
kalnych. 

Sposób według wynalazku charakteryzuje 
się tym, że kanał transmisji jest adresowany 
grupę kolejnych adresów tworzących cięgły ob-
szar, analogiczny do obszarów pamięci, przy 
czym pojemność tego obszaru obejmuje długość 
maksymalnego bloku danych przekazywanych jed-
ne przesyłkę, w czasie odbioru i nadawania 
bloku danych procesor wykonuje dla każdego ko-
lejnego baj tu jeden przekaz typu pamięć-pamięć 
7, autóinkrefnsntacja adresu źródła adresu przez-
naczenia i licznika przekazów, a synchronizacja 
programu procesora z początkiem pierwszego baj~ 
tu odbieranej lub nadawanej przesyłki odbywa 
się za pomoce instrukcji oczekiwania na syg-
nał poczętku odbioru lub poczętku nadawania 
tworzone w kanale • transmisji, zaś dalsza syn-
chronizacja bajtowa odczytu przez procesor 
każdego kolejnego baj tu odebranego przez ke-
nał oraz synchronizacja bajtowa wydania przez 
procesor każdeuó kolejnego bajtu odebranego 
przez kanał oraz synchronizacja bajtowa wyda-
nia przez procesor każdego kolejnego bajtu do 
nadania przez kanał odbywa się przez zatrzy-
manie instrukcji przekazu procesora pamięć-
pamięć w oczekiwaniu odpowiednio na sygnał 
gotowości odbiornika kanału względnie sygnał 
gotowości nadajnika kanału. /3 zastrzeżenia/ 

4|51) HÜ48 
E?1F 

Al(21) 258466 (22) 86 03 18 

(71) ^entraîna Stacja Ratownictwa Górniczego, 
Bytom 

(72) Gzarnecki Zenon, iíybarski Lesław, ćwiek 
Bogdan, Wojciechowski Wiesław, Czarnecka 
Zdzisława, Kwiatek Derzy, Kołodziejski 
Krystyn, Poczesny Tomasz, Kandzia Antoni, 
Kroczek ciarard 

(54) Sposób awaryjnego rozwiązywania łgczności 
w podziemiach kopalń" 

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób awaryj-
nego po 1ozunu en La się w podziemiach kopalń z 
ludźmi odciętymi przez przeszkodę od wyrobisk 
czynnych. Sposób polega na tym, że do nawią-
zania łączności fonicznej lub telegraficznej 
* ludźmi odciętymi przez przeszkodę od wyro-
bisk czynnych wykorzystuje się modulowane 
falę dźwiękowe. Fale tę pobudza się z jednej 
strony przeszkody w «lamentach wyposażenia 
wyrobiska górniczego, tv cellznie górotworu 
oraz »v przeszkodzie i odbiera się z tych ele-

i po druqi*.) 9u^»ie te.j przeszkody. 
/I zastrzeżenie/ 
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4(51) HÖ4L Al (21) 257240 f22) 85 12 31 
(71) Państwowe Zakłady Teletransmisyjne 

"Telkom-PZT", Warszawa 
(72) Słomiński Mirosław, Kobielski Janusz, 

Zbierzchowski Bogdan.» Rydel Mieczysław 
(54) Sposób odbioru sygnałów cyfrowych 

kodowanych TransmisyïnTe i^odbiornik 
kodu transmisyjnego 

(57) Wynalazek rozwięsuje zagadnienie zwięk~ 
szenia skuteczności wykrywania błędów trans-
misji sygnału cyfrowego. 

Sposób odbioru sygnałów cyfrowych kodo-
wanych za pomoce wieloslfabetowych kodów 
transmisyjnych o stałaj długości słowa cha-
rakteryzuje się tym, że dekodowanie kodu 
transmisyjnego i.wykrywanie błędów transmisji 
sygnału cyfrowego przeprowadza się jednocześ-
nie w odbiorniku kodu transmisyjnego, Odbior-
nik kodu transmisyjnego wyróżnia się tym, że 
do /N + K/-bitowago wejścia adresowego pamię-
;ći /P/ dołęczone jest /N/-bitowa wejście /Y/ 
odbiornika oraz'/«/-bitowe ' wyjście /C/ rejest-
ru /R/, /M+l+K/-bitowe wyjście pamięci /P/ 
dołączone jest do wejścia rejsstru /R/6 któ-
rego /M/-bitowe wyjście doięczone jest do 
wyjścia /Z/ odbiornika, a /l/-bitowe wyjście 
dołęczone jest da wyjścia /V/ odbiornika. 

/3 zastrzeżenia/ 

WE-ADRESOWE 

R 

V •7 

4(51) 
G05F 

Al (21)- 258425 (22) 86 03 14 

(71) Zakłady Telekomunikacyjnych U 
Zasilających "Telkom-Telzsis" , Szczecinek 

(72) Grunt nocek, Grunt Marek, KoiRorowski 
Jart> Kowalski Wiesław, Kozłowski CJanuss* 

(54) Uki ajl be gp rzerwowegu za s i lan ia u rządzeń 
te I o k o n*u n i'\< ačyjnycjj"""*— 

(57) Wyn^lazok rozwiązuje zagadrslenis opraco-
wania układu chnrak teryr.vjącego sit wysoka 
sprawności.? podczas pracy buforowej, dobr? 
dynamikę napięć na zaciskach odbiorczych. 

pełnym wykorzystaniem baterii oraz możliwością 
pełnego naładowania baterii podczas samoczyn-
nego ładowania. 

Układ według wynalazku zawiera zespół 
prostownikowy /!/, do którego rfołęczona jest 
bateria /2/. Między biegun ujemny zespołu 
prostownikowego /!/ a zacisk odbiorczy, ujemny 
urządzenia zasilanego /6/ wleczone sę szeregowo 
przetwornica dodawcza / 4 / i zespół zaworów 
redukcyjnych /3/. Równolegle z zespołem zaworów 
redukcyjnych /3/ jest połączony zestyk /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

Al(21) 258628 (22) 86 03 25 4(51) H04M 
HO 48 

(71) Politechnika Poznańska- Poznan 
(72) Kabaciński Wojciech, Oajszczyk Andrzej 
^ 4 ) .Cy.frp.ws ,^leloaakçy^ne pola komutacyjne 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco-
wania -pola t> wysokim stopniu niezawodności, 
przydatnego w konstrukcji central telekomuni<-
kacyjnychj 

Pole komutacyjne według wynalazku stanowi 
układ dwóch jednakowych, sprzęgniętych ze sobę 
pól ski.idowych /I i 2/, z których każde 
składa <si?_ z trzech, pcłęczonych szeregowo mo-
dułów /3» -: i 5/ oraz odpowiednio /6, 7 i 8/. 
Każdy z tyo*~ modułów stanowi pojedynczy ele-
ment komutacyjny względnie jedno - lub wielo-
stkcyjna pol& komutacyjne. Wolne wyjścia środ-
kowych modułów /4 i 7/ są naprzemiennie przy-
łęczona dc łaC2y międzysekcyjnych w poszcze-
gólnych pojsc;.> skiacowych. /I zastrzeżenie/ 

4Í51) M05B 
HO li. 

Al(21) 258285 (22) 86 03 07 

(?'l) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Kalifa 3an» Kiałklewicz Jędrzej, 

Kozłowaki Antoni, Rokicki Gabriel 
die :' elektrolumines-

(5?) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opraco-
wania sposobu pozwalaj§c;?go na otrzymywanie 
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diod elektroluminescencyjnych z płaskimi czo-
łami obudów rozpraezajęcymi promieniowanie 
światła, złożonych z cienkiej warstwy rozp-
raszającej światło o równomiernej grubości 
na całej powierzchni czoła obudowy i przez-
roczystej warstwy światłowodowej. 

Sposób charakteryzuje się tym, że kompo-
zycję epoksydowa oparte o dianowę żywicę epo-
ksydowe, ewentualnie z dodatkiem rozcieńczal-
nika utwardzacz bezwodnikowy i przyspieszacz 
utwardzania, o lepkości w temperaturze 25°C 
nie mniejszej niż 400 mPa.s,. i o lepkości 
w temperaturze utwardzania w poczętkowej fa-
zie procesu nie większej niż 50 mPa.s, za-
wierajęce dodatkowo 1 do 20%, wagowych talku 
o granulacji 0,1-10 um i ciężarze nasypowym 
400-700 g/dn)3, dozuje się jednostopniowo de» 
foremek, a następnie wprowadza do nich ażury 
lub przepusty z przymocowanymi strukturami 
świecącymi i całość utwardza się w tempera~ 
turze 90-140°C przez 0,5-6 godzin i ewentual-
nie poddaje dodatkowemu hartowaniu w podwyż-
szonej temperaturze. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H05B 
C21D 

A2 (21) 263188 (22) 86 12 19 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Mazany Dariusz, Danta Tomasz, Helak 

Zbigniew, Ruszczyc Zygmunt, Opaliński 
Antoni 

(54) Głowica do nagrzewania i_ndukr,yj_n3gtJ 

(57) Przedmiotem wynalazku jest głowica do 
nagrzewania indukcyjnego, przeznaczona 
zwłaszcza do szybkiego nagrzewanie blach 
stalowych. 

Głowica według wynalazku skip,da się z 
transformatora średniej częstotliwości i 
powierzchniowej nagrzewnicy indukcyjnej z 
uzwojeniami chłodzonymi ciecze, przy czym 
transformator i nagrzewnica tworzę całość 
przemieszczane w stosunku do nagrzewanej 

płaszczyzny. Transformator ma jarzmo /!/ zło-
żonR z ciętych rdzeni zwijanych, natomiast 
zewnętrzne część układu magnetycznego nagrzew-
nicy stanowi drugie .jarzmo /6/ o kształcie 
litery U. Kierunek głównego strumienia megne-
tycznego w obydwu jarzmach /I/ i /6/ pokrywa 
się wzdłuż całej drogi z kierunkiem najlep-
szego przewodnictwa magnetycznego orientowa-
nej taśmy transformatorowej. /I zastrzeżenie/ 



II. W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

DZIAŁ A 
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(51) AO1G Ul (21) 78704 (22) 86 11 19 
(71) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, 

"Falenty", Raszyn 
f72) Drupka Stanisław, Karczewski Eugeniusz* 

Mosiej Jan, Soćko Stanisław 
(54) Minizraszacz 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest mini-
zraszacz znajdujący zastosowanie w instalac-
jach nawadniających do sadów owocowych« plan-
tacji krzewów jagodowych oraz roślin upraw-
nych w szklarniach i tunelach foliowych» 

Minizraszacz korzystnie instalowany na 
rurach z polietylenu miękkiego o średnicach 
20-32 mm, składa się z podstawy / 2 / , na któ-
rej zatrzaskowo nasadzona jest nasadka /I/* 
W nasadce znajduje się jeden niecentrycznie 
wykonany otwór wylotowy / 4 / , nad którym umiesz-
czone jest skrzydełko /3/ z cylindrycznym 
wzgłębieniem od wewnątrz, wzmocnione od zew-
nętrznej strony. , /I zastrzeżenia/ 

4i51) A01M Ul(21) 79009 (.22? 86 12 24 
(71) Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, 

Poznan 
(72) Dędro Cecylia 

Urządzenie do zwalczania chwastów, 
zwłaszcza w szkółkach feśnych 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urządzenia zapewniającego skutecz-
ne, chemiczne zwalczanie chwastów, eliminują-
cego pracę ręczna. 

Urządzenie, zawieszane na ciągniku rolni-
czym poprzez ucha / 2 / i czopy, ma pompę prze-
ponowe / 4 / umieszczona pod zbiornikiem oprys-
kiwacza /5/, napędzana wałem przekaźnika mocy 
cięgnika za pomocą wału przegubowego oraz za-
wór rozdzielczy / ? / z manometrem, umieszczony 
w odległości dogodnej dla kierowcy. Ciecz 
robocza ze zbiornika przepływa przewodami / 8 / 
do lancy roboczej zamocowanej na wspornikach 
/10/ osadzonych na ramie. Lanca robocza połączo-
na jest przewodami elastycznymi z dyszami roz-
pylającymi /li/. Do ramy podwieszone sę na 
łańcuszkach /13/ o regulowanych wysokościach 
osłony wzdłużne /14/ o przekroju półkołowym 
dla ochrony rzędów siewnych w czasie oprys-
kiwania. Przestrzeń, w której następuje rozpy-
lania czynnika roboczego osłonięta jest od 
góry osłony /15/ łukowe i ograniczona z wszyst-
kich boków oałonami /16, 18/. /3 zastrzeżenia/ 

15 8 5 

21 

4(51) A22B Ul(21) 79006 (22; 86 12 22 
(71) Okręgowa Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Mięsnego, Zielone Góra 
\7Z) Szejbakowaki Tadeusz, Malanowska Anna 
(54) Kadłub haka do zawieszania tusz i półtusz "ETjâVh' 
(57) Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji kadłubo haka o zwiększonej wytrzy-
małości » 

Kadłub według wzoru wykonany z odlewu o 
ksxtaicie zbliżonym do litery "0" ma w naroż-
niku łączącym jego środkowe cífáé /!/ z dolnym 
ramieniem / 2 / usytuowane syn», l ryeznis do jego 
osi pionowoj dwa żebra /3/„ Przekrój tych że-
ber /3/ zmniejsza się od ń£roża w kierunku 
górnego ramienia / 4 / kadłobs. 

/I zastrzeżenie/ 
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Hak wykonany z korpusu /I/ o kształcie 
zbliżonym do litery MC", z dwoms ramionami i s 
częecię środkowe wyposażone w zaczep /2/ ma na 
powierzchni zewnętrznaj korpusu, pomiędzy za-
czepem /Z/ a dolnym ramieniem /&/ haka, ukaz-
tałtowane klinowe żebro /9/ o przekroju zbież» 
nia sfiiniejszejęcym się w kiarunku dolnego ra-
mienia /&/. /I zastrzeżenie/ 

4(51)'A22B Ul(21) 79007 {22} fiS 22 

(71) Okręgowe Przetlaiębiorstwo 
Mięsnegoj Zielons Góra 

(72) Szejbakowski Tadeusz 
{54} Hak do p^zawieazania tusz 
(57) Kfzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji haka o zwiększonej wytrzymałości. 

DZIAŁ B 
ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWEJ TRANSPOR1 

4 (51) B03.0 
GO IN 

Ul (21) 79161 (22) 87 01 14 

(71) Zakład Odczynników Chemicznych, Lublin 
(72) Gałczyńska Zofia 
(54) Osuszacz^jjazów nośnych 
(57) Wsór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
opracowani© konstrukcji osuszacza gazów noś-
nych używanych w chromatografii gazowej. 
Osiissa« soa kształt naczynia cylindrycznego 
/!/, którego końce sę etożkowo zbieżnie ku 
centryczni© usytuowanym kanałom przelotowym 
/2/, przeobotfzecym przeiz szyjki /3/„ Osuszacz 
jest poleczony prsy użyciu nakrętsk dła«*nico~ 
wych /5/ z rurami /?/ łęczęcymi butla ?. gazami 
nośnymi z chromatografem. /3 z»6trzężenia/ 
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4(51) BO1F Ul (21) 79136 (22) 87 Ol 06 
(71) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 

Katowice 
(72) Goleniowski Ryszard 
(54) Urządzenie do rozpuszczania i mieszania 

reagentów ' 
(57} Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji trwałego i ekonomicznego 
urządzenia do rozpuszczania i mieszania rea-
gentów z woda. 

Urządzenie stanowi prostokętny zbiornik 
/ I / , w którego osi podłużnej umieszczona jest 
strumienica składająca się z dyszy / 2 / umoco-
wanej w krótszym boku zbiornika /I/ oraz dy-
fuzora wykonanego z dwóch cylindrycznych rur 
/ 7 / i / 8 / o różnych średnicach połączonych z 
soba środkowym, stożkowym elementem /6/ 
umieszczonych nad dnem w osi dyszy / 2 / . Rura 
/ 7 / ma stożkowy kołnierz /9/ rozwarty w kie-

\Ł '\Ł II lu \SL 

runku dyszy / 2 / a usytuowany w pewnej odleg-
łości od dyszy / 2 / f połączonej przewodem /3/ 
z recyrkulacyjne pompę /A/» Na poziomie dyezy 
/ 2 / w krótszym boku zbiornika /!/ umieszczone 
aę zasilające pompę / 4 / przewody /5/ rowodu-
jące zasycanie płynu z zbiornika /i/ i jego 
recyrkulację poprzez pompę /A/ i dyszę /?./ do 
zbiornika /!/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) 823B Ul (21) 78421 (22) 06 10 16 
(71) Fabryka Szlifierek "Ponar-Łódź", Łódź 
(72) Kluszczyński Tadeusz, Karon Henryk, 

Oagiełło Cianusz, Piatkowski Tadeusz 
(54) Hydrauliczny uchwyt samocentrir 

z tuleja zaciskowe "**"" 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia 
opracowania uchwytu cechującego się prostotę 
budowy i niezawodnością działania. 

Uchwyt według wzoru zawiera tuleję za» 
ciskowę /I/ o stożku zewnętrznym i tuleję 
osadczę / 2 / o stożku wewnętrznym t( wzajemnie 
współpracujące, oraz zawiera zespół sprężyn 
/3/ dla zacisku uchwytu i cylinder hydrau-
liczny /li, 12, 15/ dla lubowania uchwytu, 
który to cylinder utworzony jest przez zespół 
nieobrotowej obudowy /li, 12/ a tłok /15/ 
jednostronnego działania, jest przesuwny do 
oparcia się o tarczkę czołowe / 8 / , usytuowa-
ne na zewnątrz obudowy /li i 12/, przytwier-
dzona za pośrednictwem przesuwnej tulei poś-
redniej /5/ i zespołu sprężyn ściskanych /9/ 
do tulei osadczej /?/. /I zastrzeżenie/ 

4 (51) B23C Ul (21) 78760 (22) 86 11 27 

(71) Huta Stalowa Wola, Kombinat Przemysłowy, 
Fabryk-a Maszyn 3anów Lubelski, Janów 
LubeisKi 

(72) Kapron Tadeusz 
^54) T'.;1G] .̂  do mocowania frezów lub wierteł 

a"*cTTwytè"m. walcowym 
(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
uproszczenia oudowy tulejki i zapewnienia lep-
a?.e>qo i dokładniejszego pod względem współoeio-
wośfci mocowania narzędzia. 

Tulejka do mocowania frezów lub wierteł 
z chwytem walcowym ma część robocza / I / w 
kształci© stożka Morse'a przechodząca przejś-
ciem stożkowym / 2 / w walcową część chwytowe 
/3/. Część robocza / I / ma wydrążenie /A/ o áred« 
nicy odpowiadającej średnicy części chwytowej 
mocoi.'-anago wiertła lub fréza i trzy wzdłużne 
nacięcia /5/ równomiernie rozłożone. Część 
chwytowa /3/ tulejki ma osiowy gwintowany otwór 
/6/ przeznaczony do zabierania i zaciskania 
tulejki we wrzecionie obrabiarki. 

/i zastrzeżenie/ 

4 
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4(51) 0230 78653 (22) 86 11 :14 

(71) SIMP - Ośrodek Doradztwa Technicznego 
"ZORPOT", Warszawa 

(72) Szydłowski Michał,, Turkiewicz Laon 

(57^ Piła według v/zoru użytkowego charaktery-
zuje się tyra» ie silnik /5/ oraz wrzeciennik 
/ 2 / zamocowane sę na jednej podstawie /3/ t 
przytwierdzonej przegubowo do wózka, przy cr.ys 
wózek ma łożyska toczne /&/ umożliwiającego 
jego przesuw w prowadnicach ramy / 7 / . 

/I zastrzeżeni® 

4(51) 823G Ul (21) 79031 (22) 

(71) Polskie űórnictwo Nsf-towe i Gazownice-/o 
Zakład - Geofizyk» Kraków, Krakom* 

(72) Śmiałek Gebrioi 

Í54) Przystawka do wiertarki do Mocowania gwTfltownikó*» -•--' ŁJ'— »~~..~ 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia op-
racowani« konstrukcji przystawki, które poz-
wala na ułatwienia pracy przy nacinaniu gv?i<n-
ïw n ořtvorach przelotowych gwintownikaei «a» 

y 
Przystawka charakteryzuje się ty®, ż« 

skrada sie % uchwytu gwintoftnikúsv / ! / 
gniazdo / ^ ., pomęczonego z łęcznikieia / 3 / Ä 
który e»a negwinteweny ott^ór / 4 / do nakręcenia 
n* wiertarkę. /I ż / 

4(51) 823K Ul (21) 78942 (22) 86 12 18 
?t> C>n«r«ćtiro 

*Iřolř»sg"> , 
c: j i Górnictwa 

d Górniczych 

%54) Ssawka spawalnicza 
(57J Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op-
racowania efektywnej w działaniu ssawki do 
odcięgania zanieczyszczeń spawalniczych. 

Ssawka ma cylindryczna przysłonę /6/ ze 
•szczelina /?/ osadzone wspćłśrodkowo w cylin-
drze / 4 / . Cylinder / 4 / jest zabudowany wewnętrz 
obudowy /!/, która ma ssęca szczeliny / 3 / roz-
cięgajace się wzdłuż dłuższych boków podstawy 
/2/. W cylindrze / 4 / od strony ssęcych szcze-
lin /3/ są wykonane podłużne otwory. 

/I zastrzeżenie/ 

4 Î5XÎ 023K Ull2l) 78998 (22) 86 12 22 
Í71) GwareCTwo AusoRő^yzacji Górnictwa "Eaag", 

Katowic® .., 
(72) Kretek Edward, Kacznarczyk Edward . 
i54) Zasilacz regulowanego napieçia 

clő~zaeilania "TTő 
(57̂  Zasilacz według wzoru użytkowego aa obu-
dowę /l/t wy | < o n ö n a w kształci« prostopadłoś-
cianu, w której górna część bocznej ściany o 
krótszej krawędzi jsst zukosoraana «¥ stosunku 
do ściany górngj, tworząc tym saoyia manipula-
cyjny pulpit / 2 / , 

Oo górnaj ściany obudowy /i/ przy pomocy 
wapornikós» / 3 / Jest przymocowana podat arek e / 4 / 
w kształcie spiralnej sprężyny, m podstawie 
której jesc umocowany t»raoizolacyjny pierś-
CŁon /5/, Ms oariłpulacyjnya pulplcics / 2 / sa 
ro2si©s2czone w jednej koluianie ßiöcioivy wy-
łecznik /&/ i kontrolna.lampka / 7 / 9 a « dru-
gtaj kolumnie wfsoółosiowi» gniazdo do. przyłs-
CÂsnie lutownicy orgz pokrętło /9/ rogulacyj-
nago potenc.jo®»tru„ ft tylnsj ściance obudowy 
/!/ jest umieszczony przepust /10/ dla przewo-
du pityłfczeniossił^o oraz bňzpiecřnikoHra gniaz-
do /li/, /i zastrzeżenia/ 

I V»J i-,i 
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4(51) B23K Ul (21) 79157 (22) 87 01 13 
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza 

im. 3.3. Śniadackich, Bydgoszcz 
(72) Jedliński Ryszard, Olszyński Marian, 

Wojciechowski Mieczysław 
(54) Obrotnik do nepawania elementów 

obrotowycTT maszyn. zwłaszcza wirników 
T T ^ J J 

(57) Wzór użytkowy roz^ięzuje zagadnienie op-
racowania prostej konstrukcji ekonomicznego 
w działaniu obrotnika. 

Obrotnik według wzoru charakteryzuje się 
tym, że ma przekładnię pa^o^ę o wymiennych 
kołach pasowych /3 i 5/ oraz przekładnię bez-
Ëtopnlowç / 8 / , które przekazują napęd ód sil-
nika elektrycznego na napawany element. Przed-
miot wynalazku może znaleźć zastosowanie w 
przemyśle maszynowym, /i zastrzeżenie/ 

4(51) B23K Ul (21) 79757 (22) 87 03 26 
(71) Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolniczych 

"Agromef", Oawor 
(72) Sienkiewicz 3an, Rosik Edward, Borya 

Stanisław 
(54) Palnik do 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji palnika do napawania z 

1 

grawitacyjn/m dozowaniem proszku, zapewniają-
cego dozowanie proszku dokładnie w jiydro pło-
mienia. 

Palnik w główce /!/ osadzony nsa zawór 
/6/ dozujęcy oraz iglicę / 7 / , a zbiornik / 2 / 
proszku połęcrrony jest z główkę /!/ poprzez 
nakrętkę / 3 / . Zawór /6/ dozujęcy, iglica /?/ 
i dysza / 8 / usytuowane sg w jadnej osi. Część 
walcowa iglicy / 7 / przechodzi w jej csęóć 
stożkowe poprzez kołnierz o przekroju stożka, 

.. . /3 zastrzegania/ 

4(51) B24B Ul (21) 79012 (22) 86 12 22 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "P0LMÂG" 

Fabryka Maszyn Górniczych im» Marcelego 
Nowotki "Niwks", Sosnowiec 

(72) śledziński Adam, Małczęć Merísn, Janoáik 
Wacław 

(54) Obudowa stanowiska do czlifowąnia l ť T T ^ i Ť r 
(57) Wxór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji obudowy popr&wiajęc&j 
warunki BHP przez zmniejszenie zapylenia. 

Obudowa według wzoru utworzona Jest 2. 
trzech równych ścian / I / i każda z mich me na 
~ 1/2 wysokości osadzenia, w obrębie którego 
wspawane sa ukośnie płaskowniki /A/ tworzące 
szczeliny -^1 mm. Od ściany /!/ środkowej od-
prowadzona jest indywidualna, wywiewna insta-
lacja ,/5/ ze znanym wentylacyjnym urzadzanlew 
/6/". Wewnątrz ścian / I / umieszczony jest prze-
noény stół / 8 / . - /Î zastrzeżs-nis/ 

•3 í 

4(bí) B24B 
B23Q 

Ul (21) 79061 (22) 86 12 30 

' k'RPO" , (71) Zakład Techniki Próżniowej 
Koszalin 

(72) Dziadosz Staniałam 
(54) Trzpień rozprężny 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji trzpienia pozwalającego na łetwss i 
szybkie mocowanie obrabianych przetlwiotów ty-
pu tulei oraz szybkie uwalniania ich z uchwytu, 

Trzpień rozprężny sianowi częściowo roz-
prężna tulejka /!/, której część rozprężna / 3 / 
służy do mocowania obrabianego przedmiotu / 4 / t 
a część walcowa / 7 / mocowans Jest w uchwyci© 
obrabiarki. Tulejka / 1 / ma kształtowy otwór 
/li, 12, 14/, »v którym uffiieeiifiAom/ j.jat w » ^ 
nętrzny trzpień / 2 / walcowo - stożkowy. Część 
stożkowa / 8 / wewnętrznego trzpianlo / 2 / osa-
dzona jest w części rozpręinej /3/ tulejki /i/. 
Wjęks?a, c-cołowa powierzchnia c/ęeci stożkowej 
/ 8 / trzpienia / 2 / etanowi bàz<i dla podparcia 
kłem obrabiarki. Część walcowa /9/ trzpienia 
/ 2 / wyposażona jast w kołnierz /10/ uiň opar-
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cia sprężyny /16/ i osadzona j jst w części 
walcowej /14/ kształtowego otworu /li, 12, 14/ 
tulejki /!/. /I zastrzeżenie/ 

Z 1 Ü Â 10 16 i 

B25H Ul (21) 79010 (22) 86 12 22 

(71} Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG 
Fabryka Maszyn Górniczych im« Marcelego 
Norfotki "Niwka", Sosnowiec 

(72) Pogonowski Zdzisław, Gucał Mieczysław, 
. Wylężek Dan 

A54) Stół montażowy .. 
(57) 'Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji stołu montażowego, któ-
ry zmniejszałby potencjalne zagrożenie wywo-
łania urazów nóg u pracowników brygad monta-
żowych, 

Stół według wzoru charakteryzuje eię 
tym, że ma na nogi wykonana z ceowników nało-
żone oałony /5/ w kształcie zamkniętego czwo-
rokęta z podłużnym wycięciem na jednej ze 
ścian. W każdym ceowniku nogi stół ma wspawa-
ny trzpień / 7 / z łbem /8/, który to trzpień 
/!/ prowadzony jest w podłużnym wycięciu osło-
ny /5/. /I zastrzeżenia/ 

4(51) B27B Ul (21) 79032 (22) «6 12 24 
(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego, 

Potullce 
(72) Synakiewicz Stefan, Neumann Oan, 

«ry9iński Marek 
(54) Pilarka taśmowa pozioma 
(57j Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
opracowania prostej konstrukcji pilarki taá~ 
niowej poziomej. 

W pilarce według wzoru prowadnice /9/ 
taémy tnęcej w przestrzeni roboczej pilarki 
mają okładziny dwustronnie przyległe do tej 
taśmy. Natomiast mechanizm napinający taśmę 
tnęcę wyposażony jest w przekładnię ślimakowe 
z pokrętłem / 8 / , śrubę, nakrętkę specjalne, 
sprężyny krezkowe i podwójne prowadnic© słu-
powe/15/, "8 końcu których ułożyskowane 

jest pierwsze koło /I/. Do opraw łożyskowych 
tego koła przymocowany jest wysięgnik / 4 / z 
układem /6/ czyszczenia i smarowania jego 
bieżni. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B27G Ul (21) 79084 (22) 86 12 31 
(71) Łódzka Fabryka Maszyn Jedwebniczych 

"Polmatex-Majed", Łódź 
(72) Stawowczyk Dariusz 
(54) Osłona brzęszczota piły prostej w 

wyrzynarce mechanicznej 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji osłony skutecznie za-
bezpieczającej osoby obsługujące wyrzynarkę 
mechaniczny przed okaleczeniem przez ruchomy 
brzeszczot piły prostej podczas cięcia ma-
teriału. : • . • ' • - • -

Osłona /I/ wyKonana jest z materiełu 
przezroczystego i ma postać wygiętej płytki, 
której przekrój poprzeczny ma kształi litery 
"U", a jej przednia wypukła część ma u dołu 
skośne ścięcie /3/. /3 zastrzeżenia/ 
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4 (SI) B29C Ul (21) 78041 86 3.2 \Q 
(71) Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", 

Piastów 
(72) Bibik Wiesław» Piotrowski Dan 
(54) Zespół us talajacy gniazda Jorm,^ zwłaszcza 

JJÍiTwyTöirüi/ir"ẑ elaŝ pnieTTw' typu tul e Jjs 
(57) Celem wzoru użytkowego jgst umożliwie-
nia swobodnego otwierania form, uwłaszcza o 
dui/ch rozstawach zespołów ustalających, 
szczególnie przeznaczonych do formowania wy-
robi o dużych wysokościach» 

Zaepół według wzoru składa się -z ustala-
jącego kołka /!/» którego część jest zamoco-
wana w jednaj części, formy / 2 / i dwóch tule-
jek /3/ i /5/ osadzonych współosiowo wzglę-
dem siebie na powierzchniach stożkowych w 
drugiej części formy /6/. /i zastrzeżeni»/ 

4 {51) 830B Ul. (21) 78589 (22) 06 11 10 
(71) Politechnika Krakowska im, T\ Kościuszki 

Kraków 
(72? Tyrcha Wojciech, Zębals Wojciech 
(54) Urządzenie do prasowania i;:osta tycaneyu 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
zmniejszenia kosztów produkcji kształtek mo~ 
todę prasowania izostatycznego. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
zawiera stalowe komorę wysokociśnieniowa /£/ ,. 
uszczelniona płaszczem gumowym /9/ i otoczo-
ne płaszczem żeliwnym, oraz nurnik /18/ osa-
dzony w środku prowadnicy /14/, która m« oś 
obrotu w słupie /13/* Słupy /12 i 13/ prowad-
nicy podparte sa sprężynami /15/ naciskowymi, 
umiaszczonymi ns zewnętrz komury ciśnieniowaj 
/2f pomiędzy podstawa /!/ urządzenia a gofnęj 
płytę czołowa /li/ komory ciśnieniowej. 

/I zaRtrzężenie/ 

4(51) B60G Ul (21) 79H64 • {2.2) 87 O i 
(75) Góralczyk v«l Tarosiuk Tomsaz, t.ódź 

{57} Wzór użytkowy rozwiązują zagadnień!« yp~ 
racowania trwałego złęczs zapewnisjfc^go dłu-
gie i bezawaryjne użytkowania pr?,suubu kulotwi-
go Vi,ahauza dolnego samochodów, 

Złącze» fi'.a redukcyjna p-MJkł.adks? /!/ uwłasz-
czone otworem pod otworem /4/ tíolnigo wshac^s 
/S/ fiawochodu, p**2y czym w otworach tych j»«f 
umieszczony kulowy przegub ,/6/ dolnego wahać*« 
przylegający oporowym kołnierzem /b/ cło obrze-
ża /3/ otworu podkładki /.!/• /A ^aetr^aienJe/ 
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4(51) B62D Ul (21) 79298 (22) 87 Ol 28 
(71) Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 

i Pomiarów, Wrocław 
(72) Marszałek Zbigniew, Andrzejak Krzysztof 
(54) Schodek, zwłaszcza do przyczepy k i u 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
opracowania konstrukcji schodka ułatwiającego 
wejście do przyczepy kempingowej lub pojazdu 
o wysokim nadwoziu. 

Schodek ,vedług wzoru użytkowego utworzony 
jest z dwóch wsporników /!/ przymocowanych na 
Stałš do ramy podwozia przyczepy, sajacych dwa 
wybrania /3/ i połączonych z soba przy pomocy 
blokującego pręta / 4 / i prowadzęcego pręta 
/5/, Z obu końcami prowadzącego pręta /5/ po» 
łęczone sa suwliwie za pośrednictwem podłuż-

nych wycięć /6/ dwa ramiona /7/. Ramiona / 7 / 
połączone sa z soba przy pomocy dwóch półosi 
/8/ i zamocowanego na tych półosiacn /8/ ob-
rotowo podestu /9/, nad którym znajduje się 
pręt /10/, umieszczony pomiędzy obu ramionami 
/7/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B65O 
(71) 

79142 (22) 87 01 12 
Zakłady Kineskopowe "Unitra-Polkolor", 
Zakład Kineskopów Kolorowych, Piaseczno 

172) Kunatówski Henryk, Mazur Marek 
(54) PajjtíąunJJW£Salna 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji trwałej palaty do trans-
portu, magazynowania i składowania nnzelkii»go 
rodzaju jednostek ładunkowych. 

Paleta zawiera ramy /i/ i /2/t pomi^d/y 
które wspawane aę poprzeczki główna /5/ oraz 
poprzeczki pomoc«icz<» /&/ i /"?/. Ramy /i/ i 
/2/ połączone są ^a pomoci słupków narożriych 
/9/ i słupków érü<tt:c,#yc.U /ID/. * ramę /1/ 
wspawane 8^ poprzeczki wyo&łniaj^cer /O/, 

A _ JI fl 7 S 6 

T; f 

Fig. 1 

4(51) B65G 

F/a. 
Ul (21) 79141 (22) 87 01 12 

(71J Zakłady Kineskopowe "Unitra-Polkolor" -
Zakład Kineskopów Kolorowych, Piaseczno 

(72) Lis Zdzisław, Le8iak Janusz, Wachowicz 
Henryk, Bartoszewski Bogdan 

(54) Wspornik wieszaka transportera do balonów 
lamp kineskopowych 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji wspornika wieszaka trans-
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portera do balonów lamp kineskopowych umoż-
liwiajęcego zawieszanie i transportowanie ba-
lonów lamp 14" bez konieczności zmiany ist-
niejących wieszaków transporterów. 

Wspornik składa się z ramienia zaopatrzo-
nego w podporę i wyprofilowanie /6/, zamocowa-
nego do wieszaka przy pomocy docisku /3/ i 
érub /4/. Podpora balonu, ramię i docisk /5/ 
pokryte sa wężem gumowym. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G Ul (21) 79900 (22) 87 04 06 
(71) Zakłady Teleelektroniczne "Teikom-Telfa", 

Bydgoszcz 
(72) Gawrych Stanisław 
(54) Mechanizm us talajacy położenie pojemnika 
(57J Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienia op-
racowania mechanizmu ustalającego położenie 

:\\XX\XXXX\\XX\XXXX\X\\\Y:\\ 

pojemnika względem rynny spadowej, po której 
spadają elementy układane w tym pojemniku. 

Mechanizm według wynalazku składa się z 
korpusu /!/ połączonego z prowadnicę /3/, w 
której umieszczony jest suwak / 4 / wyposażony 
w nastawna listwę /7/ i rękojeść /6/. Prowad-
nica /3/ ma wgłębienie /1Ö/, w którym umiesz-
czony jest ogranicznik przesuwu połączony z 
Jednym końcem dźwigni, której drugi koniec 
współpracuje z trzpieniem napędzajęcym tę 
dźwignię. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) 866C U1(21) 79128 (22) 87 01 07 
(71) Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, 

Herby 
(72) Kulejewski Dózef, Grabałowski Romuald, 

Dymarski Jan, Stolarski Bogusław, Wolny 
Zygwunt 

(54) Słup jezdni podsuwnicowej 
(57j Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji słupa urcoźliwiajęcego 
regulację położenie belek podsuwnicowych oraz 
Zapewniającego duża trwałość zamocowań belek 
jezdni podsuwnicowej. 

Słup według wzoru składa się z trzonu / I / 
oraz głowicy / 4 / . Głowicę / 4 / stanowi konstruk-
cja z kształtowników hutniczych, złożona z ob-
ramowania / 5 / górnego i obramowania / 6 / dol-

nego, połączonych ze soba za pomoce tylnej 
konstrukcji / 7 / oporowej i łączników / 8 / przed-
nich. W górnnj części obramowania / 5 / znajduje 
©ię płyta / 9 / oporowa oraz belka /10/ oporowa z 
otworami /li/» natomiast w górnej części obra-
mowania / 6 / umieszczona jest płyta /12/ regu-
lacyjno-łacznikowa, wsparta na stopie / 3 / osa-
dzonej v< wybraniu /?./ górnej części trzonu / I / . 

/I zastrzeżenie/ 

4(51} B66C UK21) 79152 (22) 87 01 Î1 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i 

Urzędzeń Transportowych, Bytom 
(72) Agolzer Wojciech, Kupras Zbigniew 
(54) Koło Jezdne, zwłaszcza do suwnic i 

wciągarek suwnicowych 
(57? Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
zwiększenia trwałości kół jezdnych oraz skró-
conia czasu remontu kół. 

Koło jezdne według wzoru charakteryzuje 
się tym, że ma Jedno obrzeże «vykonané z dwóch 
płaskich półpierecieni / 2 / , a drugie z dwóch 
półpierscieni / 3 / centrowanych w dolnej częś-
ci wieńca korpusu / I / i przykręcanych do nie-
go śrubami / 4 / . /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B66F Ul(21) 78780 (22) 86 12 02 
(71) SIMP - Ośrodek Doradztwa Technicznego 

"ZORPOT", Warszawa 
(72) Królikowski Henryk 
(54). Uniwersalny przyrząd do podnoszenia 

samochodów 

(,57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji przyrzędu umożiiwiaję-
cego podnoszenie przodu, boku lub tyłu samo-
chodu na znaczne wysokość. 

Przyrząd według wzoru ma rurę /I/ osa-
dzona przy pomocy śruby /3/ w podstawie /2/. 
Rura /I/ ma poziome, umieszczone w równych 
odstępach przelotowe otwory dla osadzania 
trzpienia / 4 / , ustalajęcego dolne tuleję /5/ 

fíf r //$j 
* I I I // " Ir v 

z podstawkę do ustawiania ręcznego podnośnika 
samochodowego /7/ . Podnośnik /!/ współpracuje 
z górne tuleję /6/, osadzona przesuwnie na 
rurze /!/ i wyposażone w ramię. 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C01B 
BOIO 

Ul (21) 78902 (22) 86 12 11 

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

(72) Krajewski Marian, Mańko Włodzimierz, 
Bryła Emilian 

(54) Palnik do ciekłej siarki 

(57) Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie 
konstrukcji palnika przeznaczonego do spala-
nia ciekłej siarki w komorach spalania. 

Palnik składa się z rur /I, 2 1 4 / roz-
mieszczonych koncentrycznie; dla przepływu 
siarki, pary i powietrza zamkniętych na jed-
nym końcu gniazdem /5/, w którym jest osadzo-
na rozłącznie wirowa dysza rozpylająca /6/ 
dociskana do gniazda /5/ nakrętkę /9/ za poś-
rednictwem osłony /?/ z kołnierzem /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

JO J2 i l i i i i\n rrr// 
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4(51) G0Î8 UH21) 78935 (22) 86 12 15 
(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw 

Kompletnych Obisktów "Chemadex", Kraków 
(72) Krajewski Marian, Bryła Emilian, 

Korniejenko Derzy, Zajęć Marian 
(54) Piec do spalania ciekłej siarki 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie 
konstrukcji pieca do spalania ciekłej siarki, 
stosowanego w instalacjach do produkcji kwasu 
siarkowego, w których zachodzi potrzeba dopa-
lanie siarki dla zwiększenia stężania S0 ? w 
gazie procesowym. 

Piec wykonany jest w postaci poziomej, 
cylindrycznej komory spalania, w której sę 
osadzone rzędowo króćce główne /6/ doprowa-
dzania powietrza, stycznia do wewnętrznej 
średnicy komory, zaś dodatkowy króciec /!/ 
doprowadzania powietrza jest osadzony w komo-
rze flotowej / 2 / pieca, w której usytuowana 
sa palniki siarki i palnik gazu / 4 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) CO2F Ul (21) 78882 (22) 86 12 09 
(.71) Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego, 

Kraków 
t72) Stanislawski Zbigniew 
(54) Zbiornik równomiernego odpływu śej.eków 

oczyszczonych"™"' 
(57) Celem wzoru użytkowego jest skonstruowa-
nie zbiornika z^bsxpieczajacsgo odbiorniki 
przed niepożądanym nadmiernym zrzutem ścieków. 

Zbiornik wadług wzoru'składa się z komory 
pływakowej /3/ roajęcaj zawór pływakowy / 4 / 
utrzymujęcy stały poziom ścieków i komory 
wypływowej / 7 / połączonej rurociągiem / 8 / z 
odbiornikiem. Komory ,sg • przedzielono przegrodę 
stałe /6/ z umieszczonym w niej ''wykalibrowanym 
otworem /5/ przepuszczającym określenę ilość 
ścieków do•odbiornika. /i zastrzeżenie/ 

OZIAŁ O 
m.OKIENNiCTVfc'0 Ï PAPIERHICTM/O 

4(51) D06H 79033 (22) 86 12 24 

(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(72) Staeiak Mirosława, Wajda Bogdan 

płaskicn wyrobów wżokienniczyćn 
(57J Wzór rozwięzuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji urzędzenia pozwalajęceyo na szyb-
kie i bezpośrednie umieszczanie badanej próbki 
w polu obserwacji, bez konieczności wykonywa-
nia dodatkowych zabiegów oraz umożliwiającego 
dobranie odpowiedniego kata padania światła 
na badana próbkę. 

Urządzenie do wizualnej oceny powierzch-
ni płaskich wyrobów włókienniczych pr?.y ba-
daniach jakościowych,.zwłaszcza na piiíxng i 
zmechacenie, składające się z halogenowego 
źródła światła, zasilacza tego światła, od-
blaskowego lustra i obudowy, według wzoru 
ma nieruchomy stolik /!/, który jest usytuo-
wany w przedniej części urządzenia i osło-
nięty przedłużonymi ścianami obudowy /&/ oraz 
uchylnie zamocowane lustro /3/ <:a pomocy 
dźwigni / 4 / i pokrętła / 5 / . /I zastrzei«fue/ 
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- DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) EO2F 
EO1B 

Ul (21) 78647 (22; 86 11 13 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Koparek 
i Hydrauliki* Warszawa 

(72) Lesiaz Wiesław, Herszfeld Danusz, 
Ludwickj. Andrzej, Czerwiński Marek, 
Ciećko CJan, Szczepkowski Wiktor 

i 5 4) Urządzeńi& kopiące 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania urządzenia przeznaczonego do prac 
ziemnych i przeładunkowych. 

Urządzenie według wzoru charakteryzuje 
się tym, że nadwozie koparki hydraulicznej 
/ 2 / z osprzętem roboczym / 4 / posadowione jest 
na ramie pośredniej /I/ z belkami /8 i 9/, 
które na końcach maję przyspawane wsporniki 
opierające Się o oatojnice, do których na 
dole przyspawane sę podkładki technologiczne 
z otworemi gwintowanymi pod śruby mocujęce 
nadwozie koparki / 2 / do odstojnicy wagonu ko-
lejowego /3/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) EO2F Ul(21) 78735 (22; 86 11 26 
(30) 86 06 08 - Międzynarodowe Targi Poznanski© 
(71) Ośrodek Öadawcito-Rozwojowy Koparek i 

Hydrauliki, Warszawa 
(72) Kocyk Jarzy, Szczepkowaki Wiktor, 

Prusik.Kazimierz, Kozłowskl Bogdan 
Bitner Andrzej 

(54) Kierownica kołowe-| koparki hydraulicznej 
(57; Wzór użytkowy rozwięzuje zagadnienie op-
racowania kierownicy uzyskującej wychylenie 
dzięki wykorzystaniu wspornika wychylnego z 
zamontowanym rozdzielaczem wspornika skrętu. 

Kierownica kołowej koparki hydraulicznej 
charakteryzuje się tym, że ma kolumnę / 5 / za-
kończone wspornikiem /12/f do którego w części 
dolnej śrubami /13/ przykręcony Jest rozdzie-
lacz wspomagania skrętu / 8 / , a z boku wmonto-
wane sę osie / 7 / łączące kolumnę /5/ z obudowę 
/4/„ /I zastrzeżenie/ 

Fig. 2 
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4(51) E04G 
(71) 

Ul (21) 79118 (22) 87 Ol 05 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkanio-
wego Przemysłu Węglowego "FADOM", Żory 

(72) Uliasz Czesław 
(54) Stojak zabezpieczający, zwłaszcza 

obrys budynku przy montażTT ™"~~ 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie łat-
wego i pewnego mocowania stojaków do montowa-
nia zabezpieczeń pracowników przed spadnię-
ciem przy montażu budynków. 

Stojak ma korpus / I / w postaci rury / 2 / 
z nóżkami / 3 / wyposażonej w zaczepy / 4 / , oraz 
hak /5/ z gwintowanym końcem /6/ wkręconym 
w nakrętkę / 7 / , oparta na górnej części rury 
/2/ za pośrednictwem tulejki /&/. Tulejka /8/ 
ma dłuższe i krótsze nacięcia opierane na wya~ 
tfpach'•/'!%/ rury / 2 / , /2 zastrzeżenia/ 

trzy éruby dociskowe /10/ a przy czym elsmenty 
te przesunięte sa względem siebie o 120°. 

/S zastrzeżeń/ 

4(51) E04H Ul (21) 79045 (22) 86 12 24 
(71) Wytwórczo-Uśługowa Spółdzielnia Pracy, 

Poznań 
(72) Rychlewskl Eugeniusz, Grabski Krzysztof, 

Krzyżaniak Stanisław, Oziubałbka Maciej, 
Henschke Aleksander, Peliński Ireneusz, 
Miko^ajczak Ryszard. Wętkowski Adam 

(54) Słup stalowy, rurowy, oświetleniowy 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania słupa oświetleniowego, którego 
konstrukcja zapewniłaby trwałe i stabilne 
mocowanie wysięgnika w górnym elemencie ru-
rowym. 

Słup stalowy, rurowy, oświetleniowy 
składający się z elementów rurowych o zmniej-
szających się średnicach, ma w górnej części 
górnego elementu rurowego /3/, na jego wew-
nętrznej powierzchni, dwa pionowe pręty opo-
rowe /9/ i śrubę dociskowy, a nieco poniáej 
na obwodzie górnego «lamentu rurowego /Jt/ ms 

4(51) E05B UK21) 77015 (22^ 86 04 09 
(75) Lubomski Maciej, Bitner Jerzy, Kraków 
(54) Zamek 
(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zamek 
meblowy przeznaczony do stosowania w różnego 
rodzaju «eblach, a w szczególności w sarafkach 
meblowych« 

Zamek meblowy według wzoru użytkowego 
charakteryzuje się tym, że wewnątrz obudory 
/ I / sę usytuowane sprężynujące uchwyty -/2/ za 
kończone obrotowymi rolkami / 3 / , pomiędzy któ 
re wciskana jest zapadka / 4 / . Zapadka / 4 / 
«vykonaná w kształcie rombu, natomiast ©prę» 

n9 
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źynujace uchwyty / 2 / aę usytuowane względem 
siebie korzystnie pod ketem zawartym w gra-
nicach 75° do 90°. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) E05C Ul (21) 79471 (22) 37 02 19 
(75) Fundakowöki Zbigniew, 3asło 
(54) Rozwórka 
(57} Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania 'konstrukcji rozwćrki zabezpieczają-
cej klapowe skrzydła mebli przed aamootwar« 
ciem. 

Rozwórka ma prowadnicę /!/ w kształci© 
bębenka z dwoma przelotowymi otworami w po-
bocznicy, osadzona sieczni© w średnicy na zwo-
rze / 2 / i połączoną przegubowo w obsadzie / 3 / 
mocowanej dc íiiaruchomaj części mebla. Zwora 
/ 2 / na jednym końcu ma poprzeczny sworzeń / 4 / 
do zawiasowego połączenia z nasadę / 5 / , mo-
cowane do ruchomaj części mable, a na bocz-
nych éciankeeh ma wypusty do hamowania prze-
suwu w prowadnicy /i/ i wpust dla rygla, 
obciężonego sprężyną i osadzonego poprzecz-
nie do zwory / 2 / n^miątrs prowadnicy /!/ dla 
zatrzaskowego blokowania przesuftu xwory /2/\ 

/l zastraszani®/ 

4(51) E21D 
(71) 

Ul (21) 78663 (22) 36 11 14 
Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice 

(72) Orzechówek! Stanisław, Gorzkowski Adam 
0>4) Stropnice wzmocniona 
(57) Przariwiote«! wsoru użytkowego jaat strop-
nica wzmocniona do zabudowy stropu vi likwi-
dowanych áclanach ?^ydoby«vczych oraz przy bu-
dowie wnęk i «krzyżowań chodników kopalnia-
nych. 
^ Wzór użytkowy ro?.wi%zuje zagadnienie 

skonstruowania stropnicy wzmocnionej o zneiCi« 
nie większej odporności na zginanie w porów-
naniu ze stropnicami sroaowanymi dotychczas 
Stropnica wzmocniona skłeda się z» «tropnicy 
o profilu otwartyss /%/ 1 wstawionego d.o Jej 

wnętrza teownika wzmacniającego / 2 / o odpo-
wiedniej wysokości i ezarokości» Teownik 
wzmacniający / 2 / oparty jest na wewnętrznej 
podstawie 3tropnicy /5/ a jego ramiona połę-
czone są ze stropnicę o profilu otwartym za 
pomocą, spawów łączących / 3 / . 

/I zastrzeżeni®/ 

4(51) E21D Ul (21) 78663 (22) 86 lî 14 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polwag' 

Centrum Mechanizacji Górnictwe 
Gliwice 

(72) Oziuk Dane Haw&k Karol » Parkietny 
Kazimierz, Pretor Wincentya Zych 

(57) Wzór użytkowy -rozwiązuj© zagadnienia' 
uproszczenia montażu stropnicy wysuwnaj «? 
stropnice zasadnicze zmechanizowanej obudowy 
górniczej« 

Stropnica zmechanizowanej obudowy górni-
c.tsj z wyauwnym zespołem przedłużającym m& na 
końcach wzdłużnych, prowadzących listew / 3 / m 
gniazdach / 4 / osadzone klinowe wkładki./.5/» 
kxůrn wapółpracujęc z odpowiednio czolo^fj po-
wierzchnię stropnicy /!/ powoduję jaj dosuwö"-
niô do stropu w miarę jej wysuwania. Okładki 
/ 5 / wsuwane sf. v̂  gnissda / 4 / poprzecznie do 
osi stropnicy po osadzeniu stropnicy / i / w 
sitropnicy /Z/1 co nie ogranicza 

owci j . ' /2 
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U2IAŁ F 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4(51) FO2M Ul (21) 78745 (22) 86 11 27 
(71) Dolnoelęskie Gwarectwo Węglowe, 

Dolnośląski Zakład Spedycyjno-Transportowy 
PW "Transgor", Wałbrzych 

(72) Oleszko Stanisław, Smoła Tadeusz 
(54), Przyrząd do rozwalcowywariia obsady 

wtryskiwacza w głowicy silnika 
spalinowego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji przyrządu do rozwalco-
wywania obsady wtryskiwacza w głowicy silnika 
spalinowego. 

Przyrząd charakteryzuje się tym, że w tu-
lei z gwintem / 4 / , zawierajęcej trzy sjymetrycz-
nia rozmieszczone wybrania /'?/ i uchwyt szaścio-
katny /3/, wkręcony jest trzpień /?../ z końcówka 
gwintowane /5/, stożkiem zahartowanym /6/ i 
rękojeścią /I/. W wybrania / 7 / na styku ze 
stożkiem zahartowanym /6/ wprowadzone sa kul-
ki łożyskowe /8/. Przyrząd ma zastosowaniu do 
likwidacji nieszczelności układu chłodzenia 
pomiędzy głowicę silnika spalinowego, a obsa-
dę wtryskiwacza bez konieczności demontowania 
głowicy silnika spalinowego. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) F-O2M Ul (21) 792 70 (22) 87 01 26 
(71) Fabryka Osprzętu Samochodowego "P01.M0", 

Łódi 
(72) Wiśniewski Andrzej, Peplxriaki Janusz, 

Wojcieszak Andrzej 
(54) Filtr, zwłaszcza do przeponowe') pompy 

paliwa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuj» zayadnipnle? op 
racowanla konstrukcji filtru całkowicie za-

bezpieczającego przed dostawaniem się do gaz-
nika zanieczyszczeń machanicznych, znajduję-
cych się w paliwie płynnym podawanym przez 
przeponowe pompę paliwa. 

Filtr w części / 3 / usztywniającej asymet-
rycznie usytuowany dwustopniowy kanał / 5 / cy-
lindryczny o kształcie zbliżonym do czaszy 
kielicha« Kanał / 5 / jest jednostronnie wypro-
wadzony na zewnętrz filtru, prostopadle do pła-
szczyzny siatki filtrujęcej, na wysokość dob-
raną odpowiednio do gniazda zaworu ssącego 
pompy. Kanał /5/ składa się z odcinka /6/ wlo-
towego o kształcie walca, odcinka /S/ przejścio-
wego o profilu łukowym ze ściankę o grubości 
mniejszej od grubości ścianki odcinka /6/ wlo-
towego i z odcinka / 7 / wylotowego o kształcie 
walca i średnicy mniejszej od średnicy odcin-
ka /6/ wlotowego kanału /5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F04B Ul (21) 79290 (22) 87 01 27 
(71) Spółdzielnia Mleczarska, Gostyń 
(.72) Kwiatkowskl Stanisław 

Pompu d 
kwasżw 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zayadnisnis op-
racowania prostej konstrukcji pev»n?ij w działa 
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niu i trwałej pompy do cieczy agresywnych, 
zwłaszcza do kwasów. 

Pompa według wzoru składa się z tulei za-
ciskowej /I/ i korpusu / 2 / połęczonych łącz-
nikiem /3/ zakończonym kołnierzem /4/. W tulei 
zaciskowej /i/ umieszczony jest napęd /!/ pom-
py, który jest przenoszony na wał /1O/ za poś-
rednictwem sprzęgła łopatkowego / 8 / . Na końcu 
wału /10/, wewnątrz przestrzeni roboczej /li/ 
korpusu / 2 / , wkręcony jast wirnik śmigłowy 
/12/. Wał /1O/ jest łożyskowany w dwóch miejs-
cach - w części górnej w łożysku kulkowym /IZ/ 
i w części dolnej w tulejce /16/, uszczelnio-
nej pierścieniem uszczelniającym /18/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) PlbC Ul(21) 78787 (22) 86 12 Ol 
(71) Mikołowbkie Zakłady Budowy Maszyn 

Górniczych "MÏFAMA", Mikołów 
(72) Sitko Dan, Sczyrba Stefan, Maliszewski 

Norbert, őwierc Tadeusz, Sobota 3an 
(54) Uszczelnienie łożysk^ zwłaszcza w 

k " ź i l H ' " ""*" ~ 
(57J Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji uszczelniania łożysk skutecznie 
zabezpieczającego łożysko zarówno przed 
szkodliwym działaniem płynu jak i wody i Jed-
nocześnie nie wpływającego na pogorszenie 
parametrów pracy łożyska« 

\ \ \ 
\ 5 \ 8 \ 7 \ 8 

Usxcxeinienie łożyska w krażniku zawiera 
wewnętrzny pierścień /"Łf opierający się o 
bieżnie łożyska /3/. Natomiast miedzy łużyu-
kiem /3/ a uszczelnianiem labiryntowym /6/ 
osadzony jest na osi /!/ zabezpieczający 
pierścień /5/ ustalający położenie łożyska 
/3/ oraz uszczelnienia labiryntowego /6/. Mię 
dzy piastę /4/ a z«wriętrznym pierścieniem 
uszczelnieniu labiryntowego /6/, <\a pewny» 
odcinku, znajdują 9ię «zczr^itna, w które 
wchodzi 7B«n?ti7na , cylindryczna czcać oth» 
ronnego kaptucň / V . Natnmias t wewnętrzna 
częóć cy LinďyciTta Kaptur?» /?/ wchodzi w 
szczelinę odri'utnJkö /H/, ?amykají?c komplet 

l /t ?astt 

4(51) F16J Ul(21) 79087 (22; 87 01 02 
(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 

Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice 
(72) Barań8ki Mieczysław, Dünger Eugeniusz, 

Gorzkowski Adam, Łukus Franciszek 
(54) Zabezpieczenie wlotu siłownika 

hydraulicznego 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania konstrukcji zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem wlotu do komory podtłokowej ei~ 
łownika hydraulicznego, zwłaszcza w kopalnia-
nych obudowach zmechanizowanych. 

Zabezpieczenie składa się z rurki wloto-
wej. / V równoległej do korpusu siłownika / 2 / , 
której jeden koniec jest zagięty i połączony 
trwale z wlotem do komory podtłokowej /3/, a 
drugi koniec łączy się z końcówkę połączeniowe 
/4 / zamontowaną w pobliżu płetwy mocującej 
/5/. Nad rurką wlotową /I/ znajduje się osłona 
rurki wlotowej /6/, korzystnie w kształcie 
kątownika. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16K UK21) 79025 (.22) 86 12 22 
(71) Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych 

"PZL-Dębica", Dębica 
(72) Szacik Dan 
(54) Zawór odcinający z nieprzesuwnym 

wrzecionem 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuj© zagadnienie za-
pewnienia skutecznego zabezpieczenia grzybka 
przed obrotem w czasie pokręcania wrzeciona 
w zaworach z nieprzesuwnym wrzecionem. 

Zawór z nieprzesuwnym wrzecionem / 4 / ma 
w tulei prowadzącej grzybek / 3 / wytłoczony wys-
tęp /6/ wchodzący w kanałek osiowy /5/ części 
cylindrycznej grzybka /!/. /I zastrzeżenie/ 

2. 

i> 
i\x\XX^\ \ VILWWV0 

Vi 
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4 (5 i) F17C Ul (21) 79026 (22) 86 12 23 
(71) Akademia Górniczc-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica, Kraków 
(72). Skóra Piotr, Kaczmarczyk Andrzej, Syrek 

Wiesłe*? • 

(54) Wskaźnik pgziomu ciekłych mediów 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji wskaźnika poziomu ciekłych, mediów/ 
wybuchowych w zbiornikach ciśnieniowych umoż-
liwiającego ciągły i zdalny pomiar ilości 
gazu ciekłego w zbiorniku. 

Wskaźnik według wzoru charakteryzuje się 
tym, że kontaktrony /3/ współpracujące z zew-
nętrznym układem elektrycznym umieszczone sę 
w rurze osłonowej / 4 / z materiału diamagne-
iycznego wprowadzonej do pionowej rury / 5 / z 
materiału diamagnetycznego usytuowanej w 
zbiorniku z ciekłym medium wybuchowym i wypo-
sażonej w przesuwny pływak / I / z magnesem /2/„ 
Dolny koniec rury /5/ zamknięty jest záslepka 
/ 7 / , do której przymocowany.jest za pomoce 
zawleczki /&/ obciaźnik /9/. Przestrzeń obu 
rur /4 i 5/ wypełniona jest olejem silikonowym. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F270 Ul (21) 78871 (22) 86 12 09 
(71) Dolnośląski® Zakłady Magnezytowe, 

świdnica 
(72) Eisner Karol, Eisner Michał, Oaniszewski 

Dózef, Twardzik Erwin 
(54) Zawieszenie kształtki ceramicznej 
(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji lekkiego i trwałego zawieszenia 
kształtek ceramicznych w piecach przemysłowych. 

Zawieszenie według wzoru charakteryzuje 
się tym, że w kształtce /!/ umieszczony jest 
zaczep / 2 / z wyprofilowanym do kształtu tra-
pezu łbem, na który nałożony jest wieszak /5/ 
o kształcie zbliżonym do litery "T". Wieszak 
/5/ blokowany jest zaczepem / 2 / i na występie 
wykonanym na powierzchni blachy osłonowej 
kształtki /!/. V * zastrzeżenie/ 

UZIAŁ G 
ł 1 2 V K A 

4(51) G0ÎW U i(21) 7094 5 (22) B6 12 17 
(71) Politechnika Slęeka im. Wincentego 

Pstrowskiego, Gliwic» 
(72) Mierzwińaki Stanisław, Popiołek /.b 

Wojnar Rudolf, Biegaj Piotr 
przyrząd do pomiaru (54) Cyfrowy r.-,. -T- --opciaźeń térinTçTnych 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracow^fti 
konstrukcji przyrządu umoźliwiajęcsgo łatwy 
pomiar temperatur potrz«bnych do obljc?«nia 
wskeźnika oraz rej»8trację zetian lyc'i t^mp«» 
ratur w czasie. 

Przyrzęd składn się z tormoffietru wtlgot-
nago, naturalnego /.!/ » termom-tru ? Docz^r-
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nionę kulę /2/ i termometru powietrza /3/, 
wszystkie W wykonaniu oporowym, czteroprze-
wodowym, które sa zblokowane na wspólnej pod-
stawie / 4 / i połączone z miernikiem cyfrowym 
/7 / zawierajęcym sumator wskaźnika WBGT. 

/I zastrzeżenie/ 

4 (51) G21C Ul(21) 79838 (22) 87 03 31 
(71) Instytut Energii Atomowej, Otwock-šwierk 
(72) Jędrzejewbki Andrzej 
£54) Urządzenie do pomiaru luzu między grafitem 

a pokrywę obudowy w aktywnych blokach 
grafitowych 

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie nie-
niszczącego pomiaru wielkości szczeliny nad 
grafitem w aktywnych blokach grafitowych uży-
wanych w reaktorze atomowym. 

Urządzenie według wzoru użytkowego składa 
się z pojemnika /6/»w którym znajduje się 
gniazdo /&/ na kasetę z. błonę radiograficzne 
/4/ . Gniazdo /&/ połączone jest z prostokąt-
nym otworem kolimacyjnym /9/, usytuowanym 
prostopadłe do gniazda /&/. Ponadto pojertsnik 
/6/ od strony wylotu otworu kolimacyjnego /9/ 
ma płytę osłonnę / 7 / . W czasie pomiaru, przez 

badane szczelinę /5/ w bloku grafitowym /!/, 
przepuszcza się strumień promieniowania jo-
nizującego, które po przejściu przez badany 
blok i otwór kolimacyjny /9/ odwzorowuje na 
błonie radiograficznej /4/ obraz szczeliny /S/* 

. /2 zastrzeżenia/ 

11 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

4(51) HO1B Ul (.21) 78914 (22) 86 12 12 
(71) Dolnoelęskie Zakłady Wytwórcze Maszyn 

Elektrycznych "DOLMEL" im. F. Dzierżyń-
skiego, Wrocław 

(72) Bednarski Stefan, Ku.lisiewicz Stanisław, 
Sierosławski Ignacy, Musiałski Tadeusz, 
Otręba Henryk 

(54) Przepustowy izolator kondensatorowy 
wysokiego napięcia ̂""zwłaszcza do 
turbogeneratorów dużej moc"*/ 

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania 
konstrukcji izolatora umożliwiającej zamon-
towanie na wydłużonej części kołnierza przek-
ładników prędowych, zapewniającej utrzymani« 
wymaganej szczelności izolatora podczas dzia-
łania sił dynamicznych pochodzących ud zwarć. 

Izolator według wzoru użytkowego ma nie-
magnetyczne tuleję kołnierzowy /3/, z koł-
nierzem zewnętrznym osadzonym na około jednej 
czwartej długości od jednego z czół. Ha trz-
pieniu/l/ izolatora znajdują się: kołnierz 
pośredni /10/ zaopatrzony w osiem nieprzelo-
towych, cylindrycznych gniazd, rozstawionych 
równomiernie na obwodzie, w których znajduję 
się sprężyny talerzowe /12/ ora?, kołnierz 
dolny /li/ z przelotowymi otworami gwintowa-
nymi, w których są zamontowane wkręty docisko-
we /13/ sprężyn talerzowych /%?./, przy czym 
ilość otworów gwintowanych kołnierza dolnego 
/li/ odpowiada ilości cylindrycznych gniazd 
kołnierza pośredniego /1O/. 
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4(51) HOIB Ul(21) 79073 (22) 86 12 31 
(71) Przedsiębiorstwo Montażu Elektrycznego 

"Elaktrobudowa", Katowice 
(72^ Gonera Janusz, Osstrowicz Leszek 
(54) Szyna p r5dową ru rowa 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuj© zagadnienie op-
racowania nowego ukształtowania prędowago za-
cisku przyłączeniowego tak, aby nie zawierał 
płytek przyłączeniowych osadzonych w ściance 
prądowej szyny rurowej. 

Szyna charakteryzuje się tym, że zacisk 
przyłączeniowy stanowi obustronne jej spłasz-
czenie /2/, którego tylrsa część przechodzi w 
postać podobna do elipsy /3/ usytuowanej w 
przybliżeniu prostopadle do spłaszczenia, a 
dłuższa oś /4/ elipsy /3/ usytuowana jest 
zgodnie z tym spłaszczeniem, 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H01Q Ul (21) 79156 (22> 87 01 12 
(75) Grabarski Michał, Zawiercia 
(54) Antena telewizyjna logarytmicznia-

(57) Wzór użytkowy rozwtęzuje zagadnienie 
opracowania nowej konstrukcji anteny loga-
rytfliicznle-periodycznej. 

Antenę stanowi Unia dwuprzewodowa v* 
postaci dwóch zamkniętych elementów /I/ 
kształtowych o przekroju kwadratowym z 
poprzecznymi otworami /?/, w których sa osa-
dzone 1 zamocowane nakrętkę /3/ połówki di-
poli /4/„ Końce linii dwuprzewodowej osadzo-
ne sę w uchwycie tworząc wraz z nim jednoli-
te całość. /2 zastrzeżenie/ 

3 

4(51) H023 U1C21) 79070 (22} 86 12 31 
(71) Północny Okręg Energetyczny, Elektrownie 

Pompowo-Szczytowa "Żarnowiec", Nadole 
C72) Stachowicz Zbigniew 
(54) Łącznik 9zyn poprzeczno-obe.iáciowy 

Tozčtzielni napowietrznej 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania oszczędnej konstrukcji poprzeczne-
obejściowego łęcznika szyn rozdzielni napo-
wietrznej WN. • 

Łęcznik szyn wadług wzoru użytkowego skła-
da się z wyłęcznika /W/ przekładników prfdo-
wych i napięciowych /II, TU/ i odłączników 
/Od-1, 0d~2, Od-3, Od-0/, ustawionych na fun-
damentach i poleczonych za sobę przewodami 
napowietrznymi /P^, p~/* Odłęcżniki /Od-1, Od-2, 
Od-Z, Od-Ö/, wyłącznik /W/, przakładniki /TI#. TU/ oraz przewody /P1 . P^/ ueyřuowan© sa w 
jednym polu /segmencie/ rozdzielni, przy czym 
zespół przewodów / P V łęczęcy elementy /W, Tï, 
TU/ z odłęcznikiem /Od-3/ prowadzony je®t na 
IV-tym poziomie rozdzielni». /I zastrzeżenie/ 

Ük-Jil 

"CI i 1 
(22) 

iá 
',,' \% " Y 

H 
#•8 • 

36 

Tf — 

12 

Oniíml 

1" 
. r 

30 4(51) H05K Ü 1(23.1 79051 
G06K 

(71) Zakłady Machen lezní 
"MERA-8Ł0NIE", Błonie k/Wařšzawy 

(72) Bańkowski Krzysztof, Nowakowski Leon 
Í54) Obudowa drukarek 
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie op-
racowania taki@j konstrukcji obudowy, która 
pozwoliłaby na ułatwienie napraw serwisowych. 
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Obudowa ma korpus /3/, do którego przyk-
ręcone sę dwie tarcze /!/» zaopatrzone każda 
w dwa występy / 2 / w kształcie ćwiartki okręgu, 
usytuowane tak, te odległość wzajemni© równo-
ległych płaskich powierzchni oporowych wystę-
pów / 2 / równa jest grubości płetwy /4/, 

Płetwy /-<+/ przykręcone *# do podstawy /6/ i 
ko/ice ich opiEi-8ję się o płaskie powiarzchnie 
opûrortie występów /2/ Po przóciwntjj stronią od 
zamocowanych tarcz /!/ i płetw /A/, korpua /3/ 
i podstawę /6/ połączone 3$ przy pomocy dwu 
wkrętów ///. /I zastrzeżenie/ 
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