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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 3<t 1 art. 82 ustawy z dnia 19 października
1972 r. o wynalazczości (Oz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Biu
letynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o 4
zgłoszeniach drukowana w "Biuletynie" podane są w układzie klasowym według symboli Int.CL.
1 zgodnie z § 27 ust. k zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 12.XI.190t»r.
w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1984 r. nr 26, poz. 179) zawierają
następujące dane:
- oznaczenie symbolu klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfi
kacji patentowej, tj. Int. Cli*,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa orać numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub
oznaczenie wystawy -Jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo,
- imię 1 nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą
wynalazek lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
,
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według wymboll Int. Cl. podaje się wykaz
zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym.

XX*
Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone
kodem rodzaju dokumentu A2. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o
udzielenie patentu (art. 26 ust. 3 u.o.w.) Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w "Wiadomoś
ciach Urzędu Patentowego".
Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą:
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami pa
tentowymi lub ochronnymi 1 rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy;
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnie- I
nia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym
I
uwagi należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa!
skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można za
mawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu
oraz numer strony,
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru
użytkowego.

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M W Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją
i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towaro
wych;
opłaty za zażalenia i odwołania
Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811 •
§1*1 - wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmowe
§43 - wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw
Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie biegłego.

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - A l . N i e p o d l e g ł o ś c i 189
s k r . p o c z t . 2 0 3 , 00-950 Warszawa
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Numer oddano do składu w -lutym 1988 r.
Ark. wyd. 1 7 , 1 3 , ark. druk. 1 5 , 5 , Pap. druk. s a l
k i . IV 60 g, 6 1 - 8 6 . Nakład 3330 ♦ 16 e g z . obowiązkowych
Cena 250 z ł
Druk wykonała Drukarnia Narodowa Zakład Nr 8 Kraków, Osiedle Hutnicze 7. Zam.

INDEKS 3532®
49l/QQ

BIULETYN
URZĘDU PATENTOWEGO
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Nr 11 /377/ Rok XVI
Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce
I. Wynalazkach do opatentowania
II. Wzorach użytkowych do ochrony

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST9), które poprzedzają
informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz o zgło
szonych do ochrony wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie

(21) - numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
(30) - dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (data, kod kraju, numer wcześniejszego
zgłoszenia). Przy pierwszeństwie z wystawy podaje się datę i oznaczenie wystawy
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej;
cyfra przed kodem (51) oznacza kolejną edycję NKP
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
(57) - skrót opisu

(61) - nr zgłoszenia głównego
(71) - nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie J e s t twórcą wynalazku lub
wzoru użytkowego
(72) - nazwisko i imię twórcy(ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
(75) - nazwisko i imię twórcy(ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który J e s t (którzy są)
zarazem zgłaszającym (zgłaszającymi)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym ( 2 1 ) , umieszczane są l i t e r o w o cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16) zgodnie z
przyjętymi symbolamit

A1 - ogłoszenie zgłoszenia o patent
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W Y N A L A Z K I
DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
♦(51) A01B
B66P

A1 (21) 260754

(22j 86 07 23

(71) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus"

wieszaka /1/, co umożliwia prawidłowe mocowani*
jednego lub/i dwóch wieszaków łyżeczek / 2 / .
/1 zastrzeżenie/

WRPSZ&WA.

(72) Chruáliáski Tadeusz
(54) Ogranicznik ruchu główne .i dźwigni ste
rującej podnośnikiem hydraulicznym.
zwłaszcza do ciąg^ków rolniczyon
(57) Ogranicznik ma ramię, które Jest wygięte
w górnej części, na którym osadzony jest prze
suwny czop /3/» który dociskany jest spręży
ną /4/ do wewnętrznej powierzchni panelu ste
rującego /6/ i jest na nim blokowany siłą
tarcia. Koniec czopa I'}/ stanowi zderzak dla
dźwigni sterującej / 2 / . Na czopie /3/ osadzo
na jest dźwigienka /5/, która służy do odblo
kowania ogranicznika, przy czym odległość od
osi czopa /3/ do punktu podparcia /8/ jest
mniejsza niż odległość od osi czopa /3/ do
przycisku /7/. W położeniu styku dźwigni ste
rującej /2/ z końcem czopa /3/» przycisk /7/
znajduje się w pobliżu dźwigni sterującej 12/%
Ogranicznik służy do ograniczania ruchu dźwig
ni sterującej podnośnika w kierunku na opusz
czanie*
/3 zastrzeżenia/

4(51) A01P

A1(21) 261072

(22) 86 08 18 \

(71) Golovnoe Spetsializirovannoe Konstruktorskoe Bjuro po iiaskinam dlya Vi borki
Žernovykh Kultur i Samokhodnym Shassi,
Taganrog, US
(72) Yarmashev Jury N., Zapadni Vladimir A.,
' Thachev Valentin II., Zhurkin Vladimir K.
(54\ Klepisko młocarni do młócenia upraw
drobnoroálinnych
(57) Klepisko ma postać" kratownicy, której po
wierzchnia robocza jest umieszczona naprzeciw
bębna młócącego i ma trzy obszary umieszczone
szeregowo wzdłuż kierunku ruchu młóconego ma
teriału. Pierwszy obszar ma karbowaną powierzcie
nie /5/ z karbami tworzącymi poprzeczne stop
nie względem kierunku ruchu młóconego materiału
W drugim obszarze wykonana jest perforacja /6/,
natomiast trzeci obszar ma postać kratownicy.
Klepisko według wynalazku pozwala na zintensyfi
kowanie procesu wycierania nasion z łupiny przy
zwiększonej separacji nasion. /3 zastrzeżenia/

Ł4(51)

(71)
.
(72)
'

A01C

A2(2l) 265702

(22) 87 05 13

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań
Miller Ferdynand, Brzóstowicz Telesfor,
Laskowski Czesław

(54) Dozownik cieczy automatyoznę.1 zaprawiar' ki do nasion
(57) Dozownik ma pryzmatyczny element dystan
sowy /3/ mający szerokość pryzmy mniejszą
korzystnie o 1 mm od szerokości pryzmy /4/
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4Í,51) A01Q
' E04B

AI (21) 261164
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(22) 86 06 22
'

(711 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
' Przemysłu Elementów Wyposażenia
Budownictwa "Metalplaat", Poznań,
Państwowy Ośrodek Maszynowy, Trzyciąż
(72) Byczkowskl Ryszard, Krzemiński Henryk,
Leśniczak Tadeusz, Krotoskl Jaoek,
Dymaczewski Jerzy, WojCiechowski Czesław,
Siudak Stanisław, Buókowski Zdzisław,
Rogozik Zygmunt
(54) Węzeł łączący tafle szklane ze szkiele
tem nośnym szklarni
(57) Węzeł charakteryzuje się tym, że ma
uszczelkę /1/, która w przekroju poziomym
■a kształt zbliżony do leżącej litery H, przy
osym dolne ramiona są płaskie z półkolistym
wybraniem na środku, a górne ramiona w pobli
żu końców są pogrubione i zaokrąglone.
/2 zastrzeżenia/

4(51)

A01M

3

A1(21)

265443

(22

]

87

04

30

(30) 86 05 02 - US - 859 152
' 87 04 15 - Ü3 - 036 542
87 03 23 - US - 029 116
(71) Westport, US
(72) Baker Don R.t Brownell Keith H.
154) Środek grzybobójczy
(57) árodek grzybobójczy zawierający substancje
czynną oraz obojętne nośniki lub rozcieńczalni
ki, charakteryzuje aię tym, że jako substancje
czynną zawiera użyty w ilości grzybobójcze
skutecznej co najmniej jeden nowy N-pirydylocyklopropanokarbonamid o ogólnym wzorze przed
stawionym na rysunku, w którym R oznacza atom
chlorowca, grupę C.-C,-alkoksylową lub grupę
Cj-C^-chlorowcoalkoksylową, R. oznacza atom
wodoru lub grupę cyjanową, R 2 oznacza atom wo
doru lub grupę metylową w pozycji 1 lub 2, a
X oznacza atom tlenu lub siarki, względnie
nadającą się do stosowania w środkach grzybo
bójczych ograniczoną lub nieograniczoną sól
takiego związku.
/5 zastrzeżeń/

4(5l) A61K

A1 (21) 264982

Í22) 87 04 03

i30) 86 04 04 - GB - 8608335
(71) Pfizer Limited, Sandwich, GB
(72) Davison Edward, Wells James J.

A(51)A01J

(71)
.
(72)
/

Al (21 j 261473

(22)

86 09 18

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury
Mleczarskiej, Warszawa
Ryszkowski Jerzy, Kobiela Artur,
Rozumowioz Kazimierz, Klepacki Jerzy,
Sołtys Wacław

(54) Sposób i urządzenie do solenia serów
(57) Sposób solenia serów według wynalazku
polega na tym, że ziarno serowe oddziela się
od serwatki i kieruje do strumienia solanki
o ściśle określonym stężeniu i temperaturze,
przy ozym ozas przebywania ziarna w solance
jest regulowany i wynosi od 0,5 do 10 minut,
następnie oddziela się ziarno serowe od
solanki i fomuje w bloki*
Urządzenie ma rozdzielacz ziarna /2/
współpracujący z oddzielaczem serwatki /3/
oras lejem zasypowym ziarna /5/» wyposażonym
w pompę do gęstwy serowej /7/« połączoną po
przez regulator czasu solenia /&/ z podgrzewa
czem rurowym /9/ i oddzielaczem solanki /10/, :
wyposażonym w lej powrotny podłąozony do pompy
solanki /II/ oraz formierkę do sera /12/, przy
ceyni pompa solanki /II/ połączona jest z lejem
sasypowym /5/.
/3 zastrzeżenia/

(54) Sposób wytwarzania farmaceutycznie do
puszczalnej goli anlodypiny
(57) Sposób polega na przeprowadzeniu reakcji
amoldypiny w poutači zasady z roztworem kwasu
benzenosulfonowego, w rozpuszczalniku obojętnym.,
Z otrzymanej soli benzenosulionianowej
sporządza się trwałe, dobrze przyswajalne pre
paraty farmacoutyczne przeciw niedokrwieniu i
nadciśnieniu.
/10 zastrzeżeń/

4(51) A01N
C07D

A1 (21) 261379

(22; 86 09 12

(30) 85 09 13 - CH - 3939/35-1
(71) Ciba-Geigy /O, Bazylea, CH
(54) 3*rodek mikrobójczy do zwalczania lub
zapobiofiahia porażeniu przez mikroorga
nizmy
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opracowa
nia środka mikrobójczego do zwalczania lub zapo
biegania porażeniu przez mikroorganizmy, zwłasz
cza przez fitopatogenne grzyby i bakterie.
środek według wynalazku zawierający znane
nośniki i/lub substancje pomocnicze oraz sub
stancję czynną, charakteryzuje się tym, że zawie
ra jako substancję czynną co najmniej jedną no
wą pochodną 1-amino-3-feuylopropanolu-2 o ogólnym
wzorze 1, w którym m oznacza liczbę 0 - 3* R
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oznacza atom chlorowca■ rodnik alkilowy o 1-6
atomach węgla, jedno- lub wielokrotnie ato
mem chlorowca i/lub grupą C..-C,-alkoksylową
podstawiony rodnik alkilowy o 1-6 atomach
węgla, grupę alkoksylową o 1-4 atomach
węgla, jedno- lub wielokrotnie atomem chlo
rowca podstawioną grupę alkoksylową o 1-4
atomach węgla, rodnik cykloalkilowy o 3-6
atoniach węgla, R1 oznacza rodnik alkilowy o
1-4 atomach węgla, jedno- lub wielokrotnie
atomem chlorowca podstawiony rodnik alkilowy
o 1-4 atomach węgla, R 2 oznacza rodnik alkilo
wy o 1-6 atomach węgla, jedno- lub wielokrot
nie atomem chlorowca i/lub grupą C.-C,-alkoksylową podstawiony rodnik alkilowy o 1-6 ato
mach węgla, rodnik alkenylowy o 2-4 atomach
węgla, rodnik 2-propynylowy, rodnik 3-chlorowco-2-propynylowy, rodnik benzylowy, jednolub wielokrotnie atomem chlorowca, grupą C~C.-alkoksylową, grupą Cj-C.-alkilową, grupą
Cj-C.-chlorowcoalkilową lub grupą C.-C.-chlorowcoalkoksylową podstawiony rodnik benzylowy,
albo Rp oznacza grupę -/0=/C-Rc lub -/0=CNHR&» przy czym Re stanowi rodnik alkilowy o
1-6 atomach węgla, jedno- lub wielokrotnie
atomem chlorowca i/lub grupą C.-C-j-alkok3ylową podstawiony rodnik alkilowy o 1-6 ato
mach węgla, rodnik alkenylowy o 2-4 atomach
węgla, rodnik fenyIowy, rodnik benzylowy,
jedno- lub wielokrotnie aton.em chlorowca, gru
pą C.-C.-alkilową, grupą C..-C .-alkoksylową,
grupą Cj-C .-chlorowcoalkilową,. grupą C.-C.chlorowcoalkoksylową podstawiony rodnik fenylowy lub benzylowy, a Rg 3tanowi rodnik alki
lowy o 1-6 atomach węgla, rodnik alkenylowy
o 2-4 atomach węgla, rodnik fenyIowy, jednolub wielokrotnie atomem chlorowca, grupą
C.-C.-alkilową, grupą C.-C.-alkoksylową.,
grupą C.-C.-chlorowcoalkok3ylową, grupą Cj-C.chlorowcoalkilową podstawiony rodnik fenylowy, zaś R-, i R. niezależnie od siebie ozna
czają atom wodoru lub rodnik alkilowy o 1-4
atomach węgla, a X oznacza atom tlenu lub gru
pę CH2» i/lub zawiera addycyjną sól tej po
chodnej z kwasem.
/11 zastrzeżeń/

4(5l) A01N

Al(2l) 2638€9

(22)8? 01 26

(30) 86 01 27 - DE - 36 02 318.3; 36 02 311.6j
;
36 02 317.5
(71) Shell Agrar GmbH u. Co., KG, Ingelheim,
DE
(54I środki grzybobójcze

telí

rodki grzybobójcze na bazie Dithianonu
i znanych substancji pomocniczych i/albo
nośników, charakteryzują się tym, że zawiera
ją co najmniej jedną dalszą substancję czyn
ną z grupy substancji hamującej biosyntezę
ergosterolu /typ Fi/ i substancji hamujących
polimerazę kwasu rybonukleinowego /typ P2/
i/albo jako substancje pomocnicze produkty
kondensacji kwas naftalenosulfonowy - formal
dehyd względnie ich sole s metalami alkalicz
nymi, metalami ziem alkalicznych lub sole
amonowe.
/7 zastrzeżeń/

4(51) A01N
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A2(21) 264166

(22) 87 02 18

b o ) 86 02 18 - DE - 36 05 008.3
(71) .DjTiJIolBan. GmbH, Sinzeheim,_DE
(54) środki ochrony drewna
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
środka zapewniającego przez dłuższy czas wyma*
ganą ochronę drewna.
środki ochrony drewna na bazie rozcieńczałnego wodą preparatu związku miedź - di"* /Ncykloheksylodlazoniodioksy/ i aminy, charaktery
zują się tym, że zawierają poliaminę i kompleksu*
jacy kwas karboksylowy w takiej ilości, że przy
rozcieńczeniu środka wodą do zwykłego stężenia
użytkowego 0,3-1,5> wagowych miedzi pH wodnego
roztworu wynosi co najmniej 7,5»
/1 sasti-zeżenie/

4(51) A01N

A1(21) 264908

(22) 87 03 31

(30) 86 03 31 - US - 846 392
(71) Union Carbide Agrucultural Products
Company Inc., Research Iriangle Park, US
p 4 ) Środek do regulowania wzrostu rojlin
j sposób rc,.;itlüv;nnia wzrostu roślin
157) Celem wynalazku jest opracowanie nowego
aynergistycznego środka regulującego wzrost
roślin.
Środek według wynalazku charakteryzuje
się tym, że zawiera /i/ czynnik wywołujący
reakcję etylenową lub typu etylenowego i /ii/
pochodną kwasu malonowego.
/9 zastrzeżeń/

4(51) A23J

A3 (21) 260496

(22) 86 07 04

(61) 259597
(71) Akademia Rolniozo-Techniczna, Olsztyn;
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa*',
.
Kutno
V72) Zinjka Stefan
\54) Sposób wytwarzania hydrolizatu białek
mleka z serów i ber./itów do.jrzezajficych.
(57) Mieszaninę uzyskaną po wyługowaniu wodą
rozpuszczalnych form związków azotowych i usu
nięciu tłuszczu poddaje się trawieniu za pomocą
czystych enzymów proteolitycznych lub ich pre
paratów pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub
mikrobiologicznego, po czym całość miesza się
i prowadzi hydrolizę w czasie 6 - 7 2 godzin przy
pH 3*0 - 8,5, a po zakończeniu hydrolizy mie
szaninę ogrzewa się do temperatury 80 - 95°C
w czasie 5 - 3 0 minut. Następnie nierozpuszczal
ne składniki oddziela się, a uzyskany przesącz
poddaje się odgoryczaniu i utrwalaniu. Hydro
lizat białek służy do produkcji preparatów
dietetyczno-leczniczych.
/I zastrzeżenie/

4(51) A23J

A1 (21) 260502

(22) 86 07 04

v71) Instytut Przemysłu Mleczarskiego, Warszawa
(72] Maj owaki Julian, Klepaoki Jerzy,
' Lossman Olgierd, Bukowiński Janusz
(54) Sposób prowadzenia procesu koagulacji
białek mleka
\5l\ Sposób prowadzenia procesu koagulacji
białek mleka przy wyrobie twarogów, kazeiny i
białczanów polega na dodawaniu czynnika koagulującegp o temperaturze niższej od tempera
tury koagulacji, najlepiej 5 - 15°C, do mleka
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•aającego temperature taką, która po wymiesza
niu obu składników pozwala uzyskać temperaturę
Mieszaniny optymalną dla koagulacji. Dodatek
czynnika koagulującego następuje w jednej lub
kilku porcjach w systemie stacjonarnym lub w
jednym lub kilku punktach dozowania w syste
mie ciągłym.
/1 zastrzeżenie/

4(51) A23K

A2(21) 265834

(54J Taca obrotowa
(,57) Taca do ustawienia wyrobów cukierniczych
składa się z płyty nośnej /A/ osadzonej na
osi /E/ w podstawie /B/, w której umieszczone
są rolki obrotowe / C / . Osie / D / rolek obrotowych
/ C / usytuowane są wzdłuż promieni p > yty nośnej
/A/ opartej na obwodzie tych rolek. Płyta nośna
/A/ ma postać okrągłej tarczy wykonanej z ma
teriału przezroczystego.
/4 zastrzeżenia/

(22 J 87 05 22

(71) Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego Akademia Rolnicza, Warszawa
(72) Barej Wiesław, Kleczkowski Mirosław
(54]

Stymulator wzrostu dla przeżuwaczy

(57) Stymulator wzrostu dla przeżuwaczy za
wiera 5-60% części wagowych tlenku miedzi
oraz 40-95/i części wagowych suszu z traw,
a ponadto może zawierać 10-50% części wago
wych hydrolu.
/2 zastrzeżenia/

4(51) A47L

A2(21)

265462

(22) 87 04 29

(71) Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych,
>
Łódź
(72) Jagodziński Janusz, Rzewuski Wojciech
4(51) A23L

A1 (21) 260528

(22) 86 07 07

(75) Borowik Andrzej, Tychy; Borowik Antoni,
v
' Oleśnica SI.
(54) Sposób wytwarzania preparowanego
ziarna
(57) Sposób wytwarzania preparowane^ ziarna,
zwłaszcza ziarna kukurydzy, z wstępnie roz
drobnionego aiarna mającego postać kaszy pole
ga na tym, że kaszę o wilgotności co najmniej
20% podgrzewa się v urządzeniu do preparacji
do temperatury 150 c - 300°c, a po 2 do 4
minutach wilgotność kaszy obniża się do 1417% i proces preparacji prowadzi się bez pod
grzewania, przy obrotach podajnika ślimakowe
go w granicach 300-400 obrotów na minutę.
/1 zastrzeżenie/

4(51) A23L

A3 (21) 267704

Sposób wytwarzania elementów mięsnych

(57) Sposób wytwarzania elementów mięsnych
z mięsa zwierząt rzeźnych lub drobiu z dodat
kiem tkanki podrobów lub ziemniaków białko
wych, polega na tym, że kawałki mięsa lub
tkanki podrobów masuje się w próżni z dodat
kiem soli kuchennej i wody lub lodu, przy
czym kawałki mięsa chudego maja wielkość
9-60 mm, a mięsa tłustego lub scięgnistego
do 9 mm.
Do surowca mięsno-tłuszczowego dodaje
się do 90$ podrobów, do 3 0 % miazgi mięsnokostnej z mechanicznego odmięśniania kości
lub mięsa odkostnionego mechanicznie lub
roślinnych zamienników białkowych tak aby
końcowa zawartość tłuszczu w mieszaninie nie
przekroczyła 35$.
/2 zastrzeżenia/

4(51) A47G

A2Í21) 265968

(57I Urządzenie do odkurzania ma platformę / 6 /
o kształcie schodkowym. W platformie są otwory
na sztywne rury i miejsce na giętką rurę / 1 2 / ,
Ha platformie / 6 / jest płaszczyzna, na którą
nasuwa się części / 1 , 2, 3, 4/ dla odkurzania
i części / 5 , 3, 4/ dla termodmuchawy.
/2 zastrzeżenia/

(22) 87 09 11

Í61) patent 136467
(71\ Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Warszawa
(72) Wójciak Janusz
(54^

(54) Urządzenie do odkurzania

(22) 87 05 29

(75) Noiński Włodzimierz, Warszawa

4(51) A61B

A1(21) 259821

(g2J 86 06 02

(71) Zespół Opieki Zdrowotnej. Prudnik
(72) Juszczyk Zdzisław, Zaczyński Uirosław,
Glombica Józef
(54) Przystawka głowicy aparatu ultrasono
graf icznego
(57) Przystawkę tworzy obejma mocująca.na której
umieszczona jest oprawa przyrządu kątowego.
Przyrząd kątowy tworzy śruba / 4 / z nakrętką
/6/ i tuleją dystansową /3/» Śruba / 4 / ma otwór
prowadnicy /9/ igły / 5 / . Przystawka umożliwia
prowadzenie nakłuć cienkożyłowych pod kontrola
ultrasonograficzną.
/I zastrzeżenie/

6

4(51) A61B
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Al(2') 260256

(22) 86 06 25

(75) Wojciechowski Włodzimierz, Wojciechowski
Stanisław, Warszawa
[54} Lusterko z oświetlaczem
(57) Lusterko /1/ wyposażone jest w źródło
światła /5/ i baterie /4/ umieszczone w
obudowie /3/ połączonej suwliwle z uchwytem
/ 2 / lusterka /1/.
/1 zastrzeżenie/

4 (5l) A61B

A1 (21) 26033O
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nej, sklejki i drugą kasetę, całość złączoną
po obwodzie wkrętami oraz segment podłogowy
/V/, który stanowi blaszana rama, wypełniona
kasetami, na których ułożona jest warstwa wełny
mineralnej, a na niej płyta wiórpwa /z wykła
dziną PCV/ i dywanową i dwupoziomowy segment
sufitowy /Vl/ mający przegrody wykonane z kaset,
wypełnionych sklejką i wełną mineralną, a od
wewnątrz mający warstwę z płyty pilśniowej.
/2 zastrzeżenia/

(22) 86 06 27

(75) Wojciechowski Stanisław, Wojciechowski
Włodzimierz
(54) otoskop
(57) Otoskop ma tuleję / 4 / z umieszczonym w
je,j wnętrzu pryzmatem / 7 / mającym co naj
mniej jedną powierzchnię sferyczną, usytuowa
ną w obudowie / " ) / tak, aby mogła się obracać
i przesuwać. Do tulei / 4 / mocuje się wzier
niki / 5 / . Otoskop ma własne oświetlenie w
postaci typowej żarówki i baterii.
/1 zastrzeżenie/

4(51) A61B

A1 (21V 261061

(22) 86 08 14

(71) Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAU Oddział Zakładu Doświadczalnego
"Techpan", Puławy
\J2\ Pej3ak Zygmunt, Młodkowski Bogdan,
Woźniak Zbigniew
(54) Sposób wczesnego wykrywania ciąży zwierząt
1 urządzenie do wczeanefto wykrywania
ciąży zwiorzqF
(57) Zgodnie ze sposobem, sprawdzenia dwóch
charakterystycznych obszarów wewnątrz organiz
mu zwierzęcia dokonuje się jednocześnie po ka
żdorazowym wyemitowaniu fali ultradźwiękowej
na podstawie stwierdzenia obecności impulsów
elektrycznych ech ultradźwiękowych w strefach
czasowych określonych przez impulsy elektryczne
bramkujące.
Urządzenie wyposażone jest w głowicę ultra
dźwiękową /1/ mającą wyłącznik /2/ oraz bloki i
elementy elektroniczne zabudowane w korpusie
/13/.
Urządzenie pracuje w oparciu o metodę echa
ultradźwiękowego, a stan ciąży jest sygnalizowa
ny optycznie i akustycznie.
/4 zastrzeżenia/

4(51) A61B
' E04B

A1 Í21) 260899
'

(22) 86 08 0
v

(71) Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji
,
Przemysłu Węglowego '•MIMET", Mikołów
172) Malinowski Tadeusz, Pelo Zbigniew*
Kasperek Alfred, Klepacki Janusz,
Witwicki Romuald, Rogowski Tadeusz,
Jagoda Ludwik, Krzyżak Wojciech
(54) Dźwiekolzolacyjna kabina do badań
audiometrycznych
li)7) Kabina ma segmenty ścienne / I , II, III
i Jv/, Z przegrodami przy czym każda z prze
gród zawiera kasetę metalową, szczelinę
powietrzną, warstwę z blachy, wełny mineral-
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(22} 86 08 01

(71) Patryka Narzędzi Medycznych, Rudniki
k. Częstochowy
(72) Łukowski Jan, Dudek Ryszard, Sławuta
• ' Wiesław, Ziółko Marian, Grosman
Franciszek, Kożdoń Leonard, Lipski
Henryk, Jaworska Anna, Dyner Marek
(54) Sposób wytwarzania wszczepów śródkost• nych oraz wszczepy wytwarzane tym
sposobem
l57) Zgodnie ze sposobem z paska blachy, ko
rzystnie z tytanu w stanie rekrystalizowanym
na prasie zaopatrzonej w wykrojnik kształtu
wykrawa się przedkuwkę i poddaje dogniataniu
na zimno w matrycy, a po usunięciu wypływki
gotowy przedmiot poddaje się obróbce wykań
czającej luźnym ścierniwem.
Wszczepy śródkostne mają filarowe części
/I/ o kształcie liniowym w części dolnej i
zróżnicowanej grubości zawierające ażurowe
wycięcia /5/» Wynalazek pozwala na znaczne
rozwinięcie mikronierówności powierzchni
wszczepu.
/2 zastrzeżenia/

4(5l| A61K

' A2(21) 265 918

(,22) 87 05 27

(71) Pruszkowskie Zakłady Materiałów Biurowych,
,
Pruszków
172) Giera Gabriela, Moczuło Józef, Hartwlch
Ryszard
\54) Środek kosmetyczny do upiększania zwłasz
cza w postaci kredki
(.57) środek zawiera w swym składzie cerezynę
w ilości od 20 do 40% wagowych i olej parafino
wy w ilości od 3 do 7% wagowych* lanolinę w
ilości do 12% wagowych oraz substancje odżywcze
jak: olej rycynowy w ilości od 10 do 20% wago
wych, wazelinę w ilości od 10 do 22% wagowych,
monostearynian gliceryny w ilości od 5 do 10%
wagowych albo mirystynian izopropylu w ilości
od 0,1 do 8% wagowych praż pigment kosmetyczny
w ilości od 5 do 23% wagowych i aaeptinę w iloś
ci od 0,1 do 0,5% wagowych.
/2 zastrzeżenia/

Ą($ff Áém

A1(21) 261028

(,22) 86 08 12

(71*)) ŽÍSkíady Naprawcze Sprzętu Medycznego,

4(5l) A63F
' A63H

A1(21) 260312

(.22) 86 06 27
'

(75) Baranowski Jan, Warszawa

, * íülfcfcin

V72'V AťPťczak Adam, Baranowski Wojciech,
' Wojtaszewaki Andrzej

(j>4) Układanka przestrzenną

(S^jl tttegądzenie do fototerapii noworodków
(57F Urządzenie ma pod żarówką zamocowany
flixť*/4/ podczerwieni, ograniczający pro
mieniowanie powyżej 700 nm, a pod nim filtr
/5/t ograniczający krótkofalową częśó widma
poniżej 400 nm.
Naprzeciw żarówki /3/, w luce odbłyśnika
/2/ zamocowany jest w obudowie wentylator /6/.
Żarówka /3/ jest żarówką halogenową.
Urządzenie zapewnia wysoką efektywność foto
terapii przy stosunkowo niskich dawkach promie
niowania krótkofalowego.
/1 zastrzeżenie/

DZIAŁ

(57) Układanka składa się z elementów /1/
przy czyn każdy z elementów /1/ posiada na
każdym boku /3/ przecięcie /2/ prostopadłe do
dwusiecznej sąsiedniego kata wielokąta, o ta
kiej głębokości i szerokości, która pozwala
na swobodne wsuniecie w to przecięcie / 2 / inne
go elementu /I/.
/I zastrzeżenie/

B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE;, TRANSPORT
4(5l) B01D

Al(2l) 257946

(22) 86 02 13

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72\ Czaplicki Adam, Brodowicz Kazimierz,
v
' Jackowski Leszek, Tomczyk Stanisław,
Duda Kazimierz

(54) Skraplacz
(57) Skraplacz dwubiegowy, płaszczowo-rurowy
ma poziomem pęki rur, których obrys w przekroju
poprzecznym i usytuowane między nimi przegrody
są symetryczne względem osi pionowej aparatu.

8
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W pierwszym górnym obszarze /I/ pęku rur
usytuowanym przy bocznej ścianie aparatu
wzdłuż krawędzi dolnego i górnego ściętego
naroża od strony osi symetrii oraz wzdłuż łą
czącej się z tą krawędzią częścią górnej kra
wędzi i w obu bocznych ścianach drugiego kana
łu /1/, zgodnie z kierunkiem napływu pary znaj
dują się wycięte równomiernie dodatkowe kanały
/ó/, skierowane w głąb pęku rur w sposób wyni
kający z heksagonalnego rozmieszczenia rur
w pęku. Wszystkie kanały /6/ są skierowane
skośnie w dół lub poziomo* Wzdłuż krawędzi
dolnego ściętego naroża kwadratu od strony
osi symetrii usytuowana jest przegroda /5/»
która przysłania kilka dolnych rzędów rur
i dochodzi do wyciętych w tej krawędzi pozio
mych kanałów /6/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) BŐID

' F24J

A3 (21) 257951

(22) 86 02 13
V

Ul) 255318

A1 (21) 261300

(22) 86 09 05

(71\ Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw
Kompletnych Obiektów Przemysłowych
"CHHUDBX", Warszawa

V72 ) Kubara ki Jerzy

(54N Rozdzielacz cieczy w aparatach wyparnych,
opadowych
(57) Rozdzielacz oieozy na poszczególne rury
grzejne stanowi wypełnienie przestrzeni pomiędzy
króćcem /1/, doprowadzającym oiecz zagęszczaną,
z górną płyta sitową /3/ w postaci pierścieni
Białeckiego /A/ ułożonych warstwami w kształcie
pionowego śoiętego stożka.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B01D

4Í51) B01D
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AlC2l)

261375

(22) 86 09 12

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw
Kompletnych Obiektów Przemysłowych
"CHS/LADEX", Warszawa
\J2) Bator Grzegorz

(71) Polaka Akademia Nauk, Inatytut Maszyn
.
Przepływowych, Gdańsk
[72) Grochal Brunon

(54) Sposób rozdzielania cieczy zagęszczanej
w aparatach wyparnych opadowych oraz
urządzenie do stosowania sposobu

[54) Kolektor z objętościową absorpci a
energii promieniowania

(57) Nad górnym dnem sitowym utrzymuje się
warstwę cieczy, ■ przez zmianę jej grubości
reguluje się grubość warstewki oieczy w rurach
grzejnych i krotność cyrkulacji cieczy zagęsz
czanej .
urządzenie stanowi wkładkę zawieszoną na
górnej krawędzi rury grzejnej /6/ składającą
się z odcinka rury /I/, kołnierza /2/, z okrą
głym, centrycznym, kalibrowanym otworem /3/
i z talerzyka /4/, przymocowanego od dołu za
pomocą prętów /5/.
/2 zastrzeżenia/

(57) Kolektor ma postać bloku, którego przes
trzeń wewnętrzna podzielona jest przegrodą
działową /2/ na dwie czeáoi /7/ i /8/. Pierw
sza część /l / ograniczona jest przezroczystą
płytą osłonową /1/ i przegrodą działowa ?2/
oraz ścianami bocznymi /5/« Druga część /8/
ograniczona jest przegrodą działową / 2 / i pły
tą tylną /4/ oraz ścianami bocznymi /5/. Ścia
ny boczne /5/ i płyta tylna /4/ tworzące wraz
z przezroczystą płytą osłonową /!/ obudowę
kolektora są wykonane z materiału nieprzezro
czystego. Pierwsza część /!/ wypełniona jest
złożem /9/ z materiału półprzezroczystego.
/2 zastrzeżenia/
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4(51) B01D

A1(21) 261398
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(22) 86 09 15

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72'j Kasprzak Andrzej, Synoradzki Ludwik,
Dłużniewaki Tomasz, Zieliński Bogusław,
Smyk Andrzej, Lasota Jacek, Zadrożny
Roman, Gieysztor Andrzej

płytami sfalowanymi /1/. Najbliższe sobie
płyty sfalowane /1/ są przesunięte względem
siebie tak. że utworzony pakiet ma kształt
równoległosciaau, pochylonego płaszczyzną rów
noległą do płyt płaskich /2/ i do osi przewo
dów wkładu.
/1 zastrzeżenie/

(54") Sposób krystalizacji substanci! z dwufązowego układu ciekłego"
[57 \ W sposobie stopioną substancje krysta
lizowaną lub jej zawiesinę w fasie ciekłej
0 teeperaturze wyższej od temperatury krsepnifoia substancji krystalizowanej, wprowaáia
sit do fasy rozpraszającej, o temperaturse
niłezej od temperatury krzepniejia substancji
krystalizowanej, przy intensywnym mieszaniu.
Sposób umożliwia otrzymanie krystaliczne
go pri luktu w postaci drobnych granulek bez
pośrednio w etapie krystalizacji.
/1 zastrzeżenie/
4^51) B01D
4(5l) B01D

A1(21) 261666

(22) 86 09 30

(71) Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże, Gdańsk
(72) Bazylczyk Henryk, Loriński Janusz,
' Oudyka Stanisław
(54) Urządzenie do usuwania rozpuszczonych
w wodzie gazów, w szczególności dwuťTenk"ű" węgla
Í57) Urządzenie ma rurę rozprowadzającą /4/
umieszczoną na obwodzie wewnętrznym zbiornika
cylindrycznego nad powierzchnia półki siatko
wej /2/. Rura rozprowadzająca /4/ posiada w osi
poprzecznej szczeliny /5/» równoległe do płasz
czyzny półki siatkowej /2/ o łącznej powierz
chni równej przekrój owi rury doprowadzającej.
/3 zastrzeżenia/

A1 (21^ 261739

(22) 86 10 06

<30) 85 10 08 - AT - A 2906/85
(71) Envirotec AG, Vaduz, LI
(54)

tUĚŮk M M T S W J Ł I Ł aies»anln gazów

(57) Sposób polega na tym, że gazy doprowadza
slf do intensywnego zetknięcia fazowego z
ciekłą fazą kontaktową, zawierającą katalizator
przeprowadzony w stan zawiesiny lub rozpuszczo
ny, tak, żeby z gazów i ciekłej fazy kontaktowej
tworzyła sie piana, i reakcje prowadzi sie w
tak utworzonej fazie pianowej.
Sposób dotyczy oczyszczania mieszanin ga
zów, zwłaszcza w celu usuwania gazów szkodli
wych dla środowiska i umożliwia usuniecie w
jednej operacji 90-99# gazów.
/5 zastrzeżeń/
4I51) B01D

Al (21) 261779

(22) 86 10 07

V?l) Zakłady Azotowe "Kędzierzyn", Kedzierzyn,
Koźle
(72) Bunder Zbigniew, Klementowicz Bodo,
Korczyński Marian, Wojtowicz Tadeusz,
Gajowy Franciszek, Smolikowski Jan,
Galla Józef, Zegarowska Onilia
I54) Sposób zasilania kondensatora desublimac.yjnego mieszaniną gazowa i urządzenie
gasilajaoe

4(51) B01D
(li)

A1 (21) 261676

(22J 86 09 30

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisławę
/
Staszica, Kraków
VI2) Czajkowski Marek, Drzymała Zygmunt,
Gęga Józef, Jaśkowiec Zbigniew,
Kowalski Włodzimierz, Wróbel Jan
(j>4\ Wkład wlęlostrumleniowy, zwłaszcza do
/ osadników
(57) Wkład wielostrumien!owy, stanowią pakie
ty, przy czym pojedynczy pakiet wkładu za
wiera wiązkę równoległych przewodów, powsta
łych w wyniku nierozłącznego połączenia wie
lu płyt sfalowanych /1/ i płyt płaskich /2/,
umieszczonych naprzemian. Miejsca połąozeń
płyt /1 i 2/ są prawie w całości wspólne dla
grzbietów dwóch płyt sfalowanych /1/ i jednej
płyty płaskiej /2/, znajdującej sie miedzy

(57) W sposobie gaz zawierający składniki
desublimująoe doprowadza sie do pokrywy górnej
/1/ kondensatoza, pionowo przez 00 najmniej
dwa otwory wlotowe /2/ umieszczone w osi podłuż
nej pokrywy górnej /1/ i rozprzestrzenia sif w
urządzeniach zasilających /3/«
Urządzenie zasilające /3/ składa sie z 1
do 10 żaluzji IM w kształcie pobocznie ścię
tych stożków, umieszczonych symetrycznie wzglę
dem siebie.
/3 zastrzeżenia/

1
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A2(21) 263205

(22) 86 12 22

(71) Biuro Projektów Ochrony Atmosfery "Proat",
.
Szczecin
\72] Rudnicki Bolesław
(54] Urządzenie do prowadzenia procesu
desorpcji
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wagowych w obecności środków pomocniczych,
niejonowych biernych chemicznie związków powierzchniowo-czynnych oraz związków z grupy
amin stosowanych w ilości 0-1556 wagowych.
/2 zastrzeżenia/

«

(57) Urządzenie, w którym jako czynnik desorbujący stosuje się parę wodną, a otrzymany
adsorbat rozpuszcza się w wodzie, ma odwadniacz / 3 / do którego jest przyłączona kolumna
destylacyjna /!/ połączona ze skraplaczem / 8 / .
/2 zastrzeżenia/

4(51) B01D
Í7l)
.
\72)
'

A2(21) 265725

(22) 87 05 14

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Barwników "Organika", Zgierz
Kasprzak Jerzy A., Krauze Sławomir,
Przybyszewski Krzysztof, Wakuła Adam

[54) Sposób oczyszczania gazów pirolitycznych
z gazów kwaśnych
(57] Sposób prowadzony w przepływowych kolumnach
absorpcyjnych charakteryzuje się tym, że sto
suje się alkaliczny wodny roztwór soli sodowych
i/lub potasowych kwasu aminooctowego w ilości
30-75% wagowych oraz ewentualnie środki pomoc
nicze w postaci niejonowych biernych chemicznie
związków powierzchniowo-czynnych, z ewentualnym
dodatkiem środków wspomagających.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B01P

A1 (21) 259250

(22) 86 04 30

(71) Warszawskie Centrum Postępu Techniczno.
Organizacyjnego Budownictwa, Warszawa
XJ2\ Zagórski Stanisław, Zagórski Zbigniew,
Pereno Feliks, Sosnowska Monika
4^5l) B01D

A2l2l) 265723

C22) 87 05 14

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Barwników "Organika", Zgierz
(72) Kasprzak Jerzy A., Przybyszewski
Krzysztof, Krauze Sławomir, Grelewicz
Jerzy, Maćkowiak Barbara
(54) Sposób oczyszczania mieszanin gazowych
z gazów kwaśnyćE

(54) Urządzenie do wytwarzania piany samoutwąrdzalnej
\57) Urządzenie ma tłoki pomp /5/ sprzężone
jarzmem / 3 / z tłoczyskiem /!/ silnika / 2 / ,
a od przewodu Jll tłoczącego jest odprowadzony
przewód / 8 / przelewowy, zaopatrzony w zawór
/9/ do regulacji ilości przelewu, którego dru
gi koniec jest włączony do przewodu /6/ ssącego.
/1 zastrzeżenie/

V57) Metoda oczyszczania gazów kwaśnych w
kolumnach absorpcyjnych polega na stosowaniu
wodnych, alkalicznych roztworów o stężeniu
30-75% wagowych soli sodowych i/lub potaso
wych kwasu asparaginowego i/lub glutaminowego
i/lub aminooctowego i/lub ich mieszaniny, przy
czym absorpcję prowadzi się ewentualnie w
obecności środków pomocniczych niejonowych,
biernych chemicznie związków powierzchniowoczynnych z ewentualnym dodatkiem środków wspo
magających. Zużyty roztwór absorbenta ewentual
nie poddaje się procesowi desporcji, z której
zregenerowany absorbent zawracany jest do strefy
absorpcyjnej a zdesorbowane gazy ewentualnie
poddaje się dalszemu przerobowi.
/3 zastrzeżenia/
4l5l) B01P
4Í51) B01D

A2(21) 265724

(22) 87 05 H

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
,
Barwników "Organika", Zgierz
\j2) Przybyszewski Krzysztof, Kasprzak
Jerzy A., Krauze Sławomir
Í54] Sposób oczyszczania gazów pirolitycznych
' z gazów kwaśnych
V57) Sposób oczyszczania gazów pirolitycznych
z gazów kwaśnych metodą absorpcji w kolumnach
absorpcyjnych polega na stosowaniu alkaliczne
go wodnego roztworu soli sodowej i/lub potaso
wej kwasu glutaminowego o stężeniu 30-60%

A1 (21) 259251

(22) 86 04 30

(71) Warszawskie Centrum Postępu TechnioznoOrganizacyjnego Budownictwa, Warszawa
V72) Zagórski Zbigniew, Zagórski Stanisław,
' Ferenc Feliks, Sosnowska Monika
(54] Urządzenie do wytwarzania piany samoutwąrdzalne.i
(57) W urządzeniu według wynalazku przewody
/1,2,6/, tłoczące oba komponenty i powietrze,
są równolegle do siebie wprowadzone do dna
/ 3 / mieszalnika, którego sztywna część / 4 /
pianotwórcza ma kształt rury /5/, a część
/ 8 / utwardzającą stanowi giętki wąż /9/, przy
czym przewody /1,2/ kończą się w dnie /3/
mieszalnika, natomiast przewód /6/, tłoczący
komponent utwardzający, kończy się dopiero
w wężu /9/.
/2 zastrzeżenia/
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4(5l) BOlř

A1(21) 260223

BIULETYN URZĘpU PATENTOWEGO

(22) 86 06 23

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
(72) Drzymała Zygmunt, Sidor Jan
(54) Młyn wibracyjny
^57) Młyn ma komory /1/ przymocowane obrotowo
poprzez korpusy /4/ łożysk czopów do ramy /5/,
do której przymocowany jest wibrator bezwład
nościowy utworzony przez połączenie przekład
nią /6/ dwóch wałów /7/ z umieszozonymi ekscen
trycznie i symetrycznie obciążnikami /8/.
Rama /5/ połączona jest z podstawą /9/ prze
gubami /10/ i układem elementów sprężystych
/11/. Komory /1/ połączone są wzajemnie prze
kładnią zębatą /15/. Jedna z komór /'\/ połą
czona jest przekładnią cięgnową /17/ .z napę
dem /1b/. Jeden z wałów /7/ wibratora połą
czony jest przekładnią cięgnową /13/ z na
pędem /I4/.
/3 zastrzeżenia/

11

przy użyciu cieczy otrzymanej przez destylację
smoły węglowej lub oleju opałowego pochodzącego
z oleju mineralnego, w ilości 0,1-2% wagowych
w stosunku do ilości węgla, oraz w obecności
lekkiego węglowodoru o 4-8 atomach węgla, w
ilości 5-30% wagowych w stosunku do ilości
węgla, który to węglowodór odpędza się po aglo
meracji i oddzieleniu składników nieorganicz
nych, po czym wytwarza się zawiesinę ulepszonego
węgla w wodnym roztworze zawierającym poliele
ktrolit wybrany spośród soli jednowartościowyćh
kationów i spolimeryzowanych kwasów naftalenosulfonowych o masie cząsteczkowej 800-3000, w
ilości 0,05-5% wagowych w stosunku do ilości
zawiesiny.
/14 zastrzeżeń/

4^51) B01J

A1 (2Í) 260910

(22) 86 08 04

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Lipman Józef, Kułażyński Marek,
Bednarz Ludwik
(54) Sposób otrzymywania
' do usuwania tlenków
1 węglowodorów oraz
clo usuwania tlenków
i węglowodorów*

nośnika katalizatora
azotu, tlenku wę^la *
nośnik katalizatora
azotu, tlenku węgla

(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu
jest umożliwienie usuwania tlenków azotu z
jednoczesnym usuwaniem tlenku węgla i węglo
wodorów, zwłaszcza z silnikowych gazów spa
linowych.
Sposób według wynalazku charakteryzuje
się tym, że tlenek glinu lub naturalny glinokrzemian względnie ich mieszaninę zarabia się
na plastyczną masę 0,1-15%-owym wodnym roz
tworem soli potasu.
Nośnik według wynalazku charakteryzuje
się tym,że zawiera 0,1-2,5 części wagowych
tlenku potasu na 99,9-97,5 części wagowych
składników nośnika.
/2 zastrzeżenia/

4(51) BO U

A1(21)

260911

(22) 86 08 04

I71) Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Lipman Józef, Kułażyński Marek,
Korbut Zygmunt, Salomon Artur

4(51) B01P
bo)
(71)
(72\
v
'

Al(2l) 265442

(22) 87 04 30

86 05 02 - IT - 20 295 A/86
Eniricerche S.p.A., Mediolan, IT
Meli Salvátore, Passarini Nello,
Vettor Antonio

(54) Wodna zawiesina węgla 1 sposób wytwarzanła wodnej zawiesiny węgla
(57) Wodna zawiesina węgla zawierająca 60-80*
wagowych węgla i polielektrolit wybrany spo
śród soli jednowartoźciowych kationów i spolimeryzowanych kwasów naftalenosulfonowych o
masie cząsteczkowej 800-3000, charakteryzuje
ale tym, że zawiera cząstki węgla o wielkości
nie większej niż 300 >um pokryte ciężką cie
czą otrzymaną przez destylację smoły węglo
wej lub olejem opałowym pochodzącym z oleju
mineralnego, w ilości 0,1-2% wagowych w sto
sunku do ilości węgla.
Sposób wytwarzania wodnej zawiesiny
węgla polega na tym, że węgiel w postaci
cząstek o wielkości nie większej niż 300
/tun ulepsza sit przez aglomerację w wodzie,

[54) Sposób otrzymywania katalizatora do usu
wania tlenków azotu, tlenku węgla i
węglowodorów oraz katalizator do usuwania
Tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów
l57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
uzyskanie trójfunkcyjnego katalizatora do usu
wania tlenków azotu, tlenku węgla i węglowo
dorów, zwłaszcza z silnikowych gazów spalinowych
Sposób według wynalazku charakteryzuje się
tym, że stosuje się nośnik zawierający 0,1-2,5
części wagowych tlenku potasu na 99*9-97,5 czę
ści wagowych składników nośnika, który w etapie
pierwszym impregnuje się jedno lub wielokrotnie
1-75% wodnym roztworem soli chromu, a następnie
w znany sposób suszy i kalcynuje, po czym w
etapie drugim impregnuje się jedno lub wielo
krotnie 1-80% wodnym roztworem soli miedzi, a
następnie w znany sposób suszy i kalcynuje,
zaś w etapie trzecim impregnuje się jedno lub
wielokrotnie 1-60% wodnym roztworem soli sre
bra, a następnie w znany sposób suszy i kalcynuje.
Katalizator według -wynalazku charaktery
zuje się tym, że zawiera 0,5-20 części wagowyoh tlenku chromu, 0,5-10 części wagowych
tlenku miedzi i 0,5-10 części wagowych srebra
na 98,5-60 części wagowych nośnika.
/2 zastrzeżenia/
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(22) 86 08 04

(.71} Politechnika Wrocławska, Wrocław
(72) Lipman Józef, Kułażyński Marek
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dźwignie /16/. Urządzenie służy do określania
składu ziarnowego materiałów sypkich.
/5 zastrzeżeń/

(54) Sposób otrzymywania monolitycznej
' kształtki katalizatora do usuwania
Tlenków azotu, tlenku węgla i węglo
wodorów
[57/ Sposób według wynalazku polega na tym,
że surowce nośnika zarabia się na plastyczną
masę 0,1-15% wodnym roztworem soli potasu z
dodatkiem 0,5-10 części wagowych oleju cera
micznego, którą przekształca się w arkusz
o żądanych wymiarach, który nakłada się na
arkusz o identycznych wymiarach wykonany z
palnego materiału, po czym formuje się żąda
ną kształtkę, a następnie w znany sposób
suszy i kalcynuje, po czym w etapie pierw
szym impregnuje się jedno lub wielokrotnie
1-75% wodnym roztworem soli chromu, a następ
nie w znany sposób suszy i kalcynuje, po czym
w etapie drugim impregnuje się jedno lub wie
lokrotnie 1-80% wodnym roztworem soli miedzi,
a następnie w znany sposób suszy i kalcynuje,
zaś w etapie trzecim impregnują się jedno lub
wielokrotnie 1-60% wodnym roztworem soli sreb
ra, a następnie w znany sposób auazy i kalcy
nuje.
/1 zastrzeżenie/
4(51) B02C
4(51) BO U

A1 (21) 261014

(22) 86 08 11

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
"Blachownia", Kędzierzyn-Kożle
V72) Klimiec Jacek, Kotowski Włodzimierz,
Górski Ryszard, Śpiewak Zygmunt,
Wal Stanisław, Ludwiczak Stanisław,
Tomaszewska Julia, Grabiński Czesław,
Marciszewski Benedykt, Chruściel
Romuald, Lalak-Wietrzyńaka Zofia
\54) Sposób otrzymywania katalizatora mie
dziowej
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyska
nia katalizatora do syntezy metanolu o zwięk
szonej stabilności i aktywności.
Sposób polega na tym, że roztwór azota
nów miedzi, cynku, manganu i glinu o stężeniu
10-25% wagowych w przeliczeniu na auraę azotanów
atrąca się 10 T 20% roztworem wodorotltnku sodo
wego w podwyższonej temperaturze, korzystnie
w 353-373K, przy pH 7-8, po czym wprowadza
aię 5-15>e roztwór węglanu aodowego aż do uzy
skania pH 8,5-9, przy czym stosunek wagowy
węglanu do wodorotlenku aodowego wynosi
1 s/10-15/» a następnie oddziela się osad, prze
mywa go do odczynu obojętnego, suszy w tempe
raturze 353-453K, granuluje z dodatkiem 2%
grafitu i pastylkuje.
/1 zastrzeżenie/

4(51] B02C

A2(21) 262974

(22) 86 12 12

(71\ Wadowickie Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoDoświadczalne Aparatury Odlewniczej
"WADAP", Wadowice
(72\ Stypuła Wiesław, Najber Henryk, Książek
' Zdzisław, Harmata Włodzimierz
(54) Urządzenie do przesiewania materiałów
ziarnistych
(57) Urządzenie ma wstrząsowy zespół / 1 / zło
żony z elektromagnesu oraz zwory połączonej
z podstawą za pomocą sprężyn. Na podstawie
osadzony jest zbiornik /10/ oraz sit* /11/
i głowica /13/, dociskane do niej za pośred
nictwem taśmy /15/, naciąg której powodują

A4(21) 262975

- (22) 86 12 12

(61) 262974
(71) Wadowickie Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoDoświadczalne Aparatury Odlewniczej
.
"WADAP", Wadowice
(72) Stypuła Wiesław, Książek Zdzisław,
Najbor Henryk, Harmata Włodzimierz
(54) Urządzanie 4 o orzeaiewania materiałów
T^arniAxych.
(57) Urządzenie ma głowicę z centralnie osa
dzoną dyszą oraz dolny zbiornik z końcówką
/23/ umieszczoną w bocznej ściance /24/« Urzą
dzenie umożliwia skrócenie czaau określania
składu ziarnowego materiałów sypkich.
/2 zastrzeżenia/
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A1 (21) 257520

(22) 86 01 17
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A1(21^ 262405

(22) 86 11 14

(7 V) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Geologicznej Centralnego Urzędu Geologii,
Warszawa
(72) Bakoń Andrzej, Skorykow Jerzy

(30) 85 11 15 - HU - 4357/85
85 11 15 - HU - 4J57/85
171/ Magyar Szénhidrogénipar! Kutato-Fejleszto
Intézet Százhalombatta, HU

Í54) Sposób granulometrycznego rozdzielania
/ mikroziarna ściernego oraz urządzenie
do atoflowania tego sposobu

(54) Sposób intensyfikacji rozdzielania i/lub
klasyfikacji minerałów pochodzenia
naturalnego lub produktów sztucznych
o charakterze mineralnym

(57) W roztworze aoli metalu alkalicznego
o stężeniu 10~5 «. 1 m o l/dcm^ rozprowadza
się mikroziarno ścierne w ilości 0,5-20%
objętościowych. Zawiesinę wprowadza się
z zawirowaniem do termostatowanej kolumny se
dymentacyjnej. Po sedymentacji w odstępach
czasu 0,25-30 godzin zlewa się otworami w
ścianie bocznej i dnie kolumny, zaczynając od
otworu najwyżej położonego. Każdą porcję od
wirowuje się do całkowitego osadzenia mikroziania, usuwa się roztwór znad warstwy mikroziarna, a mikroziarno suszy się.
Urządzenie ma sedymentacyjna kolumnę / 1 /
wyposażoną w rurę / 4 / z zaworem /5/» Na ścia
nie booznej kolumny / 1 / umieszczone są wyloty
z rurowymi przewodami zaopatrzonymi w ściski
/6/. W dnie kolumny osadzony jest rurowy przemAA 1a ani aVi am ł t i -
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i57I Sposób polega na stosowaniu dodatków
anionowych lub niejonowych związków powierzch
niowo czynnych w prowadzonych na sucho lub
na mokro wstępnych obróbkach minerałów natural
nych lub produktów sztucznych o charakterze
mineralnym.
/1 zastrzeżenie/

4(51) Ü04U

A1 (21) 265672

(22] 87 05 13

(30) Ü60514 - Dl) - WPB 04B/290 205.3
(71 VEB Kombinat NAGJałiA, Drezno, DD
(54) ilnergoelektronlczny napęd do separatorów
odśrodkowych
[57) Napęd charakteryzuje się tym, że za pomocą
znanego przemiennika częstotliwości /7/» skła
dającego się z niesterowalnego mostka trójfazo
wego i wieloimpulsowego, w oparciu o urządzenie
matematyczne pracującego trójfazowego falownika
z zabudowanymi tyrystorami, następuje napęd,
sterowanie i regulacja standartowo wykonanego
silnika indukcyjnego, korzystnie trójfazowego
silnika zwartego /6/ a za pośrednictwem przemie
nnika częstotliwości / 7 / zostaje nastawiona
odpowiednia liczba obrotów separatora w zależ
ności od parametrów procesu technologicznego.
Poprzez bezpośredni napęd wrzeciona generatora
uzyskuje się zmiennie nastawną optymalną licz
bę obrotów podczas fazy rozruchu, eksploatacji
i hamowania a przez zastosowanie silnika seryj
nego utrzymuje się na niewielkim poziomie kosz
ty eksploatacyjne i wytwarzania przy optymal
nym stosunku moc-masa.
/4 zastrzeżenia/

4(51) B03D

A1(21) 259671

(22) 86 05 21

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Polio Iwo, Pełedni* Bernard, Oleszczyński
' Bogdan, Wróbel Edward, Wójcik Władysław,
Szymanek Stanisław
(54) Sposób wzbogacania trudnowzbogacalnych
zailonych mułów węglowych
Sposób oharakteryzuje się tym, że trudnowzbogaćalne zailone muły węglowe poddaje się
klasyfikacji granulometrycznej, z ziarnem
podziałowym nie większym niż 0,2 mm, a wy
dzieloną klasę ziarn grubych wzbogaca się
flotacyjnie w węgiel uzyskując wysokojakoś
ci owy produkt węglowy i odpady zawierające
znaczne ilości substancji ilastych, zaś kla
sę ziarn drobnych z klasyfikacji granulome
trycznej łącznie z odpadami z flotacji węgla
kieruje się do wzbogacania flotacyjnego w mi
nerały ilaste znanymi sposobami, uzyskując
produkt wzbogacony w te minerały i odpady,
które okresowo kieruje się do flotacji węgla.
/2 zastrzeżenia/

4 (51) B05D

A1 (21) 259976

(22 ) 86 06 06

Í30) 85 06 06 - DD - WP B05D/227 078.0
(71) Institut für Pflanzenschutzforschung
' Kleinmachnow der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Kleinmachnow,
DD
\72] Zschaler Helfried, Burth Ulrich, Motte
Gunther
(54^ Sposób nanoszenia środków do pielęgnacji
v
' roślin z elektrostatycznym ich odzyskiwatuem oraz urządzenie do nanoszenia środków
c[ö* pielęgnacji roślin z elektrostatycznym
ich odzyskiwaniem,
(57^ Sposób polega na tym, że rozpylone środki
ładuje się ładunkiem elektrostatycznym, po czym
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naładowaną chmurę cząstek przenosi się na
traktowany obiekt w strumieniu powietrza* zaś
cząstki, które nie osiągnęły traktowanego
obiektu wychwytuje się elektrostatycznie na
ładowanych tunelach oddzielających i zawraca
do procesu.
Urządzenie ma zewnętrzne tunele oddzie
lające /1,5/ odizolowane od masy oraz suche
izolatory /6/, przy czym polaryzacja tuneli
/ 1 »5/ jest przełączalna.
' /& zastrzeżeń/

A1 Í21) 260175

(22) 86 06 20
'

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa
(72) Kowalski Henryk, Pietras Edward
(54\ Układ zawieszenia elementu wywołującego
powstawanie fal na powierzchni cieczy
^57) Układ, znajdujący zastosowanie w urządze
niach do wytwarzania o opty^ nej projekcji v
fal powierzchniowych, charakteryzuje się
tym, że belka /13/ wywołująca powstawanie fal
zawieszona jest u nieruchomej części wibrato
ra za pośrednictwem dwóch sprężyn /12/ o jed
nakowej charakterystyce, połączonych z belką
/I 3/ w dwóch punktach jednakowo oddalonych
od jej środka ciężkości, który ze swej strony
leży na linii działania siły pochodzącej od
wibratora i wprawiającej w r. sn belkę /13/.
/2 zastrzeżenia/
«

4(51) B07B

A1 (21) 259005

fy\1l 1986

dotyczy także jednostki modułowej zespołu
wałów obrotowych, rozporki wałów obrotowyciij _
sposobu wytwarzania zespołu wałów obrotowýéF
oraz sposobu wytwarzania jednostki modułowej*
/30 zastrzeżeń/

4(51) B08B
4Í5l) B06B
V
G03B

Nr 11

A1(21) 259138

(22) 86 04 24

(75) Połanecki Paweł, Warszawa
(54) Szczypce przedłużone
i57) Szczypce umożliwiają zbieranie śmieci
w pozycji wyprostowanej z powierzchni o twar
dej nawierzchni.
Rękojeść / 3 / szczypiec z dźwignią / 7 /
umieszczona jest na długim wysięgniku / 1 / , na
którego drugim końcu znajdują, się szczęki chwytne. Ruchoma szczęka / 2 / ma os obrotu / 4 / w wy
sięgniku / 1 / oraz obrotowy kołek / 6 / z otworem,
w którym suwliwie jest umieszczony zakrzywiony
koniec cięgła / 5 / . Cięgło / 5 / ma zakucia /10/
na których osadzona jest podkładka półkulista/
naciskana przez dźwignię / 7 / . Przez otwór w
górnej części cięgła / 5 / przetknięta jest koń
cówka sprężyny agrafkowej /11/ nawiniętej wo
kół osi / 8 / dźwigni/7/.
/5 zastrzeżeń/

\L

-

(22) 86 04 17

£30) 85 04 17 - US - 724.098
(71) Beloit Corporation, Beloit, US
(v2J Bielagus Joseph B.
(54) Zespół wałów obrotowych, jednostka
modułowa zespołu wałów obrotowych i
rozporka wałów obrotowych* zwłaszcza
przesięwacza tarczowego oraz sposób *
wytwarzania zespołu wałów obrotowych
1 sposób wytwarzania jednostki modułowej,
zwłaszcza przesięwacza tarczowego
V57) Zespół ma metalowy wał /25/ w kształcie
rury o przekroju niekołowym, na którym osadzone
są metalowe tarcze sitowe /14/, mająoe otwory
osiowe odpowiadające kształtem przekrojowi
wału /25/« Pomiędzy tarczami /14/ umieszczone
są niemetalowe rozporki /24/, obejmująoe wał
/25/ i połąozone z tarczami /14/ sworzniami
/29,32/w jednostkę modułową. Krawędzie otworów
tarcz /14/ są oddalone od wału /25/« Wynalazek

4(51) B08B

Al (21) 259995

(22) 86,06 10

(71) Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa
(72) Górczak Franciszek, Skowrońska Grażyna,
' Trepka Wacław, Grzywa Zbigniew, Gałka
Wojciech, Dąbrowski Franoiszek
(54\ Wielootworową ssawka zwłaszcza dymów
/ spawalniczych
(57) Ssawka ma kształt jednostronnie spłaszczo
nej rury / 1 / , zaopatrzonej w płetwy / 4 / po oby
dwu stronaoh spłaszczenia /6/. W spłaszczeniu
są otwory wlotowe / 2 / rozmieszczone w przynajm
niej dwu rzędach,
Wynalazek może znaleźć zastosowanie przy
miejscowych wyciągach zanieczyszczeń wydziela-
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Jąoyoh ale se źródeł ruohonyoh, w szczegól
ności w ozasie spawania łukiem elektrycznym.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B2t*

A1(21) 261471

(22) 86 09 17

(71) Huta im. II. Buczka, Sosnowiec
(72) Kowalski Jerzy, Rotko Warek, Grabowski
' Stanisław
(54) Stojak klatki walcowniczej
[W) Stojak składa się z słupów /1/, które w
przekroju poprzecznym mają kształt kołowy.
Od dołu słupy /I/ zakończone są czopami ?2/
ft gwiftAem. /3/% Od góry słupy /1/ mają wytoozeaią /i\/: na. okadzenie poprzeozek dwudziel
nych fyjs. % (Aíféoi środkowej słupów. /1/ osa
dzonej «sj p*vry o-oudów łożyak górnych /6/ i
dolnych / W a nadęciami* Poprzeczki dwudziel
ne /5/' ustalone aą wy toczeniami /4/ na słupach
/1/.
/I zastrzeżenie/

4(5l) B21B
(71)
. '
172)
'

A2(21) 268369

(22) 87 10 21

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława
Staszica, Gliwice
Korbel Andrzej, Pr*janar Tadeusz,
Wusatowski Roman

(54\ Sposób kształtowania metali i stopów
(i??) Sposób odkształcania metali i ich stopów
ukierunkowany na uzyskiwanie wyrobów o dokład
nych kształtach i wymiarach, lub na zwiększe
nie odkształcenia całkowitego, który stosuje

15

zmianę kierunku odkształcania, charakteryzuje
Się tym, że wykorzystując charakterystyki
umocnienia metali i stopów, prowadzi proces
technologiczny odkształcania niejednorodnie,
zróżnicowanie dla trzeoh stref odkształceń,
leżących w obszarze zdrowienia dynamicznego,
statycznego i przy ciągłym umocnieniu strefą
nasycenia.
Dla wyrobów o przekrojach pełnych walcowa
nych na gorąco, niejednorodność odkształceń zadaje
się tak, aby objętość materiału odkształcana w
górnym zakresie zdrowienia dynami znego, od
kaz tałoana była gniotem 15 do 30% i stanowiła
00 najmniej 30% całej objętości materiału od
kształcanej w dolnym zakresie zdrowienia dy
namicznego gniotem 5 do 20%. Dla wyrobów ruro
wych walcowanych na gorąco, sposób stosuje od
kształcenia większe niż 10 do 20% od zakresu
zdrowienia dynamicznego i sekwencyjną przemiennośó kierunków odkształceń a dla kształtow
ników walcowanych na zimno, po uzyskaniu przez
odkształcany materiał stanu nasycenia, stosuje
zmianę kierunku odkształcania na prostopadły
do poprzedniego.
/4 zastrzeżenia/

4(51) B21C

A1 (21) 258255

(22) 86 03 06

(75) Sierzputowski Czesław, Ożarów Mazowiecki
(54) Sposób oraz urządzenie do ciągłego
' wytłaczania aluminiowych żył kablowych
(57) Sposób oharakteryzuje się tym, że pół
fabrykat aluminiowy ogrzewa się prądem elek
trycznym na odcinku od urządzenia zdawczego
do urządzenia wytłaczającego.
Urządzenie do ciągłego wytłaczania żył
kablowych charakteryzuje się tym, że ma urzą
dzenie zdawcze i urządzenie tłoczące. Urządze
nie zdawcze ma podstawę /l2/ z ułożonym kręgiem
półfabrykatu /7/» obrotową tarczę /13? ułożyskowaną na trzpieniu /14/. Do tarczy /13/
zamocowane są rolki /15/ ułatwiające odwijanie
półfabrykatu. Do urządzenia zdawozego i wytła-ozającego podłączony jeat prostownik. Urządze
nie wytłaczające ma na wale napędowym /5/ rolkę
wirująca /4/. Urządzenie ma także rolki docis
kowe /6/, tuleję stalową /2/, element zaraykająoy /3/ oraz element kalibrujący umieszczony
za komorą /11/.
/3 zastrzeżenia/
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4(51) B21C

A1(21) 260016

(22^ 8 6 0 6 11

(ji) Zakłady Urządzeń Chemicznych "Metalchera" lm* Władysława Planetorza( Kędzierzyn-Koźle
(72) Przybyła Janusz, Goźdzlewlcz Zygmunt,
Szal Andrzej, Zub Ryszard, Stawski Józef
(j54^ Sposób wytłaczania spiralnych żeber na
wewnętrznej powierzchni rury
(57) Sposób charakteryzuje się tym, że rurę
mocuje sie a oś krążka ustawia się tak wzglę
dem osi rury, że suma wielkości mimośrodu i
połowy średnicy krążka jest większa od połowy
wewnętrznej średnicy rury. Krążek napędza sie
tak, że jego oś wykonuje ruch obrotowy wzglę
dem osi rury i równocześnie ruchem postępowym
równolegle do osi rury wprowadza sie go do
wnętrza rury. Odmiana sposobu polega na tym,
że oś krążka nie zmienia położenia natomiast
napędzana jest obrotowo względem własnej osi
rura i równocześnie wzajemnie względem siebie
osiowo przemieszcza się rurę i krążek.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B21C

A1 (21) 260820

Nr 11 /377/ 1988

(54)Sposób gięcia pręta oraz urządzenie do
/gięcia pręta
l^7) Sposób polega na podaniu pręta z zasobni
ka ha obracającą się rolkę czynną, która prze
mieszcza go po torze kołowym na rolkę bierną,
gdzie następuje proces kształtowania w kabłąk
i wyrzucenie na zespół odbierający.
Urządzenie składa się z zespołu kształtu
jącego, wyposażonego w rolkę /1/ czynną, mają
cą na obwodzie wycięcie poprzeczne, i rolkę
/3/ bierną, oraz zespołówt napędowego, dozują
cego i odbierającego.
/2 zastrzeżenia/

(22) 86 07 28

(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina,
' Kraków
(72) Białek Feliks, Dobrek Andrzej
(54^ Urządzenie kierujące
(57) Kierownica /5/ urządzenia ukształtowana
w postaci klina, zakończona ostrzem /6/ i ste
rowana siłownikiem /9/» ma ograniczniki /16/
i 18/ umieszczone z boków oatrza, które współ
pracują ze zderzakami /13, 14/ przytwierdzo
nymi do poduszek rolek podajnika /2,3/«
Urządzenie służy do kierowania walcowa
nego pasma na poszczególne agregaty po przejś
ciu przez rolki podajnika w procesie walcowania.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B21P

A1 \21)

261700

(22) 86 10 02

Í71) Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego,
Gliwice
(72) Nowosielski Ryszard, Poloozek Tadeusz,
Griner Stefan
(54) Sposób zwijania sprężyny taśmowej o ści
słe przylegających zwojach
(57 y W sposobie taśmę /1/ wstępnie odkształca
się na walcu /3/ o średnicy mniejszej po czym
zachowując ten sam kierunek zwijania, zwija
się ją na trzpień /2/ o średnicy założonej.
/1 zastrzeżenie/

9 W 11

4(5l) B21G

A2(21) 267260

(22) 87 08 07

(j1\ Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława
Staszica, Gliwice
(72) Prajsnar Tadeusz, Smolařezyk Zbigniew,
Surmacki Józef, Bereza Lesław, K o m Janusz
(£4) Spęczak
(37) Spęczak do formowania główki gwoździ z główką
płaską, płaską z fazką, płasko-stożkową i stoż
kową, który ma mocującą część i roboczą część
z czołem o roboczej powierzchni, charaktery
zuje się tym, že czoło /4/ apęozaka /I/ ma wy
stęp /5/ * kształcie czaszy lub stożka, usytuo
wany środkowo w roboczej powierzchni czoła
spęczana.
/4 zastrzeżenia/

Kr 11

/JIH

4(51) B21K

1988
A2(21) 267263
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(22J 87 08 07

(71) Instytut Metalurgii Żelaza in. Stanisła
wa Staszica, Gliw_ice
.(72) Prajsnar Tadeusz, Smolařezyk Zbigniew*
' Dobrzański Janusz, Pelic Stanisław,
Siudmak Leon
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i/lub gnącymi ustalone są zamkami w płaszczyz
nach prostopadłych do kierunku przesuwu taśmy.
/I zastrzeżenie/

(54\ Sposób oprawiania wkładek do narzędzi
' śrubiarskich
(57) Sposób oprawiania wkładek do narzędzi
srubiarakich wykonanych z węglików spieka
nych, z węgliko-stali lub ze stali narzędzio
wych stopowych, polega na tym, że wkładki
narzędzi srubiarakich wykazujące wady kształ
tu i duże odchyłki wymiarowe na średnicy
zewnętrznej, wprowadza się szeregowo do wnęt
rza rury stalowej, po czym rurę tę wraz z
wkładkami poddaje się przeróbce plastycznej
polegającej na redukcji średnicy rury sposo
bem ciągnienia lub walcowania, prowadzonej
aż do zupełnego obciśnięcia wkładek rurą z
równoczesnym wzmocnieniem materiału rury
zgniotem, po czym rurę dzieli się na odcinki
o długości odpowiadającej w przybliżeniu dłu
gości wkładki, przy czym cięcie wykonuje się
między wkładkami, a następnie zewnętrzne po
wierzchnie tak oprawionych wkładek w części
materiału rurowego poddaje się obróbce mecha
nicznej i zabudowuje sposobem wciskania w
gniazda obudów matryc narzędzi srubiarakich.
/6 zastrzeżeń/

i(Sl) B22C

Al (21) 261374

(22J 86 09 12

[71I Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Murza-Mucha Paweł
Í54) Sposób wytwarzania stopowych warstw
powierzchniowych na odlewach
(57) Sposób polega na tym, że na ziarna pias
ku) nanosi się, przy ciągłym mieszaniu, spoi
wo i. sproszkowany metal lub niemetal. Całość
miesza się do momentu zestalenia otoczki na
ziarnach piasku. Z otrzymanego piasku ota
czanego, lepiszcza formierskiego i ewentual
nie pomocniczych materiałów formierskich
sporządza się następnie mase formierską,
z której wykonuje sio rdzenie i formy odlewnioze i wypełnia je ciekłym stopem odlewniczym.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B22P

A1(21) 260873

(g2) 86 08 01

(71)

Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych
im. Komuny Paryskiej "Telkom-ZwutM,
.
Warszawa
v72\ Bok Tadeusz, Rosłonieo Waldemar
(54) Konstrukcja matrycy tłocznika

V57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie proste
go technologicznie mocowania wkładów tnących
i/lub gnących wykonanych z węglików spieka
ny oh w matrycach tłoczników.
Konstrukcja matrycy tłocznika charakte
ryzuje się tym, że wkłady tnące i/lub gnące
znajdujące się w obudowie /1/ matrycy tłocz
nika mają w płaszczyźnie styku z dociskowymi
listwami /8/ prostokątne wybrania /5/» w
których osadzone są osobno dla każdego wkła
du, dystansowe listwy /6/ i obejmujące je od
góry pośrednie dociski /?/, które następnie
razem zamykane są dociskowymi listwami /8/
przykręcanymi do obudowy /1/ śrubami /9/.
Dociskowe listwy /8/ wraz z wkładami tnącymi

4fv5l) B22P

All2l) 260959

(22) 86 08 07

(71) Instytut Technologii Materiałów
.
Elektronicznych "Unitra-Cemat", Warszawa
^72) Jaworski Andrzej, Derwinis Januariusz
V54) Sposób wytwarzania spieków diamentowometalowych
(57) Sposób według wynalazku polega na tym, że
mieszaninę diamentu syntetycznego 1 co najmniej
jednego sproszkowanego metalu z grupy żelaza
lub diament metalizowany tym metalem umieszcza
się w pierścieniu z węglika wolframu, następnie
wnętrze pierścienia sprasowuje się na zimno pod
cisnienxem, po czym tak przygotowaną kształtkę
wraz z pierścieniem z węglika wolframu umieszcza
się w pierścieniu grafitowym i układa centrycznie co najmniej jeden tak wypełniony pierścień
grafitowy, obudowując go od góry i od dołu ma
teriałem o gęstości i oporności elektrycznej
wyższej od grafitu, w kapsule w postaci tulel
z materiału o dobrych właściwościach izolacyj
nych elektrycznych i termicznych, a następnie
poddaje się spiekaniu w temperaturze 1773-1973K
pod ciśnieniem, po czym tak otrzymany produkt
wypreparowuje się w znany sposób.
Otrzymane sposobem według wynalazku spieki
roają zastosowanie zwłaszcza do ciągadeł do
drutów.
/3 zastrzeżenia/

4(51) B23B

Al

( ? 1 ) 261063

(22) 86 08 15

(71) Fabryka Automatów Tokarskich "PONAR, ' WROCŁAW", Wrocław
\72) Zięba Tadeusz, Zięba Julian
Í54) Urządzenie do głębokiego wiercenia,
^ ' zwłaszcza dla wielowrzecionowych
automatów tokarskich
(57^ W urządzeniu układ do okresowego wycofy
wania wiertarskiego wrzeciona /1/ stanowią
dwa pneumatyczne siłowniki /7 i 8/ oraz sprzę
gająca ich tłoczyska /6/ mechaniczna przekładnia /11/.
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Urządzenie do głębokiego wiercenia umożli
w i * wykorzystanie jego wiertarskiej jednostki
do zwykłego wiercenia płytkich otworów*
/3 zastrzeżenia/

4(51\ B23B
• r
H05K

A1 (21) 261128
'

Í22J 86 08 21
*

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
\J2\ Skrzynecki Lech, Twarogowskl Marek,
Kunkel Eugeniusz
{54^
Urządzenie do wieroenla otworów w modev
' lowych płytkach, laminowanych z połączeń
niaml drukowanymi
(57) Urządzenie zawiera wiertarkę / 1 / umiesz
czoną w mechanizmie przesuwu / 2 / , przymocowanym
od spodu do płyty stolika /3/» tak że podczas
ruchu osiowego wiertarki wiertło wychodzi
ponad powierzchnię płyty stolika /3/« Kons
trukcja mechanizmu przesuwu wiertarki / 2 / i
płyty stolika /3/ zawiera system kanałów po
wietrznych, do którego podłączony jest stroną
zasysającą, za pomocą węża odkurzacz /12/.
Ponad płytą stolika / 3 / jest umieszczony ce
lownik / 4 / oraz kondensor /5/./1 zastrzeżenie/

4(5l) B23B
A1 (21) 261615
(22^ 86 09 29
' B63H
(30) 85 10 02 - DB - P.3535 091.1
(71) Thyssen Nordseewerke GmbH, loden, DB
(72) HellmaruWens H., Iíupp Karl H.,
' Varges Gunter
(54) Lodołamaoz i sposób napędzania lodo' łamacza
[57) Łodołamaoz poziomą siłę pędną uzyskuje
niezależnie od árub napędowych, za pomocą
chwilowego lub stałego, połączenia siłowego
kadłuba 710/ z umieszczonymi na dnie wodnym
76/ urządzeniami mechanicznymi, takimi jak
łańcuch, lina lub zagłębione pale wędrująca
/21/, przy ozym od strony kadłuba przewidziane
są mechaniczne urządzenia odpychające lub
holujące /122/.
/16 zastrzeżeń/

vi

4(51) B23D

Al(2l) 261543

^22) 86 09 23

Fabryka Palenisk Mechanicznych, Mikołów
(72) Pilch Norbert
(54) Urządzenie do strugania rowka w piastach
dużych kół bijakowych
(57) Urządzenie składa się z przyrządu robocze
go, hydraulicznej stacji zasilającej, podpór
koła bij.akowego oraz stojaka odkładczego dla
przyrządu roboczego, który ma prowadnicę /6/
z powierzchnią zewnętrzną dopasowaną do obrabia
nego otworu oraz zaopatrzoną w rowek, w którym
mieści się suwak / 7 / z zamocowaną przegubowo
dźwignią / 8 / , w której osadzony jest nóż /10/
i która wspiera się na klinie /9/, połączonym
cięgnem z widełkami /12/, sprzężonymi z uchem
tłoczyska aiłownika hydraulicznego /13/, którego
cylinder związany jest poprzez jarzmo /14/ i
ramę /15/ z prowadnicą /6/. Na gwintowanej koń
cówce suwaka Jll osadzona jest nakrętka /16/
mająca na zewnętrznej powierzchni uzębienie
współpracujące z zapadką związaną z suwakiem
mechanizmu posuwowego.
/5 zastrzeżeń/

4(51) B23K

H ( 2 1 ) 261329

(22J 86 09 08

(75J Kępa Witold, Kaczmarski Waldemar,
' Warszawa
(54J Grot do lutownicy elektrycznej
(57} Grot ma skuwkę ochronną z blachy kwasoodporhej wykonaną poprzez cięcie z taśmy krążków,
wyżarzanie ich w atmosferze wodoru w tempera
turze 600-850°C, studzenie do temperatury otocze
nia, wytłaczanie, przetłaczanie i kalibrowanie
przy użyciu smaru grafitowego s olejem, skrawanie
kołnierza, a następnie w kilku operacjach przetłaozanie powierzchni stożkowej przy użyciu smaru
grafitowego z olejem. Skuwka wciskana jest na
grot i dotłaczana, po czym nakładany jest na
nią na gorąco stop Zn-Pb.
/1 zastrzeżenie/
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A1 (21) 261469
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(22) 86 09 17

(71\ Instytut Spawalnictwa, Gliwice
\j2) Fapkala Hubert, Szołucha Zygmunt
(54] Sposób oporowego zgrzewania garbowego
' płytki stalowej do trzonu zaworu"
I57) Sposób polega na tym, że stosuje się
w procesie zgrzewania dodatkowe, oporowe
podgrzewanie płytki /1/ końcówką /2/ o pod
wyższonej oporności właściwej, wynoszącej
10-20 MS/m elektrody /3/, oraz dodatkowe, opo
rowe podgrzewanie trzonu w_ skutek zwiększonej
długości /L/ wystawania trzonu /4/ z zacisko
wego uchwytu /5/• Zależność pomiędzy długoś
cią /Ł/t a średnicą /D/ trzonu /4/ wynosi
L*0,35 D - 0,75D, a po zgrzaniu ciepło zma
gazynowane w końcu trzonu /4/ przenosi sie
powoli do strefy zgrzewania powodując obniże
nie prędkości chłodzenia płytki /!/ wrażliwej
na hartowanie.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B23P
.
C21D
(71)
, .
XJ2\
'

19

A2Í21)
266298
V
'

(22) 87 06 15
*• '

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława
Staszica, Gliwice
Zgłobicki Edward, Majchrzak Halina,
Niedbała Franciszek, Stanowski Andrzej,
Stolot Józef, Kopel Andrzej

^54^ Sposób wytwarzania walców
(57) Sposób wytwarzania walców roboczych, a
zwłaszcza ich obróbki cieplnej i szlifowania,
przeznaczonych do walcowania na zimno taśm
cienkich o grubości 0,08 mm i niższej na wal
carce kwarto, w którym walce po obróbce mecha
nicznej poddawane są obróbce cieplnej, polega
na tym, że właściwa obróbka cieplna - hartowa
nie powierzchniowe na twardość 62-64 HRC po
przedzone jest ulepszaniem cieplnym na twardość
28-30 HRC, przy czym nagrzewanie do hartowania
czopów i beczki walców odbywa się indukcyjnie,
a beozka szlifowana jest na kształt cylindry
czny.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B23P

• A1 (21) 267419

(22) 87 08 21

(30) 86 08 29 - i)J) - WPB23 P/293966.8
(71) VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz",
' Lipsk, DD
\54\ Urządzenie do obróbki powierzchni
wewnętrznych
(57} W urządzeniu do kołka trącego /4/ przypo
rządkowane jest urządzenie zaciskowe stałe
/17/ i urządzenie zaciskowe /15/ przesuwane
za pomocą osiowo ruchomego drąga tłokowego :"!/,
które jest zamocowane na pustym wewnątrz waie
/13/.
/5 zastrzeżeń/
4{ft/|j S23P
(71Í
'
.
U2\

A1 (21] 260195

(22) 86 06 19

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag",
řabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych
im. Gen. K. Świerczewskiego, Katowice
Wasyieczko Zenon, Zacharzewski Witold

[54% Śfrc^ób wytwarzania wierteł górniczych
JLąposób odzyskiwania z nicn żerdzlTo
gułjyoiu główki wiertła
\57V Sposób charakteryzuje się chronieniem
przed nawęglaniem powierzchni /5/ żerdzi
/1/ wiertła w sąsiedztwie główki /3/. Po zuży
ciu główki /3/ w wyniku eksploatacji wiertła,
nożna ją obciąć, a na końcówce /6/ wykonać
poprzez obróbkę skrawaniem stożek do osadzania
koronki.
Sposób wytwarzania wierteł według wyna
lazku umożliwia, po zużyciu główki wiertła,
odzyskiwanie żerdzi dla montowania wierteł
dzielonych.
/3 zastrzeżenia/
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11 (21) 260876

(22) 86 08 01

(30) 86 08 29 - DD - WPB23 P/293967.6
Í71N VEB Kombinat Polygraph "Werner Lamberz",
' Idpek, DD

I71) Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek,
' Pruszków
\72] Niedbała Marian, Gawarkiewice Janusz

i$4) Urządzenie do nakładania powłok na
metalowe powierzchnie wewnętrzne

(54) Urządzenie przeciążeniowe

(57^ W urządzeniu do zaopatrzonej w koło ta
lerzowe /3/ nieobrotowej, stałej obudowy /2/
przyporządkowana jest obrotowo ruchoma i zao
patrzona w zębniki /5/ głowica trąca /6/.
Urządzenie umożliwia nakładanie powłok
na powierzchnie wewnętrzne pojedynczych lub
wielu otworów równocześnie przy nieruchomym
przedmiocie obrabianym.
/5 zastrzeżeń/

[$T\ Urządzenie przeciążeniowe umożliwiające
wyłączenie napędu i przejecie energii mas wi
rujących ma przesuwną tuleje /3/, która trzy
mana jest w obsadzie /1/ ze pomocą pierścieni
/&/ i /9/ z napięciem wstępnym w stosunku do
tulei /3/ z siłą większą niż dopuszczalna siła
osiowa na śrubie tooznej /5/» Przesuniecie
śruby /5/ powoduje wyłączenie napędu po zadzia
łaniu mikrołącznika 714/ lub /15/ współpra-g|
oującego z pierścieniem /8/ lub /9/»
/I zastrzeżenie/

4Í5l\ B23Q
v
' G08C

A1 (21) 261108

(22) 86 08 21
'

x7ll Politechnika Warszawska* Warszawa
(,72) Szafarczyk Maciej, Dworak Piotr
(54) Sonda pomiarowa

4Í51) B23Q

A1 (21) 259889

(g2) 86 06 05

(71) Zakłady Maszyn i Urządzeń Xeohnologloz.
nych "Unitra-Unima", Warszawa
\J2\ Skrobisz Tadeusz
(54) Stół obrotowy
(37) Stół ma na powierzchni obrzeżnej /2/
otwory stożkowe /3/» zań każde stanowisko
operacyjne /6/ wokół stołu ma kołek stożkowy
H/% którego oá stanowi baze dla osi narzę
dzia /8/ osadzonego na stanowisku /6/. Kołek
/!/ jednego stanowiska /6/ jest wprowadzony
do otworu /3/. Stół ma zastosowanie w automa
tach wieloczynnościowych.
/I zastrzeżenie/

V57 ) Sonda wyposażona jest w osłonę /I/ osadzoną
suwllwie i rozłącznie w korpusie /2/. Jeden
koniec osłony /1/ stanowi płaszcz osłaniający
czujnik /3/. Na powierzchni prowadzącej osłony
/I/ w korpusie /2/ usytuowany jest otwór /4/
przepuszczający promienie podczerwone oraz uchwyt
/6/, ustalający położenie osłony /I/ względem
korpusu /2/ sondy.
Sonda przeznaczona jest do stosowania w
obrabiarkach sterowanych numerycznie*
/I zastrzeżenie/
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4(51) B23Q

A1

t21)

26116

5

(22) 86 08 23

Vp) Zakłady Rowerowe "ROMET", Bydgoszcz
C72 Dudek Ryszard, Doberstein Piotr
f54\ Urządzenie automatyczne do obróbki .
' skrawaniem przedmiotów cylindrycznych,,
zwłaszcza rur
{57\ Urządzenie ma stanowisko czyszczenia
obrobionych przedmiotów złożone z pochyłej
rynny ociekowej /10/ i dyszy podmuchowej, wy
korzystującej powietrze odlotowe z cylindra
pneumo-hydraulicznego, oraz ma zespół poda
jąc o- odbierający złożony z podajnika wstępne
go /1,2/» wyrzutnika podająco-sterującego
/13/ i mechanizmu odkładającego /12/.
/4 zastrzeżenia/

która jest połączona z nieruchomą podstawą
maszyna. Tuleja zapewnia przesuw bez zacięć
i skoków oraz uniemożliwia zakleszczanie się
Współpracujących ze sobą elementów podczas
przesuwania.
/3 zastrzeżenia/

4(51) B23Q
H01P

A2Í21)
2645H
V
'

(22) 87 03 06
'

V

Warszawskie Zakłady Mechaniczne, Warszawa
V72\ Sokolski Mirosław, Czerwiński Ireneusz,
Grotek Tadeusz, Dziak Waldemar
Urządzenie do rozmągnesowywanią części
maszyn metooa zmiennego pola magnetycz
nego o dwóch różnych amplitudach
[Si] Urządzenie ma korpus /1/, do którego na
stałe zamocowane są cewki/2/ wytwarzające
zmienne pole magnetyczne o różnych amplitudach,
wewnątrz których znajduje się obracający walec
/3/ ze ślimakiem /8/, przesuwający detale z
możliwością obracania ich we wszystkich stop
niach swobody.
Urządzenie cechuje się dużą wydajnością
i skutecznością rozmagnesowywania części maszyn.
/1 zastrzeżenie/

4C51) B23Q

A1 (21)

261185

(22) 86 08 25

(71) Fabryka Maszyn Odlewniczych, Kraków
(J2\ Danek Jan, Werhun Andrzej, Tomczykiewioz
' Adam, Gajek Janusz
(54\ Tuleja toczna do elastycznego kasowania
(57) Tuleja toczna składa się z dwóch półpierścieniowych uchwytów /2,3/ połączonych ze
sobą przesuwnie walcowymi kołkami. Uchwyt / 2 /
jest wyposażony w co najmniej dwa elementy
toczne /10/ osadzone obrotowo na walcowych
sworzniach /11/ i umieszczone w dwóch płasz
czyznach /8, 9/ prostopadłych do wzdłużnej
osi symetrii. Uchwyt /3/ jest wyposażony w co
najmniej dwie pary elementów tocznyoh /10/
umieszczonych parami w płaszczyznach /8,9/.
Rozmieszczenie elementów tocznych /10/ w uch
wycie /2/ i w uchwycie /3/ Jest takie, że
tworzą trzy wierzchołkowe kąty o wartości
120 c, zaś wszystkie zewnętrzne powierzchnie
walcowe elementów tocznych /10/ mają punktowy
■tyk z prowadnicą /12/ o kształcie waloowym,

4(51) B24B
A1(21) 261129
Í22)7 86 08 21
' P15B
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
V72 Scisłowski Jerzy, Peld Mieczysław,
Pochmara Henryk, Zieliński Jerzy
(54) Pneumatyczny układ napędowy płyty
' dociskowej, zwłaszcza w .lednotarczowych
docierarkach do płaszczyzn
(57) W pneumatycznym układzie część cylindra
od strony tłoozyska /10/ poprzez dławikowy zawór
zwrotny /7/ i rozdzielozy zawór migowy /5/, zaś
z drugiej strony poprzez zawór rozdzielczy impul
sowy /I3/ i zawór redukcyjny /15/» oraz wspólny
rozgałęźnik /3/ połąozona jest ze źródłem za
silania o kontrolowanym olśnieniu..
/1 zastrzeżenie/

22
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4(51) B24B

12^21) 265124

(22) 87 04 10

Vn) Politechnika Rzeszowska la. I. Łukasiewicza,
,
Rzeszów
(72) Michalski Jacek

Mr 11 /377/ 1988

tami /19/ usytuowane współosiowo z otworami
/15/ i bolcami /20/ osadzonymi w czołach
segmentów /1/. Głowica skutecznie tłumi hałas
powstały podczas hoaewania długich i o dużych
średnicach otworów.
/1 zastrzeżenie/

(,54\ Sposób gładzenia otworów o stałym kącie
' przecięcia rys krzyżowych ną gładzonej
powierzchni
\57] Zgodnie ze sposobem w czaale obróbki otworu
w skrajnych położeniach głowicy honowniczej,
podozas zwalniania prędkości posuwowej do ze
ra i narastania tej prędkości do wartości no
minalnej roboczej, wyłącza alf z procesu skra
wania osełki ścierne przez odsuniecie ich od
obrabianej powierzchni otworu.
Po zmianie kierunku posuwu głowicy honowniczej i po osiągnięciu prędkości posuwowej
nominalnej roboczej włącza alf ponownie oseł
ki ścierne. Czynności te powtarza alf po każ
dym przejściu roboczym głowioy honowniozej
przez obrabiany otwór.
Sposób zapewnia uzyskanie jednakowej
struktury powierzchni na oałej długości gła
dzonych otwerów.
/2 zastrzeżenia/

4(51\ B24B

A2(21) 265125

(22) 870410

I.71) Politechnika Rzeszowska im.I. Łukasie.
wicza, Rzeszów
\J2) Michalski Jacek
(54) Sposób gładzenia otworów o zróżnicowa
nej strukturze obrabianej powierzchni
p'A Zgodnie ze sposobem w czasie procesu
gładzenia osełkami ściernymi powierzchni
otworu włącza się okresowo do pracy w okreś
lonych strefach obrabianego otworu dodatko
wą grupę osełek ściernych lub smarującyoh
o jednakowej lub różnej ich charakterystyce.
Dodatkową lub dodatkowe grupy osełek ścier
nych i/lub smarujących włącza alf ze stałymi
lub zmiennymi naciskami jednostkowymi zada
wanymi w aposób ciągły lub skokowy.
Spoaób umożliwia doatoaswaale struktury
powierzchni gładzonego otworu do rzeczywistych,
eksploatacyjnych warunków pracy.
/I zastrzeżenie/

4(51) B24B

A4(2l) 265402

4(51') B24B
' B23P

A1(21) 267351

(22^ 87 08 13

{75) Nierada Eugeniusz, Cwienk Marian,
Orłowski Adam, Krypczyk Eugeniusz,
Piguła Henryk, Wyrwoł Stefan, Swiętoohłowioe
V54) Sposób usuwania wad w postaci dziurek
z" powierzchni użytkowej chemigraficzńych
płyt cynkowych
(57/ Zgodnie ze sposobem po stwierdzeniu w
trakcie szlifowania zgrubnego występowania na po
wierzchni użytkowej płyty wad w postaci poje
dynczych dziurek, płytę taką umieszcza się na
pulpicie przyrządu /1/ zorientowaną w ten spo
sób, aby iglica /2/ skierowana była dokładnie
na dziurkę od strony użytkowej /Si płyty, 00
równolegle odpowiada punktowi styku strony nie
użytkowej /4/ płyty z końoówką występu /5/. Po
takim zorientowaniu płyty zwalnia się blokadę
161 trzpienia /7/, który spadając uderza o
powierzchnię użytkową /3/ płyty, powodując rów
nocześnie wgniecenie końcówki występu /5/ od
strony nieużytkowej IM płyty, w wyniku czego
następuje wypełnienie dziurki materiałem. Na
stępnie miejsce wgniotu szlifuje się po stronie
użytkowej /3/ płyty.
/3 zastrzeżenia/

(22) 87 04 23

JD1\ 262969

VM\
,
(J2\
'

Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji
Zakład Uaług Teohniosnyoh, Rzeazów
Michalski Jacek, Kula Stanisław,
Kośoielny Jugeniust

(54") Głowloa dp bonowania długich , o dużych
średnicach cylindrów
(57) W głowicy jeden z segmentów zaopatrzony
jest w kilka wkrętów usytuowanych wzdłuż jego
krawędzi bocznej, mającyoh częściowe, profi
lowe wybranie oraz ma wykonany rowek wzdłużny
mieszczący w sobie częściowo profilowe wybra
nia wkrętów. Natomiast w azozelinie sąsiadują
cej z rowkiem umieszczony jeat jeden konieo
taśmy ściernej której drugi koniec jeat umie
szczony w rowku i zaoiśnięty jeat wkrętami.
W korpuaie 111, trzpieniu /8/ i elemenőié
zamachowym /9/ wykonane aa komory /10,11 i
12/ wypełnione płynem /13/ doprowadzanym otwo
rem /14/ korpuau ill i otworami /15/ elemen
tu zamaohowego /9/« Uohwyt głowioy /16/ zao
patrzony jeat dodatkowo w śrubę rozpierającą
/17/, a element zamachowy /9/ ma na awym ozole zewnętrznym otwory /18/ zaślepieni wkrę

4(51) B24D

A1(21) 261255

(22) 86 03 02

(71) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "URSUS",
Warszawa
V72) Zalewski Tadeusz
(54) Urządzenie do gładzenia zewnetrznyoa
' powierzohni przedmiotów obrotowyoa
Í57) Urządzenie ma wycnylne panwie /2/ zaopa
trzone w kuliste powierzohnie /!/, umieszczone

\l
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w prowadnicach o dwóch zbieżnych płaszczyz
nach /8/ wykonanych w dzielonym korpusie /I/,
Urządzenie według wynalazku hádaje alf
do stosowania na tokarkach kłowych lub szli
fierkach do otworów w każdym zakładzie zaj
mującym sif regeneracją części.
/3 zastrzeżenia/

4^51) B25B

A1 (21) 261159

21

(54) Urządzenie ustawcze podkładów kolejowych
do obcinania na pilarce tarczowej
(57) Urządzenie ma prowadnice toczną /3/ usta
wioną wzdłużnie z jednej strony przenośnika,
prowadnice toczną dociskową /5/, osadzoną wy
chylnle z drugiej strony przenośnika, i zderzak
ustalający, osadzony przesuwnie, amortyzacyj
nie w belce bramowej /10/ umieszczonej trwale,
poprzecznie na przenośniku za prowadnicą /3/.
w której umieszczony jest wyłącznik krańcowy
sterowania ruchem roboczym pilarki /2/. Przed
belką /10/ osadzone jest w ramie przenośnika
wychylnle w płaszczyźnie poziomej wokół dwóch
równoległych osi /A? i /B/ i wychylnle ku górze
wokół osi /C/ ramie wodzące /25/, na którego
dłużnym końcu, od spodu, osadzony jest kołek
bazujący i rękojeść /27/ i które połączone jest
funkcjonalnie z wyłącznikiem krańcowym sterują
cym ruchem przenośnika.
Urządzenie umożliwia odcięcie końca re
generowanego podkładu kolejowego na odległość
stałą od starych otworów przeznaczonych na
śruby mocujące.
/3 zastrzeżenia/

(22).86 08 2í

(71) Polakie Koleje Państwowe, Zakłady
Naprawcze Taboru Kolejowego, Wrocław
(721 Baranowski Kazimierz,-Weber Andrzej,
Błaszozuk Zdzisław, Sowiński Jerzy
(54) Urządzenie do ściągania pierścieni
Tożyskowych zestawów kołowych
[5l\ W urządzeniu cylindryczna głowica ma
symetrycznie względem siebie usytuowane ma
gnetyczne obwody, z których każdy jest utwo
rzony z magnetycznego rdzenia /R/, na którym
jest osadzone uzwojenie /L/ zasilane prądem
przemiennym o częstotliwości sieci energety
cznej* Kazdy z magnetycznych obwodów jest
usytuowany przesuwnie, popromiennie w pro
wadzących pierścieniowych tarczach /26/, a
na obydwu ramionach magnetycznego rdzenia
/R/, od strony ozoła głowicy są usytuowane
zaczepy /Z* i Zp/ sprzężone z rdzeniem /R/.
Cylindryczna głowica jest z obu stron trwale
połączona ze wspornikami osadzonymi poprzez
sprężyny na wózku.
. /2 zastrzeżenia/

4(51) B27G

A2(21) 265481

{Z2J 87 04 30

(ji) Akademia Techniczno-Rolnicza im.J.J.
,
Śniadeckich, Bydgoszcz
[72J Mikołajczyk Tadeusz, Mikołajczyk Bogdan
(54) Narzędzie do obróbki kształtowej drewna
zwłaszcza połączeń na pióro i wpuąt
(57) W narzędziu na ostrzu /1/ wykonany jest
zarys pióra /2/ i zarys wpustu /3/»
Narzędzie umożliwia obróbkę kształtową drewna
bez konieczności przezbrajania obrabiarki.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B27B

A1(21) 261027

(22) 86 08 12

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Maszynowego Leśnictwa, Wrocław
\J2) Dworzak Stefan

f
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A1 (21) 257212

(22) 85 12 30

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Betonów "Cebet", Warszawa
IJ2| Baca Eugeniusz, Badowski Janusz,
Latuszek Tadeusz, Jurczak Kazimierz,
Płodowski Andrzej, Sadowski Roman,
Żuk Edward
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/10/. Mechanizm napędu umożliwia konstruowa
nie zwartych, wielokrotnych form, wewnątrz
których przesuwają sie suwaki.
/2 zastrzeżenia/
C-C

\$4)-Urządzenie przechylne do usuwania z formy
ściętych nadrostów świeżej masy gazoFetonowe.1
\57) Urządzenie składa się z obejmy /7/, o
kształcie przestrzennej ramy zamocowanej obro
towo nad szynami /5/ torów jazdy wózka /4/
z formą /1/. Obejma /l I na bocznych ramionach
ma zamocowane naprzemianlegle dwie pary siłow
ników /11/ i /12/ działających w płaszczyznach
prostopadłych do ramion na wysokości boków
wózka /4/ i boków formy /1/. Na poprzecznyoh
belkach obejmy /!/ zamocowane są siłowniki
/10/ usytuowane nad czołowymi bokami formy
/1/. Przechylenie obejmy /!/ następuje pod
wpływem działania siłownika hydraulicznego
/8/ połączonego obrotowo z podstawą fundamen
tową /6/ oraz ramionami obejmy /7/, wokół
których dokonywany jest obrót.
/3 zastrzeżenia/

4(51) B32B

A1(21) 259832

(22) 86 06 02

[T\) Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji
,
Budowlanej "Izolacja", Nidzica
(72) Przeracki Józef, Kowalczuk Jan, Janicki
Arkadiusz, Zwirblis Tadeusz, Klej ziewiez
. Dariusz, Klein Leszek, Michalski Eugeniusz
(54) Urządzenie do wytwarzania mat lamelowych
[bl) Urządzenie do wytwarzania mat lamelowych
z wełny mineralnej, przeznaczonych do izolacji
termicznej w budownictwie i przemyśle, składa
sie z czterech zespołów: podająco-tnącego,
transportowego, klejąco-dociskowego i tnącoodbierającego.
Zespół podająco-tnący składa się ze stołu
podawozego płyt /5/» walców pociągowych płyt
/6/, zestawu pił tnących /7/, przürtoánika
Bzozebelkowego /3/ z listwą oporową" /10/, prze
łącznikiem krańcowym /II/ i półką oraz z urzą- «.
dzenia spychającego /13/. Zespół transportowy
składa się z przenośnika pasowego szybkiego
ruchu i przenośnika płytkowego wolnego ruchu.
Zespół klejąco-dooiskowy składa sif z bębna

4(51) B28B

A2 (21|

261685

(22) 86 09 30

(75) Bogacz Józef, Rzeszów) üustek Maria,
Rzeszów; Wanic Zenon, Rzeszów
\54\ Sposób, kryzowania dopływów pary ogrzew' czej do betonowych elementów wytwarzanych
w fabrykach domów
(57) Sposobem według wynalazku kryzowanie po
lega na wmontowaniu w dopływach pary ogrzew
czej do betonowych elementów zwężek o średnicy
3 do 12 mm stosownie do masy elementu, przez
co uzyskuje się optymalny przebieg termonagrzewu elementów betonowych. /1 zastrzeżenie/

4 (51) B29C

A1 (2l| 260569

(22) 86 07 09

(71} Pabryka Porm Metalowyoh "PONAR-PORMET",
Bydgoszcz
(72) Prusiński Stefan
(54) Mechanizm napędu suwaków w formach
V57) W mechanizmie napędu suwaków krzywki
12/ w kształcie trzpienia z podłużnym, płas
kim wybraniem /7/ i Zfbem /8/ o zarysie trój
kąta równoramiennego współpraoują z dźwignia
mi dwustronnymi /9/ osadzonymi na wałkach
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grzejnego /25/, rolki prowadzącej /26/, podwój
nego, azczebelkowego przenośnika dociskowego
/ 2 7 / i wózka / 2 8 / . Zespół tnąco-odbierająoy
składa się z noży krążkowych /30/, przenośni
ka rolkowego / 3 1 / , rolki podającej / 3 2 / f uda
rowego przekrawacza,przenośnika taśmowego
i zwijarki mat.
/1 zastrzeżenie/

4(51)
B32B
v
' B60H

A1 (21) 260794
'•

(22) 86 07 25

25

element blokady / 2 2 / . Do prowadnika /17/ jest
przymocowana linijka /19/, wyposażona we wskaź
nik / 2 0 / odożytu kąta i element blokady / 2 1 / .
Do boków płyty / I / jest przymocowana obrotowo w
płaszczyźnie pionowej, na wysięgnikach nożyco
wych / 2 7 / , świetlówka / 2 8 / .
Urządzenie pozwala na szybkie mocowanie
papieru, nie powodując jego niszczenia, oraz
umożliwia płynną regulację położenia linijki
prowadnicy.
A zastrzeżenia/

(71) Jelczańskie Zakłady Samochodowe, Jelcz
(72] Stępień Małgorzata, Lis Ewa, Jakuszko
' Zdzisław
I54) Wielowarstwowy zestaw dźwiękochłonny
' zwłaszcza do pojazdów mechanicznych
(57) Celem wynalazku jest opracowanie zestawu
wielowarstwowego dźwiękochłonnego niepalnego
zapewniającego obniżenie emisji hałasu, a
w szczególności obniżenie głośności wewnętrz
nej pojazdu.
Zestaw składa się ze znanych materiałów
niepalnych, który stanowią patrząc od strony
nagłośnienia: blacha perforowana, folia alu
miniowa, włóknina szklana, płyta z włókien
szklanyoh lub mineralnych połączonych rozłą
cznie.
• /1 zastrzeżenie/

4[5l) B32B

A1 (21) 261025

(22) 86 08 12

fel instytut Włókiennictwa, Łódź
(72) Swiderski Tadeusz. Szucht Edward,
Mrożewska Halina, Sławski Henryk
(54) Płaska włóknina dwustrukturową
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania płaskiej włókniny dwustrukturowej o
zróżnicowanej adhezji powierzchniowej przezna
czonej do produkcji różnego rodzaju wyrobów
z jednostronnie naniesioną substancją o chara
kterze klejącym, np. przylepców farmaceutycz
nych.
Płaska włóknina dwustrukturową składa
sie z co najmniej dwóch warstw runa zgrzeblarkowego o zróżnicowanym składzie włókien ter
moplastycznych powiązanych ze sobą za pomocą
zgrzewania w temperaturze topnienia danego
tworzywa, przy ozym udział włókien termopla
stycznych w warstwie /!/ tworzącej we włókni
nie powierzchnie gładką wynosi 90-100%, a w
warstwie /2/ stanowiącej powierzchnie do
nanoszenia substancji o charakterze klejącym
30-85%, zaś masa powierzchniowa włókniny jest
nie większa niż 80 g/nr.
/1 zastrzeżenie/

4(5l) B41L

A1 (21) 260278

£ 2 ) 86 06 24

(75) Kuchwa Eugeniusz, Skarżyńska Teresa,
' Kraków
\54) Urządzenie do kreślenia i kopiowania
rysunków
\57\ Urządzenie zawiera płytę / 1 / , mającą
stopniowe obniżenie powierzchni /2,6/, na
których są zamocowane prowadnice /4,7/>
Na prowadnicy bocznej / 4 / jest umieszczony
prowadnik /17/ przykładnicy wyposażony w

4(5l) B44C

A1 (21J 259965.

(22] 86 06 06

(71) Zakład Usług Technicznych "Budomont",
,
Zielona Góra
(72j Mraovic Bogdan
Í54) Sposób wytwarzania ozdób i ornamentów
z tworzyw sztucznych
(57) Sposób polega na wytworzeniu masy z ży
wicy epoksydowej modyfikowanej styrenem wymie
szanej z utwardzaczem oraz dowolnym wypełnia
czem 1 krzemionką koloidalną. Następnie masę
tą wylewa się do formy przekładając płytą
sztywną lub giętką, korzystnie z materiałów
odpadowych, w której uprzednio wykonano kilka
przelotowych otworów służących do połączenia
jej na stałe z formowaną masa.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B60G

A1 [21) 262871

(22j 86 12 09

Í3CJ 85 12 09 - SU - 3987084
, ' 86 07 28 - SU - 4084912
\J1) Zaporozhsky Avtomobilny Zavod "Kommunar"
/Proizvodsvennoe Obiedinenie Avtozaz/,
r
Zaporoże, SU
\72j Baranov Alexandr A., Nlkolaev Boris V.,
' Papashev Oleg K., Steshenko Vladimir P.
(54\ Zawieszenie kół jezdnych pojazdu
(57] Zawieszenie ma belkę z podstawą o profilu
stanowiącym otwarty kontur oraz z ramionami o
profilu stanowiącym zamknięty kontur, połączo
nymi w jedną całość za pośrednictwem odcinków
łączących o kształcie krzywoliniowym, a także
ma wsporniki / 5 / z półkami / 1 0 / w kształcie
litery "Y". Części /11/ półek / 1 0 / są krzywo
liniowe, natomiast części / 1 3 / stanowią wraz
z łącznikiem /12/ wspornika / 5 / siodło /14/,
połączone z ramieniem belki. /4 zastrzeżenia/
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silane są ze zbiorników powietrza /18/ i /19/
obu obwodów przez zawory przepływowe /32/
połączone ze sobą wyjściami /31/.
/3 zastrzeżenia/

.4(51) B60P

A1 (21) 262234

(22) 86 11 04

(30) 86 05 05 - IV Ogólnopolskie Targi
J
Wynalazków - 0PT/PB-1/86
(71) Urząd Wojewódzki w Katowicach,
Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych.Katowice
(72] Poremaki Bogusław, Kościelniak Marek,
' Fiaseczny Władysław, Lewicki Jacek,
Żok Joachim
(54) Samochód ratowniczy szybkiej interwenc.1l
(57) Samochód ma wzdłuż nadwozia usytuowane
pary prowadnio / 1 / , /7/» / 9 / połączonych ze
sobą parami zawiasów / 6 / i / 8 / . Zewnętrzna
para prowadnic / 9 / połączona jest samoblokującym się zawiasem ze wspornikiem / U / . Na
parze nieruchomych prowadnic / 1 / , zamocowa
nych na stałe do przedniej części nadwozia
przy pomocy wsporników / 2 / i / 4 / i ustalają
cej rozporki /3/t a do tylnej części nadwozia
poprzez ustalający wspornik ?5/, posadowiony
jest kontener ?12/ na sprzęt ratowniozy.
Kontener o konstrukcji szkieletowej dopasowa
nej do wnętrza nadwozia zaopatrzony jest od
spodu w ułożyskowane rolki / 1 0 / z kołnierzem
po wewnętrznej stronie.
/1 zastrzeżenie/

4(51\ B62D

A1 ^21) . 258985

(22J 86 04 16

(30) 85 04 16 - HU - 1406/85 , n m
(ji) Ikarus Karosszéria - es Járműgyár,
Budapeszt, HU
(54)

Układ konstrukcyjny dla wyposażenia
Ttadłuba niskopodłogowego. celowo do
autobusów z silnikiem z tyłu

V5?\ Układ charakteryzuje się tym, że przednie
punkty zawieszenia /11a/ i tylne punkty zawieszęu.'.a /lib/ tylnego mechanizmu napędowego / 4 / są
rozmieszczone symetrycznie Punkty zawieszenia
/11b/ są umieszczone w rozstawie rjiiejezyn od
długości wału tylnych kół /12/, a punkty zawie- j
szeaia /ila/' są umieszczone w odstępie pjoiędzy ]
bliźniaczymi, tylnymi kołami /12/. Tłumik wydeohowy fil jest umiesuozony bezpośrednio a tyłu J

4(51) B60T
' P16D

A1 (21)

261459

(22) 86 09 17

(71) Wrocławskie Zakłady Mechanizacji Budów, ' niotwa "Zremb", Wrocław
(72) Starczewski Tadeusz
(54) Dwuobwodowy, powietrzny układ hamuloowy
(57) Układ ma zawór przekaźnikowy / 2 2 / połą™
czony przyłączem sterującym /26/ do komór
sprężynowych / 2 7 / siłowników przeponowo-epr@żynowyoh /25/. Dwa zawory zwrotne / 9 / połą
czone są między wyjśoia / 4 / dwuobwodowago,
zabezpieczającego zaworu /3/» a jego wejście
/ 2 / . Zawór elektromagnetyczny /13/ połąoaony
jest przyłączem zbiornikowym /I6/ do przewodu
zasilającego / 1 / . Komory sprężynowe / 2 7 / za-
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za drugim stopniem /10/ tylnego schodka, a
długość pierwszego stopnia /9/ tylnego schodka
jest równa długości pierwszego stopnia innych
schodków pojazdu mechanicznego. Długość dru
giego stopnia /10/ jest mniejsza w przybliżeniu
ö 20S» od długości pierwszego stopnia /9/. Drąg
/16/ okratowanla kadłuba podpiera na całej
długości pierwszy stopień /9/ a wygięta cześć
zewnętrznej krawędzi drugiego stopnia /10/
opiera się na tym samym drągu /16/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B62D
(71)
: '
\J2\
I

A2 (21) 265646

(22) 87 05 12

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego
"URSUS", Warszawa
Bonasewicz Jan, Skośkiewicz Ryszard,
Wiediger Edmund

27

(54) Urządzenie do pakowania i obróbki wyrobu
mięsnego, w folIT
V57) Urządzenie ma pierwszy człon wspierający
worek foliowy na wyrób mięsny i formę, w któ
rej ten worek jest umieszczony, oraz pierwszy
element, ruchomy względem tego członu, do
zawijania kołnierza worka wokół górnej krawę
dzi formy, drugi człon wsporczy do wspierania
formy z workiem foliowym wypełnionym wyrobem
mięsnym oraz drugi element, ruchomy względem
drugiego członu, do odwijania kołnierza worka
z krawędzi formy, a także ma trzeci człon wspor
czy do wspierania formy z workiem wypełnionym
wyrobem mięsnym, wyposażony w elementy do sz
czelnego zamykania kołnierza worka.
Przedmiotem wynalazku jest także forma na
worek foliowy, worek foliowy, uchwyt do przyj
mowania form oraz sposób obróbki wyrobów mięs
nych.
/21 zastrzeżeń/

(54^ Płat boczny maski silnika pojazdu.
' zwłaszcza ciągnika rolniczego
(57) Płat charakteryzuje się tym, że zaopa
trzony Jest w zaczepy / 4 / , które wchodzą w
kształtowe wycięcia łoża /3/ przykręconego
do górnej pokrywy / 1 / oraz ma napinające sprę
żyny kształtowe /7/» zamocowane do bocznego
płata / 2 / i napinane przez naciąg /6/.
• /3 zastrzeżenia/

4(51) B65D

A1 (21) 256794

(22) 85 12 12

(75) Cimachowicz Waldemar, Łódź
(54) Pojemnik na brudna bieliznę z dolnym
rozładunkiem
\57\ Pojemnik ma w górnej części otwór do
wkładania bielizny, zaś w dolnej części zamyka
ny ażurową przegrodą otwór do wyjmowania bie
lizny.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B65G
F22B

A1 (21) 258288

^2J 86 03 07

bol 85 03 08 - US - 710.302

\71) Southwestern Public Service Company,
Amarillo, US
\J2) Wilks David li., Mickna Steveu L.

.4 [51) BĆ3B

A2J21) 265957

(22) 87 05 28

[15\ Dziewiątkowski Andrzej, Częstoohowa
(54) Ponton
\57\ Ponton charakteryzuje się tym, że wewnątrz
głównej komory /I/ ma zamocowaną 00 najmniej
jedną pomocniczą komorę / 2 / , przy czym pomocni
cza komora / 2 / połączona jest z płaszczem ko
mory głównej /1/ tylko w obrębie zaworu / 4 / ,
ponadto kształt pomooniozej komory / 2 / w miejv
scu jej zamocowania ściśle odpowiada kształto
wi głównej komory / 1 / . Ponton jest łatwy do
wykonania.
/I zastrzeżenie/

Í54) Sposób wytwarzania zawiesiny węgla w
skroplonym gazie, sposób prowadzenia
zawiesiny w elektrowni, elektrownia
oraz urządzenie do wytwarzania zawie
siny sproszkowanego węgla
(57) W komorze mieszania przygotowuje się zawie
sinę złożoną z ciekłego dwutlenku węgla i drob
nych cząstek węgla, którą podaje się z komory
do rurociągu transportującego ją do elektrowni.
Na końcu rurociągu obniża się ciśnienie zawie
siny przy użyciu urządzeń redukujących ciśnienie
w sposób nieadirbatyczny, dzięki czemu oddziela
się węgiel od gazu. Gaz, mający niską tempera
turę, poddaje się wymianie oiepła z wodą chło
dzącą z chłodni kominowej elektrowni, obniżając
jej temperaturę i podwyższając w ten sposób
sprawność elektrowni. Wynalazek dotyczy również
elektrowni i urządzenia do wytwarzania zawiesiny
sproszkowanego węgla.
/38 zastrzeżeń/

4^51) B65G

Al(2l) 260843

(22) 86 07 29

£ 0 / 85 08 19 - DD - WPB 65G/2797717
(71| VEB Kombinat Giessereianlagenbau und
;
Gusserzeugnisse "GISAG", Lipsk, DD
4 fel) B65B
' A23B

A1 Í2l) 256680
'

Í30\ B\ 12 07 - HL - 8403736

(22)85 12 06
'

v

J 85 02 27 - NL - 8500550
(71] Langen Research B.V., Cuyk, NL
f

i54I Segment rusztowy do przenośnika
v
wi oracy.1 nego oraz rusztowy przenośnik
wibracy: ny zwłaszcza do oddzielania
materiału formierskiego 1 odlewów
(j>7) Segment charakteryzuje się tym, że płasz
czyzna transportu i rozdzielania segmentów ru
sztowych /5/» pomiędzy tworzącymi górny pozioa
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prętami rusztowymi /14/, stanowi zamkniętą
powierzchnię /15/ z małymi otworami* Powierz
chnia /15/ jest złożona z co najmniej dwóoh
powierzchni częściowych /l6/ f utworzonych przez
przyspawane do prętów /14/ segmenty blachy
perforowanej /17/, umieszczone zakładkowo na
kształt piły*
Wynalazek dotyczy takie przenośnika wi
bracyjnego mającego segmenty o wyżej opisa
nej konstrukcji.
13 zastrzeżeń/

4(51^ B65G

A1 (21) 261443
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(54) Zwijacz sznurka w rozwijarce cylindrycz
nych bei lnianycü
(57) W zwijaczu napędzana od silnika napędowe
go / 1 / obudowa 151 sprzęgła hydrokinetycznego
76/f wypełniona olejem / 8 / , ma przegrodę / 7 / ,
do której symetrycznie po obu jej stronach
zamocowane są wieńce /10/ łopatek stałych /11/,
przy czym do nich są zbliżone wieńce /l2/ łopa
tek ruchomych /13/, których wały /14/ połączo
ne są ze szpulami odbierającymi /22/ sznurek
/23/ oraz układaćzami /27/ sznurka /23/ prze
kładniami /19, 28/.
/3 zastrzeżenia/

(22) 86 09 18

Í71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego,
Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów"
w budowie, Rogowiec
I72) Korotkiewicz Marian, Kardyś Marian,
' rałucha Wit, Hat Zdzisław
(54) Zawiesie zestawu krążników dolnych
^ ' przenośnika taśmowego
(57^ Zawiesie składa się z zestawu pionowych
prowadnic / 2 / oraz trzonu mocującego /3/
znajdującego się pomiędzy prowadnicami 12/.
Prowadnice / 2 / i trzon mocujący /'}/ są akie?
rowane prostopadle do osi przenośnika. W ze
spole prowadnic / 2 / jest wykonany otwór wal
cowy /5/» a w trzonie otwór podłużny / 8 / .
Przez oba otwory przechodzi luźno aworzeń
/ 4 / . Trzon mocujący /3/ ma w przedniej częś
ci wycięcie, tworzące gniazdo /11/ i końców
kę haka /12/ zwróconą do tyłu. Gniazdo /11/
i końcówka haka /12/ służą do zawieszenia
oczka łącznika zestawu krążników. Trzon li/
jest wyposażony w zaczep prostokątny /13/
zachodzący za ukośne występy / 7 / w zespole
prowadnic / 2 / .
/3 zastrzeżenia/

4Í5l) B65H

A1(21) 261432

(22J 86 09 16

^71) Instytut Krajowych włókien Naturalnych,
,
Poznań
(72\ Manyś Bolesław, Zywiczka Zdzisław,
Kobek Włodzimierz, Frąckowiak Ryszard

4(51J B6^H

Al (21) 261737

^2) 86 10 06

(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź
(72) Wacławski Bogdan, Sobański Zdzisław,
Olasik Roman, Uarynowski Bohdan
(,54) Wałek do nawilania płaskich wyrobów
na tulejowe rdzenie
(57) Wałek do nawijania płaskich wyrobów na
tulejowy rdzeń /3/ zawiera wałek / 1 / z osadzo
nymi na nim współosiowo, przesuwnymi, zacisko
wymi wspornikami / 2 / . Każdy z Łych wsporników
/ 2 / ma korpus /4/ z czołową częścią /5/ w kształ
cie stożkowej tulei przechodzącej w część /6/
w kształcie cylindrycznej tulei, połączonej
gwintowym połączeniem II/ z współosiowym seg
mentem / & / . Segment / 8 / jest połączony prowadnicowym połączeniem /10/, /11/ z przesuwnym
pierścieniem /9/, z którym aa przegubowo połą
czone rozpierające dźwignie /16/ oparte na
stożkowej części /5/.
13 zastrzeżenia/
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CHEMIA I METALURGIA
4(51) C01B

±1(21)

260988

(22^ 86 08 07

(?l] Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry",
' Tarnowskie Góry
(72) H a n Norbert, Grzywaczewgki Tadeusz,
/ Pisarski Hubert, Brachaczek Czesław,
Dacy Janina, Grządziel Elżbieta

stanowiący rotametr, otoczony grzewczym płasz
czem /5/ z doprowadzeniem /6/ i odprowadzeniem
/ 7 / pary wodnej o ciśnieniu 0,6 MPa.
/I zastrzeżenie/

(54) Sposób wytwarzania fluorokrzemianu
cynkowego i fluorokrzemianu raagneaowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu wytwarzania rozpuszczalnych
w wodaie fluorokrzemianów, takich jak: fluoro
krzemian cynkowy i fluorokrzemian magnezowy,
prsy zastosowaniu wymiany jonowej.
Sposobem według wynalazku ogrzane złoże
aoionitu słabo alkalicznego w formie chlorko
wej lub siarczanowej wysyca się nasyconym
wodnym roztworem Ha^JiF^- o temperaturze
70-90°C, następnie złoże przemywa się gorącą
wodą i w przypadku stosowania złoża w formie
chlorkowej eluuje się go wodnym roztworem
chlorku odpowiedniego metalu a mianowicie
Z n C l 2 , KgCl 2 t o temperaturze od 70-90°o i
stężeniu powyżej 200 g/l wymienionego chlor
ku metalu, natomiast złoże'w formie siarcza
nowej eluuje się wodnym roztworem siarczanu
odpowiedniego metalu, a mianowicie ZnSO.,
M g S O . o temperaturze od 7O-90°C i stężaniu
powyżej 200 g/l wymienionego siarczanu m e t a 
lu, sas wyciek z eluacji zawierający fluoro
krzemian cynkowy lub magnezowy w znany spo
sób zatęźa się, następnie ohłodzi, kryształy
odfiltrowuje się i suszy.
/7 zastrzeżeń/

4(51) C01B
(71)
'
.
\72)
'

A1 (21) 260893

(22) 86 07 31

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego,
"Biprokwas", Gliwice
Szeląg Ireneusz, Czembor Janusz,
Wolny Bogdan

(54) Sposób kontroli nieszczelności kotła utylizatora

k

i) Sposób kontroli nieszczelności kotłaylizatora, stosowany zwłaszcza w instala
cjach do produkcji kwasu siarkowego, oleum
oraz gazowego SO-,, polega na tym, że mierzy
się temperaturę masy kontaktowej w dolnej
części I półki aparatu kontaktowego w czasie
pracy instalacji i wynik porównuje się z
temperaturą wzorcową dla tej masy w stanie
ustalonej pracy instalacji.
/1 zastrzeżenie/

4(51)

C01B

A1 (21) 260894

(22) 86 07 31

(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
' Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego
"Biprokwna", Gliwice
\72) Szeląg Ireneusz, Czembor Janusz, Zioło
' Stanisław
(54)

Układ do pomiaru przepływu clekłe.1 siarki

(57) Układ do pomiaru przepływu ciekłej siar
k i , stosowany w instalacjach do produkcji
kwasu siarkowego, oleum oraz gazowego 3 0 2 i
SO, z siarki, zawiera przepływomierz / 4 / ,

4(51) C01C

Al (21) 261045

(22) 86 08 13

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji
Inwestycji Przemysłu Maszyn Rolniczych
.
"Agromet-Projekt", Poznań
V72) Smól Ireneusz
(54) Sposób neutralizacji amoniaku i urządzenie,
do tego sposobu """
[51) Celem wynalazku jest wyeliminowanie przedo
stawania się amoniaku do atmosfery.
Sposób polega na przepływowym wprowadzeniu
par amoniaku do zbiornika wypełnionego wodnym
roztworem kwasu siarkowego, gdzie w wyniku za
chodzących reakcji chemicznych ulegają neutra
lizacji dając w efekcie wodny roztwór siarozanu
amonu, który stanowi łatwy do usuwania nawóz
sztuczny.
Urządzenie składa się ze zbiornika / 2 / , w
którym zawieszona jest rura /4/ a poprzecznymi
perforowanymi rurkami /5/ stanowiąc /kosz reak
cyjny/, przy czym zbiornik / 2 / jest zamknięty
od góry pokrywą /6/, w górnej bocznej części
zbiornika /2/ umocowany jest lejek zalewowy /8/,
a w jego dolnej części znajduje się spust /10/.
/2 zastrzeżenia/
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4(51) C01D

A1

( ? l ) 260852
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(22) 86 07 30

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
"Polskie Odczynniki Chemiczne" Gliwice
(72\ Szczodry Aleksander, Witucka Barbara £.',
' Okoń Stanisław
(54)

Sposób wytwarzania węglanu sodowego
bezwodnego o wysokie.1 czystości

(57] Sposób według wynalazku polega na
wytrącaniu węglanu sodowego jednowodnego przez
dodanie do roztworu węglanu sodowego zawiera
jącego rozpuszczony w nim wersenian dwusodowy
metanolu w temperaturze 37-65°C w ilości
45-1055^ wagowych w stosunku do n o s c i r o z tworu węglanu sodowego, oddzieleniu wytrącone
go osadu i wysuszeniu go w temperaturze 7 0 130°c, do produktu bezwodnego.
/1 zastrzeżenie/
4(51) C02P
(71)
f '
(72)
'

A1 (21) 258413

(22]

86

°3 12

Biuro Projektów Górnictwa Skalnego
"Biprokruaz*, Kraków
Chrząazozewski Wacław, Krzewicki
Andrzej, Osfflólskl Eugeniusz, OppenauerUarzeő Béluara

(54) Sposób Odwodniania i iP&zładunku osadów
oraz oaodnik do i ego, jtó Chowania
(57) Zanieczyszczona woda przepływając wzdłuż
zbiornika osadza szlam na w 'stwie filtra
cyjnej / 3 / pokrywającej dno sbiornika z kana
łami odwadniającymi /1/* Kanały te wychodzą
poza obrys zbiornika do kanału opaskowego
obejmującego zbiornik. Zbiornik zamknięty
jest ściankami czołowymi /7/i kture po za
pełnieniu zbiornika szlamem są odchylane dla
spuszczenia wody znad osadu i wyjmowane w
czasie rozładunku osuszonego szlamu ze zbiorni
ka*
Wynalazek znajduje zastosowanie w zakła
dach obróbki kamienia, elementów lastrykowych
itp. o zamkniętym obiegu wody technologicznej.
/3 zastrzeżenia/

4I51) C02P

A1 (21) 260825

(22) 86 07 28

(71) Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów,
.
Tarnowskie Góry
172) Rak Marian
(54\ Urządzenie do uzdatniania cieczy
(57) Urządzenie według wynalazku charakteryzuje
alę tym, że ma na całej swej wysokości zabudo
waną strumienicę / } / stanowiącą komorę mieszania
i reakcji, składającą się z cylindrycznej częś
ci zabudowanej wzdłuż całej części cylindrycznej kon
centratora / 2 / oraz ze stożkowej części zabudo
wanej powyżej części cylindrycznej koncentra
tora / 2 / i sięgającej swą szerszą podstawą w
pobliżu górnej krawędzi zewnętrznej obudowy
/ 1 0 / urządzenia, przy czym czyść cylindryczna
atrumienicy / 3 / połączona jest z częecię stożkowe
etrumienicy / 3 / kołnierzami /13/.Urządzenie znaj
duje zastosowanie zwłaszcza do wstępnego oczy
szczania wody.
/3 zastrzeżenia/

4Í5l) C02P

A1 (21) 260827

(22). 86 07 28

(71) Politechnika Krakowska im. 1. Kośoiuszki,
i

. Kraków

(72) Bednarski Stanisław
4(51) C02P

A1 ^ l ) 260723

^ 2 ) 86 07 19

(71) Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki,
,
Kraków
I72) Bednarski Stanisław
[54) Urządzenie do odgazowywania wody
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji urządzenia do odgazowywania wody ty
pu próżniowo-odśrodkowego, przeznaczonego
głównie do usuwania tlenu z wody, mającego
zastosowanie w układaoh energetycznych.
f szczelnej obudowie / I / , której wewnętrzna
przestrzeń podłączona jest do układu próżniowego
- umieszczony jest hydřocyklon / 2 / lub multioyklon, zaś nad jego dyszami przelewowymi / 1 1 /
osadzona jest osłona rozbryzgowa / 1 2 / , przy czym
między tą osłona a obudową / 1 / usytuowane jest
wypełnienie /13/» zaś w strefie spływu wody s
dysz przelewowych / 1 1 / umieszczone aą segmenty
kierujące / 5 , 6, 7,8/.
/9 zastrzeżony

(j>4) Układ urządzeń do odgazowywania wody
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraoow**
hia instalacji do odgazowywania wody w sposób
ciągły, wchodzącej w skład stacji uzdatniania
wody tasilającej kotły i zespoły grzewczo
węzłów energetycznych i ciepłowniczych.
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ff układzie urządzeń do odgazowywania
wody zainstalowane są szeregowo: podgrzewać*
l\l wody zmiękczonej w wymienniku /10/, hydrocyklon / 3 / i pompa próżniowa /6/ podłączo
na do zbiornika / 4 / , w którym usytuowany jest
hydrocykloa / 3 / . Za zbiornikiem / 4 / połączo
ny jest zbiornik buforowy / 8 / wody odgazowanej.
/3 zastrzeżenia/

4(51) C02P

Al(21) 261019
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tak, że przestrzeń pomiędzy nimi tworzy w
układzie "dyfuzor-konfuzor" kanał / 5 / , przez
który przepływa obrabiany roztwór. Roztwór
dopływa i wypływa z kanału 151 poprzez króciec
dolotowy Ul i wylotowy / 8 / oraz znajdujące
aię w elementach czołowych / 2 / i wewnętrznych
/ 4 / , otwory / 6 / .
/2 zastrzeżenia/

(22J 86 08 11

(71) Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
■ Mechaników Polakioh - Zeapół Ośrodków
Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego
"ZORPOT", Ośrodek w Koszalinie, Koszalin
(72) Malej Józef, Hołubowicz Dorota
(54) Sposób i układ do oczyszczania i dezaktywacjl wody
ł$i) Sposób według wynalazku polega na dodaniu
do uzdatnianej wody najpierw zmielonego ben
tonitu lub węgla aktywowanego albo obu rea
gentów łącznie, następnie całą mieszaninę
wprowadza się do pierwszego zbiornika, w
którym poddaje się ją turbulencji przy uży
ciu sprężonego powietrza, a po częściowym
oddzieleniu zawiesiny w osadniku wewnętrznym,
pozostałą część wprowadza się na zespół fil
tracyjny, tworząc dodatkowo na jego powierz
chni samooczyszczającą się warstwę i wymu
szając przyśpieszony proces filtracji uprzed
nio dodanym sprężonym powietrzem, wprowadza
się następnie do drugiego zbiornika wody oczy
szczonej .
Układ według wynalazku składa się z 00
najmniej dwóch zbiorników / 1 , 2/, pomiędzy
którymi umieszczony jest zespół filtracyjny
/5» 6/, pod którym znajduje się zasobnik III
wypełniony reagentem /8/« Pierwszy zbiornik
IM zawiera osadnik 131 oraz boczny przepust
/10/ łączący górną i dolną część zbiornika
IM z zespołem filtracyjnym / 5 , 6/. Drugi
zbiornik 121 jest zbiornikiem wody oczyszczo
nej. W górnej części pierwszego zbiornika IM
umieszczony jest przewód perforowany / 1 2 /
doprowadzający sprężone powietrze /13/.

4(51) C02P

A2(21) 264850

(_22j 87 03 25

\75) Borowski Jan, Poznań
\54^ Komora przepływowa z napowietrzaniem
pęcherzykowym do oczyszczania ścieków
\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zbudowania
komory przeznaczonej do usuwania substancji or
ganicznych przy pomocy osadu czynnego ze wstęp
nie oczyszczonych ścieków komunalnych.
Komora zaopatrzona jost w co najmniej jedną
warstwę przegród /9/ z otworkami i/lub w co
najmniej jedną warstwę przegród pełnych /li o
chropowatej powierzchni zamontowanych w strefie
lAl oczyszczania ścieków nad naponietrzeczami
/6/ poprzecznie do kierunku przepływu ścieków.
/2 zastrzeżenia/

15 zastrzeżeń/

4(51) C02P

4(5t| C02P
\jA
.
\72)
'

A1 (21) 261056

É

(22) 86 08 14

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki
Energetycznej, Katowice
Kaszuba Ryszard, Kurowski Janusz,
Polechoński Władysław

(54) Urządzenie do magnetycznej obróbki
' roztworów
57/ Urządzenie ma cylindryczne uzwojenie
Íkształcie
zbudzająoe IM oraz obwód magnetyczny, w
rdzenia kubkowego, o dowolnym

przekroju składający się z elementów: czoło
wych / 2 / , zewnętrznego / 3 / i wewnętrznych
/4/.
Elementy wewnętrzne I Al obwodu magne
tycznego oddalone są od siebie i uformowane

A2(21) 265258

(221 87 04 16
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4(51) C02P

A1

(21)

26

5303

(22) 87 04 22

(71\ Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
' Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa",
Warszawa
(72^ Ciołkowska-Gryko Hanna, Kamiński Bogusław,
' Romański Marek, Skowronek Jerzy, Szymanek
Waldemar, Zyznarakl Zenon
(54) Sposób 1 urządzenie do usuwania części
stałych ze ścieków
(57) Sposób polega na tym, że ścieki tłoczy
ale pod ciśnieniem do wnętrza pokładu sitowe
go będącego w ruchu obrotowym, stycznie do
pokładu i zgodnie lub przeciwnie do kierunku
jego ruchu obrotowego.
Urządzenie zawiera podajnik /2/ wyposażony
w układ dysz /6/ tłoczących ścieki do wnętrza
pokładu sitowego /1/. Dysze /6/ mają ruchome
wyloty nastawne pod rożnymi kątami i ustawione
są w kilku rzędach*
Sposób i urządzenie mają zastosowanie do
usuwania części stałych ze wszystkich ścieków
zawierających je w swoim składzie.
/7 zastrzeżeń/
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4Í51)
C03C
12Í21) 265305
(22)
87 04 16
y
v
' B32B
'
'
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Izolacji Budowlanej,
,
Katowice
\72) Broszklewicz Krystyna, Kaliński Krzysztof,
Niedurna Barbara, Olczak Eugeniusz,
Ludwig Henryk, Werner Janusz, Kowalska
Teresa, Patryn Adolf, Pałek Janusz
I54) Sposób zabezpieczenia mat lub płyt z włókien
ssklanych lub mineralnych
\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania
na powierzchni mat lub płyt z włókien szklanych
lub mineralnych okładziny odpornej na uszkodze
nia mechaniczne.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
do opuszczającego komorę osadozą kobierca z włó
kien szklanych lub mineralnych przykleja się w
podwyższonej temperaturze dociskamy do kobierca
z włókien marszczony lub gładki papier pokryty
polipropylenem ataktycznym, który topiąc się
przykleja się do włókien i po ostygnięciu pow
staje trwale przytwierdzona do maty lub płyty
warstwa papieru.
/2 zastrzeżenia/

4(5l) C04B

11 (21) 260838

(22) 86 07 29

[71) Politechnika Warszawska, Warszawa
\72| Gantner Elżbieta, Osiecka Ewa
(54\ Sposób otrzymywania budowlanych tworzyw
fosfogips owy en """""

4(51) C03B

A2(21) 265383

(?2J 87 04 24

(,71\ Politechnika Krakowska Im. Tadeusza
, ' Kościuszki, Kraków
\72^ Kandefer Stanisław
(54) Piszczel szklarska do ręcznego wydmuohjwanla wyrobów ze szkła
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rozszerze
nia możliwości technologicznych ręcznego wy
dmuchiwania szkła przy jednoczesnym zmniej
szeniu wysiłku obsługi.
Piszczel ma wzmacnlaos pneumatyczny /A/
włączony wejściem sterującym /a/ w kanał dmu
chu (li po stronie ustnika /21/ a wyjściem
wzmocnienia /b/ po stronie nabla /22/, przy
czym w kanale dmuchu /7/, na odcinku między
punktami włączenia wejścia sterującego /a/
i wyjścia wzmocnienia /b/, zainstalowany jest
nastawny zawór dławiąco-odoinajacy /6/, sań
na wyjściu wzmocnienia /b/ zainstalowany jest
nastawny zawór dławiący /9/ oraz zawór zwrot
ny /8/.
/2 zastrzeżenia/

U7) Sposób według wynalazku charakteryzuje
się tym, że w procesie wytwarzania zaczynu ze
spoiwa łosiogipsowego, wody zarobowej i dodatków
zmniejszających eflorescencję, jako dodatki
zmniejszające eflorescencję stosuje się sulfono
wane żywice polikondensacyjne oraz krzemowe sole
organiczne i nieorganiczne metali I grupy układu
okresowego i/lub rozpuszczalne w wodzie sole
metali II grupy układu okresowego, pojedyńozo
lub w mieszaninie, w ilości 0,5 - 3,0% wagowyoh
w stosunku do masy spoiwa fosfogipsowego, przy
czym dodatki te wprowadza się do spoiwa fosfogipsowego i/lub do wody zarobowej.
/4 zastrzeżenia/

4 [51) C05G

Al(2l) 265205

(22) 87 04 16

M30I 86 08 04 - DD - WPC05D/293376
(71/ VEB Vereinigte Puttermlttelwerke Tauoha,
Taucha, DO
(72\ Nurnberger Christian, Uhlig Horst,
Hering Dieter, Leube Prieder, Piedler
Hans J. Nebe Wolfgang
(54) Środek do nawożenia m*pniowcftmi roślin
' drewniastybh

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania środka wykazującego działanie niezwłoczne
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i wgłębne skojarzone z działaniem przedłużo
nym oraz nadającego się do transportu pneuma
tycznego i rozprowadzania zwykłymi sposobami
aplikacyjnymi.
Środek według wynalazku zawiera miesza
ninę węglanu wapnia* węglanu magnezu i tlenku
magnezu, wykazującą co najmniej 18$ wapnia i
13,5% magnezu, przy czym udział 2-5$ magnezu
bezwzględnie występuje w postaci MgO.
/3 zastrzeżenia/

4(51) C07B

A1 (21) 260675

(22j 86 07 17

C07P
(71) Instytut Chemii Organicznej PAN,
Warszawa
\J2] Malinowski Marek, Kaczmarek Łukasz

33

\JŹ) Cichy Bożenna, Wojciechowski Jan,
' Filipiak Krystyna
(54) Sposób wytwarzania izotlocyjnianu
2l6-dlmetylofenylu
Í57) Sposób polega na tym, że 2- 6-diaetylofenylotiomocznik poddaje się termicznemu rozkła
dowi w temperaturze powyżej 110°C, w środowisk
rozpuszczalników organicznych obojętnych dla
tworzącego się izotiocyjanianu 2,6-dimetylofenylu. Po reakcji produkt wyodrębnia się przez
destylację pod zmniejszonym ciśnieniem*
Izotiocyjanian 2,6-diaetylofenylu stanowi
półprodukt w syntezie chlorowodorku ksylazyny
stosowanego w weterynarii jako lek uspokajając
i przeciwbólowy.
/3 zastrzeżenie

(54) Sposób redukcji grupy nitrowe.1

4(5l) C07C

(57) Sposób redukcji grupy nitrowej w cząste
czce związku organicznego o ogólnym wzorze
Xi C N 0 O ^ n * w którym A oznacza resztę arylową,
oykloalkilową, aralkilową lub heteroaryIową,
zawierającą jako heteroatom azot, siarkę lub
tlen na różnych stopniach utlenienia, X ozna
cza wodór lub chlorowiec, grupę hydroksylową,
aldehydową, alkoksykarbonyIową, karbaminową,
sulfonową, cyjanową, halogenokarbonylową,eteny
•tynylową lub alkoksylową, zaś n oznacza licz
bę całkowitą 1 lub 2, polega na tym, że re
dukcję prowadzi się w fazie ciekłej, w tempera
turze otoczenia za pomocą niskowalencyjnego
kompleksu tytanu.
Sposób umożliwia prowadzenie procesu
redukcji z wysoką wydajnością.
/1 zastrzeżenie/

171) Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Juzaszek Paweł, Marcinkowski Ryszard,
■ ' Tęcza Witold, Lisicki Zygmunt, Staniszewt
Leszek, Żyznowski Jan, Gutkowski Remigiuc
Malanowski Jerzy, Nowak Władysław

4(511 C07C
V
' C07K

A1 /21) 255863
*■ '
m

I54) Sposób otrzymywania p-ksylenu o dużej
^ ' czystości
(57) Sposób polega na tym, że zawiesinę p-ksy]
nu schładza się intensywnie w układzie zbior
ników krystalizacyjnych i krystalizatorów skre
hakowych do temperatury nieco wyższej od tempc
ratury punktu eutektycznego i przetrzymuje się
bez dalszego ochładzania, korzystnie * dobrze
izolowanym zbiorniku, przez okres od 5 do 60
minut* Po upływie tego okresu fazę stałą oddzi
la się od ługu macierzystego przemywając place
filtracyjny gazem chłodzonym ługami macierzysl
ml, otrzymywanymi przy dalszym oczyszczaniu
p-ksylenu.
/3 zastrzeżenie

4(51) C07C

\54) Sposób wytwarzania nowych peptydów
' o działaniu przeciwbólowym i/lub
uspokajającym
V57^ Sposób wytwarzania peptydów o działaniu
przeciwbólowym i/lub Uspakajającym o wzorze
Tyr-aa-Gly-Phe-NH-NH-Phe-Gly-aa-Tyr, w któ
rym aa stanowi resztę D-metioniny, D-waliny,
D-seryny, D-N-acetyloiizyny, D-N-nitroargininy, D-leucyny, D-iZOleucyny, D-cystoiny,
D-asparaginy, D-glutaminy polega na tym, że
l-chroniony tetrapeptyd sprzęga się z hy
drazydem N-chronionego tetraneptydu. Reakcję
sprzęgania prowadzi się N, N*-dioykloheksylo-karbodiimidem w obecności dwu do B Z S Ś oiokrotnego nadmiaru N-hydroksybenzotiazolu
lub N-hydroksylmidu kwasu bursztynowego.
Jako ochronę grupy aminowej reszty tyrazyny
w hydrazydzie N-chronionego peptydu oraz
H-chronicnego peptydu stosuje się t-butyloksykarbonyl, benzyleksykarbonyl, p-metoksybenzyloksykarbony1•
Sposób wytwarzania peptydu nadaje się
do zastosowania na skalę techniczną.
/5 zastrzeżeń/

A1 (21) 260505

(22) 86 07 07

(22\ 85 10 19
> /

(75) Duda Ludomir, Warszawa

4(51) C07C

Al (21) 260508

(22) 86 07 07

\71) Ii.stytut Przemysłu Farmaceutycznego,
Warszawa} Warszawskie Zakłady Farma
ceutyczne "Polfa", Warszawa

A1(21J 261044

(22) 86 08 13

m \ Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" f
>
ŁÓd£
V72\ Lemiesz Lucyna, Marszal Krzysztof,
' Ptaszyński Leszek, Żemła Ryszard
(54) Sposób otrzymywania cytrynianu bizmutawoamonowo-pota3Qwego
(57) Sposób polega na tym, że wodny roztwór
składający się z soli bizmutu, zawierającej
34-38% bizmutu, związku potasu, zawierającego
10-13$ potasu, 45-51$ cytrynianów i nie mniej
niż 3$ amoniaku, liczonych w odniesieniu do
suchej substancji, zatęża się wstępnie do
10-30$ objętości początkowej, po czym gwałtow
nie odparowuje się pozostałą ilość wody poprze
obniżenie ciśnienia nad roztworem albo suszeni
rozpyłowe.
Cytrynian bizmutawo-amonowo-potasowy jes1
stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądki
i dwunastnicy.
/6 zastrzeże*

4(51) C07C

A1 (21) 261170

(22) 86 08 25

(71) SCANPRODUCT - Niepołomice Zakład Produk
cyjny Artykułów Kosmetycznych i Chemicznych, Niepołomice
r
(j2) Kiliszek Danuta, Dierzgowski Sergiusz
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(54) Sposób wytwarzania estrów tarasów
hydrokaybenzoesowyeh

(54) Sposób otrzymywania 3-amino-1-/4 metokayfenylo/-butanu
#

(57) Sposób polega na przeprowadzeniu reakcji
alkoholu alifatycznego lub alifatycznoaro- '
matycznego zawierającego od 4 do 12 atomów
węgla w cząsteczce lub glikolu etylenowego,
glikolu propylenowego.lub 2-aminoetanolu z
estrem kwasu hydr okay benzoesowego, w szcze
gólności estrem kwasu salicylowego z alkoholem
alifatycznym zawierającym od 1 do 5 atomów
węgla w rodniku* Reakcję prowadzi się bez
rozpuszczalnika, w obecności katalizatora
jakim jest związek tytanu o wzorze ogólnym
Ti/OR/-, w którym R oznacza grupę etylową,
izopropylową lub n-butyIową, użytego w iloś
ci 1% - 10* wagowych w stosunku do wyjścio
wego estru, w temperaturze 100° - 250°C, przy
stosunku molowym ester wyjściowy/ alkohol
1/0,5-1/5. Otrzymane związki mają zastoso
wanie jako rozpuszczalniki, składniki kompo
zycji zapachowych oraz filtry promieniowania
słonecznego.
/2 zastrzeżenia/

4(5l| C07C
i C02P

Al(2l) 261182

(22) 86 08 26

(54)" Sposób odzysku nitrobenzenu ze ścieków
(57\ Sposób odzysku nitrobenzenu ze ścieków
przemysłowych powstających przy jego produk
cji i/lub przy ekstrakcji nitrobenzenem
ścieków z produkcji aniliny poprzez sorpcję
na syntetycznych makroporowatyoh sorbentach
polimerowych, polega na tym, że ze złoża
sorbentu nitrobenzen desorbuje się za pomocą
przedmuchiwania parą wodną. Z otrzymanego
kondensatu po rozwarstwieniu usuwa się
warstwę wodną i otrzymuje nitrobenzen tech
niczny.
/2 zastrzeżenia/

0070
A61C

A2(2l)

263985

C )
2 2

8

7 0

2

°

Sposób otrzymywania 3-amino-1-4 -metoksyfenylo/-butanu polega na tym, że anizyloaceton poddaje się reduktywnemu aminowaniu
solą amonową kwasu karboksylowego, w obecności eyjanoborowodorku metalu alkalicznego,
w środowisku bezwodnego rozpuszczalnika erga- ]
nicznego, w temperaturze pokojowej $ a produkt
reakcji wyodrębnia się ze środowiska reakcji
na drodze ekstrakcji obojętnym rozpuszczalni
kiem organicznym, korzystnie eterem etylowym,
benzenem lub octanem etylu, a następnie desty
lacji otrzymanego ekstraktu. Wytworzony pro
dukt służy do wytwarzania dobutaminy.
/I zastrzeżenie/

4^5lJ C07C

A2J2l) 265789

(22J 87 05 2 0

i7l\ Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa
(72) Makosza Mieczysław, Mudryk Bogusław
(54N Sposób wytwarzania estrów kwasów Qć-/0-nltroaryloZ-alkanokarboksylowych" '•

Í

Instytut Chemii Przemysłowej. Warszawa
[72) Koprowski Adam. Ratajczak Włodzimierz.
G ó m i e w s k i Wojciech, Kulczyński Jerzy

4(51)

Nr 11 /377/ 1988-1

57\ Sposób wytwarzania estrów kwasów oc-/0-niroarylo/-alkanokarboksylowych o wzorze ogólnya
1, w którym R oznacza atom wodoru lub grupę
alkilową, R oznacza grupę alkilową, 2 oznaoza
atom chlorowca, grupę alkilową, arylową, alkoksylową, cyjanową lub trifluorornetyIową,y
oznacza grupę -CH=CH-, -GH=N-, atom azotu,
siarki, tlenu lub grupę arylową, polega na tym,
że na związek nitrowy o wzorze 2, w którym
Y i Z mają wyżej podane znaczenie, działa się
1
2
oC-chloroestrem o wzorze 3, w którym R i R
mają wyżej podane znaczenie, przy czym reakcję
prowadzi się w obecności mocnej zasady, w roz
puszczalniku aprotonowym.
Związki otrzymywane są ważnymi produktami
pośrednimi w przemyśle organicznym, w szcze
gólności farmaceutycznym, fotochemicznym, ochro
ny roślin.
/1 zastrzeżenie/
1

4

[75) Sohmidt Marek, Poznań
(54)
'

Preparat do rozpuszczania gipsu zwłaazcza w protetyce at ornat ologlczne.fT
sposób .1 ego stosowania

(57) Preparat do rozpuszczania gipsu jest
wodnym roztworem cytrynianu metalu alkalicz
nego, korzystnie cytrynianu sodowego o stęże
niu 1,2-2 mole/dm3, o pH - 6 - 14.
Sposób oczyszczenia protez polega na
tym, że roztwór cytrynianu metalu alkaliczne
go rozoieńcza się do stężenia 0,4-0,5 mola/
d m 3 . zanurza w nim protezę zanieczyszczoną
gipsem, najlepiej suchą, w temperaturze
15-100°c na okres 0,25-2 godzin.
/2 zastrzeżenia/

4(51) C07C
(71)
.
(72)
'

A2(21) 265589

(22) 87 05 07

Politechnika Łódzka, Łódźj Kutnowskie
Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", Kutno
Radliński Adam, Kaczur-Kaozyński
Eugeniusz, Kaczmarek Krzysztof,
Siuda Maria, Majer Zdzisław, Ostapozuk
Jaoek, Klauze Maciej

4(5l) C07C

A2 (21) 265819

(22) 87 05 20 j

(71) Akademia Techniczno-Rolnioza im. J.J.
,
Śniadeckich, Bydgoszcz
{72) Kucybała Zdzisław, Kozłowski Kazimierz,
Janota Dorota, Schodziński Stanisław
(54) Pnosób wytwarzania chlorowodorków estrów
' Ł^asu
jí -alkokay- h-iminoproplonowego
(57^ Sposób wytwarzania chlorowodorków estrów
kwasu /? -alkoksy- A -iminopropionowego przed
stawionych ogólnym Wzorem 1, w którym t|« R
oznacza alkil 0.,-C^, polega na tym, że prowadza
się w reakcję estrów cyjanooctanu o wzorze 2,
w którym R ma wyżej podane znaczenie z alkoho2

1
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lea o ogólny™ wzorze 3, w którym R^ ma wyżej
podana znaczenie 1 chlorkiem tionylu, w
obecności wody.
Związki wytworzone sposobem według wy
nalazku znajdują zastosowanie w produkcji
pochodnych 2-pirazolin-5-onów.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C07C

12(21/265980

(22) 87 05 28

[71] Politechnika Łódzka, Łódź
r/2] Socha Adam, Gorzka Zbigniew
(54) Sposób odzyskiwania antrachinonu
^
z odpadów 1 ścieków przemysłowych
57} Odpady i ścieki po produkcji disulfóno
don pochodnych antrachinonu, w postaci roz
tworów w ługu sodowym o stężeniu diaulTono
wych pochodnych antrachinonu 0,01-0,04 mol/
dnr, poddaje się elektrochemicznej redukcji
w elektrolizerze z anodą z włókniny grafito
wej lub grafitu i katodą rtęciową, cynkową
lub ołowianą, z oddzielonymi przestrzeniami
elektrodowymi, prądem o gęstości 1-6 A/dm2
aż do chwili przepłynięcia-przez elektrolizer ładunku 0,25-1,40 Ah, po czym z otrzyma
nego elektrolitu, po uprzednim napowietrze
niu, wydziela.się osad, z którego wyodręb
nia ślę, na drodze ekstrakcji lub sublimaoji,
ozysty antrachinon.
/I zastrzeżenie/

Í

♦ (51) C07C

A1 (21) 267524

(22) 86 02 04

(jo) 86 01 08 - HU - 74/86
,
C7I) Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti
' Termékek Gyára R.T., Budapeszt, HU
(54) Sposób wytwarzania mieszaniny izomerów
pyretrold0wyoh
(57J Spoďób wytwarzania mieszaniny izomerów
pyrétroidowych IB złożonej zasadniczo jedy
nie z pary enoncjomerów 1R trans S i 13
trans R tj. zasadniozo tylko dwóch z ośmiu
możliwych izomerów związku o przedstawionym
wzorze 1 zawartych w mieszaninie zawierają
cej również inne izomery o przedstawionym
wzorze w żądanym stosunku, polega na tym,
ie rozpuszcza się wymienioną mieszaninę w
rozpuszczalniku organicznym albo w mieszani
nie organicznych rozpuszczalników, ewentual
nie z dodatkiem zasady, w temperaturze 7-60°C
ewentualnie sączy otrzymany roztwór, zaszcze
pia roztwór zarodkami kryształów składają
cych się z pary enanojomerów 1R trans S 1
13 trans R, ewentualnie chłodzi powyższą mie
szaninę, wyodrębnia wytrącone kryształy w
temperaturze +30—30°, oddestylowuje roztwór
macierzysty i ewentualnie powtarza powyższy
sposób z nowym załadunkiem wymienionego roz
puszczalnika.
Wytworzone związki są biologicznie czynne
i służą do wytwarzania środków owadobójczych.
/5 zastrzeżeń/
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4^51) C07D
A1 £1) 257953
(22) 86 02 13
(Ti) Glaxo S.p.A., Werona, IT
^72) Semeraro Claudio, Micheli Dino,
Picraccioli Daniele, Gavirachi Giovanni,
Borthwick Alan D.
(54) Sposób wytwarzania nowe.1 pochodnej kwasu
j-fenylo-2.4-dihydropirydynodwukarbok3ylowego-3.5
(57) Ester dwuetylowy kwasu 4-jf 2- 1*3-/1,1dwumetyloetoksy/-3-ketopropen-r-yloj fenyloj
-1,4-dihydro-2,6-dwumetylopirydynodwukarbok3ylowego-3,5 wytwarza się w reakcji 3-/2-formy1ofenylo/akrylanu 1,1-dwumetyloetylowego z
3-aminokrotonianem etylu.
Związek ten zmniejsza wewnątrzkomórkowe
stężenie jonów wapnia ograniczając ich prze
nikanie poprzez błonę komórkową i jest użytecz
ny w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, np. nadciśnienia.
/? zastrzeżenia/
4fel) C07D
' A01H

A1 (21)
260857
l
'

(22)
V
'

36 07 30
■.

5o\ 85 07 30 - GB - 85 19212
* ' 85 09 12 - GB - 8522601
86 03 12 - GB - 8606130
\71] The Wellcome Foundation Ltd, Londyn, GBj
The Regents of the University of California,
.
Berkeley, US
\72) Casida John E., Palmer Christopher J.,
Larkin John P., Smith Ian H.
(54\
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
V
2.6.7-trlpksabicylclo [Ž.2.r[ oktanu
\57) Sposób wytwarzania nowych związków o ogól
nym wzorze 1, w którym R oznacza rodnik alki
lowy, alkenylowy lub alkinylowy ewentualnie
podstawiony, lub też R oznacza rodnik oykloalkilowy, rodnik cykloalkenyIowy lub rodnik feny-Iowy, przy czym każdy % tych rodników może być"
podstawiony R" oznacza chlorowiec, rodnik alki
lowy, rodnik alkenylowy lub rodnik alkinylowy,
przy czym każdy z tych rodników może byó pod
stawiony, grupę cyjanową, grupę spiroeyklopropylową, gem-dwumetylową, gem-dwucyjanową, gemdwuetynylową, grupę ketonową lub grupę metyle
nową, która może byó podstawiona lub też
R i R razem z atomami węgla, z którymi są po
łączone, tworzą karbocykliczny pierścień o
5-7 atomach węgla, ewentualnie podstawiony
R oznacza ewentualnie podstawiony rodnik fenylowy, cykloalkilowy lub cykloalkenylowy, a £?
oznacza atom wodoru, rodnik alkilowy, rodnik
alkenylowy lub rodnik alkinylowy, przy czym
każdy s tych rodników może byó podstawiony,
grupę oyjanową albo atom chlorowca polega na
tym* że ortokarboksylan o wzprze R2c/OR'/3,
2
7
w którym R ma wyżej podane znaczenie i R
oznacza rodnik /Cj-C./alkilowy, fenylowy lub
/C7-C8/aralkilowy, poddaje się kondensaoji
s
triolea o wzorze 2, w którym R, R1 i R3 mają
wyżej podane znaczeniev
Związki o wzorze 1 działają szkodnikobójczo.
/4 zastrzeżenia/
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(22) 86 09 22

Í7l) Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne,
"Polfa", Jelenia Góra
(72] Walczak Antoni, Rząsa Józef, Potrykus
Andrzej, Zaskórski Andrzej, Owsianik
Kazimierz, Urbańb^a Helena, Rzemek
Jan

.

(54) Sposób otrzymywania 2-/p-aninofenylo/2-e tyloglutarimidu
(57) W sposobie techniczny 2-/p-nitrofenylo/
-2-etyloglutarimid redukuje się w podwyższonej
temperaturze żelazem wobec rozcieńczonego
roztworu kwasu siarkowego, w rozpuszczalnikach
organicznych mieszających się z wodą. Wytrącone
podczas reakcji związki żelaza odsącza się,
a z przesączu po oddestylowaniu rozpuszczalni
ka produkty redukcji ekstrahuje rozpuszczal
nikami z grupy węglowodorów chlorowcopochodnych*
Ekstrakty zatęża się i następnie krystalizuje
czysty solwat 2-/p-aminofenylo/-2-etyloglutarimidu z odpowiednim rozpuszczalnikiem z grupy
węglowodorów chlorowcopochodnych po czym sol
wat ten rozkłada się.
/5 zastrzeżeń/

ity) C07D

4(51) C07D

(71) Akademia Medyczna, Wrocław
\J2) Ryng Stanisław, Machoń Zdzisław,
Mordarski Marian, Wieczorek Zbigniew,
Spiegel Krystyna

A1 (21) 261527

(22) 86 09 22

\71) Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne
,
"Polfa", Jelenia Góra
\72) Rząaa Józef, Mozołowski Felicjan
\54) Sposób otrzymywania 5«b-chinono4*,7-fenantrolłny
(57} Sposób otrzymywania 5,6-chinono-4,7-fenantroliny przez utlenianie 5/6/-metoksy4,7-fenantroliny za pomocą dymiącego kwasu
azotowego, w roztworze stężonego kwasu siar
kowego charakteryzuje się tym, że w środowisku
Bieszaniny reakcyjnej podnosi się stężenie
tlenków azotu poprzez utrzymywanie nad powierz
chnią mieszaniny ich nadciśnienia.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C07D

A1 (21) 261671

J22j 86 09 30

',71\ Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Kamińska Marla

A1(21)

261751

(22) 86 10 06

\54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych
4-amino-5-fenylo-4-hydrok3y-3-aetylolzokaazolo-/5.4-d/-plrymidyny
[57) Sposób wytwarzania związku o wzorze ogól
nym 1, w którym R oznacza chlor lub fluor
oraz OAlk, zaś R' oznacza grupę hydrokayetyloaminową, hydroksyetyloaminoetyloaminową, dietyloaminoetyloaminową, alliloaminową lub morfolinową polega na cyklizacji związku o wzorze
ogólnym 2 w którym R ma wyżej podane znaczenie
ortomrówczanera trietylowym ewentualnie w obec
ności bezwodnika kwasu octowego bądź formamidem
bądź kwasem mrówkowym i acetalowaniu otrzymanego
związku za pomocą ortomrówczanu trietylowego
w obecności bezwodnego chlorku glinu, lub na
równoczesnej cyklizacji i acetalowaniu związku
o wzorze ogólnym 2 za pomocą ortomrówczanu trie
tylowego a następnie ominollzie wytworzonego
związku o wzorze ogólnym 4 odpowiednio do ro
dzaju pod3tawnika R1 aminą. Wytworzone związki
charakteryzują się działaniem przećiwnowotworowyra i immunotropowym.
/2 zastrzeżenia/

Í54) Sposób wytwarzania aoli 2.6-diaryloT-/1-arylo-1,1-dlalkilometylo/pi^yliowych
(57) Sposób wytwarzania soli 2,6-diarylo4-/1-arylo-1,1-dialkilometylo/-piryliowych
o wzorze ogólnym 1, w którym H oznacza atom
wodoru, i/lub rodnik alkilowy, alkoksylowy
i/lub atom fluoru, chloru i/lub brpmu,
R. i K9 oznaczają grupę alkilową lub wspólnie
część pierścienia cykloalifatycznego pięclodo aiedmio-członowego, X oznacza anion kwaso
wy polega na reakcji w temperaturze 230-400 K
w rozpuszczalniku aprotycznym °C -halogene—
ketonu o wzorze 2, w którym B, R,, R 2 mają
wyżej podane znaczenie a i oznacza atom chlo
ru lub bromu z aryloacetylenkiem metalu, w
którym M oznaoza atom litu lub grupę monohalogenomagnezową a R ma wyżej podane znaczenie.
Otrzymany nadchloran 2,6-diarylo-4-/1arylo-1,1-dialkiloraetylo/-piryliowy przepro
wadza się w żądaną sól w roztworze wodnym
albo wodnochloroforirowym solą sodową kwasu
o reszcie kwasowej X. Wytworzona sól jest
efektywnym barwnikiem laserowym generującym
w niebieskozielonym zakresie widma.
/5 zastrzeżeń/

4(51) C07D

A1 (21) 261759

i

(22)86 10 06

(71) Akademia Medyczna, Wrocław
(721 Ryng Stanisław, Machoń Zdzisław
(54) Spoaób wytwarzania nowych acetali 5-fenylo-j
3-metylo-izoksazolo-/5.4-d/ ulrymláyn-4-onojU
(57) Sposób wytwarzania związku o wzorze ogól
nym 1, w którym R oznacza chlor lub OAlk pod
stawione w położeniu 4 polega na cyklizacji
związku o wzorze ogólnym 2, w którym R ma wy
żej podane znaczenie, za pomocą ortomrówczasu
trietylowego samego, bądź w obecności bezwod
nika kwasu octovtego albo za pomocą formamidu

N r 11 / 3 7 7 / 1988

BIJLETYN URZĘDU PATENTOWEGO

bądź kwasu mrówkowego. Otrzymamy związek
o wzorze ogólnym 3, w którym R ma wyżej p o 
dane znaczenie acetaluje się ortomrówczanem
trietylowym w obecności chlorku glinu.
Wytworzony związek jest półproduktem, do
otrzymywania pochodnych charakteryzujących
się działaniem przeciwnowotworowym i immunotropowym.
/1 zastrzeżenie/

37

fenylotioeteru z układu rfczpuazczalników
metanol-stężony kwas solny-woda, zawierającego
nadto węgiel aktywny w ilości 1-20% wagowych,
w stosunku do masy oczyszczanego produktu*
Wytworzony związek stanowi lek o działaniu
przeoiwrobaczycowym.
/1 zastrzeżenie/

4Í51)
C07D
v
' G03C

A2fell 265778
. '

Í22) 87 05 18
'

v

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

(72) Kucybała Zdzisław, Kozłowski Kazimierz,
Domagalski Roger, Jurkowski Ryszard,
Schodziński Stanisław, Katelski Witold,
Hargańskl Ryszard

(54) Sposób wytwarzania stabilizatorów
emulsji fotograficznych

4(5l).C07D

A1 (21) 261787

(22) 86 10 08

(71) Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
"Polfa", Starogard Gdański
I72] Biernat Jan, Magiełka Stanisław, Wolski
Alojzy, Sadowska Bernadeta, Pierzgalska
Krystyna
(54\ Sposób wytwarzania estru metylowego
kwasu 3~aainopirazyno-karbokaylowego-2
^57) Sposób wytwarzania estru metylowego kwa
su 3-aminopirazynokarboksylowego-2 polega na
estryfikacji kwasu 3-aminopirazynokarbokaylowego-2 metanolem w obecności 6 5 % oleum.
Wytworzony związek jest w syntezie znanego
leku dluretycznegp chlorowodorku 3*5-diaminopirazynoiloguanidyny.
j \ zastrzeżenie/

V57) Sposób wytwarzania stabilizatorów emulsji
fotograficznych będących pochodnymi 2-metylotio-5-alkilo-s-triazolo/1,5a/-pirymidyn/6H/ońów-7 charakteryzuje się tym, że reakcję
alkilowania 3-tio-5-amino-1,2,4-triazolu siar
czanem dimetylu prowadzi się w rozpuszczalnikach
organicznych niereagujących z siarczanem dime
tylu, w obecności środków wiążących kwas siar
kowy, a produkt alkilowania bez wydzielania
poddaje ślę reakcji z acylooctanem etylu.
/1 zastrzeżenie/

4 M C07D

A2(21] 265779

(22) 87 05 18

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.
.
Śniadeckich, Bydgoszcz
\12\ Kucybała Zdzisław, Gaca Jerzy, Kozłowski
Kazimierz
(54) Sposób wytwarzania pochodnych 2-pirazolin5 -onu

4(51) C07D

A1 J2l) 261822

(22) 86 10 10

(71) Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne
,
"Polfa", Starogard Gdański
172) Wolaki Alojzy, Adam Anna
(54) Sposób wytwarzania 3-/p-/2-metoksyetylo/fenokay/-1,2-epokaypropanu
(57) Sposób polega na reakcji p-/2-metokayetyło/fenolu z nadmiarem epichlorohydryny,
będącej jednocześnie bezwodnym środowiskiem
reakcji, w obecności atałego wodorotlenku
metalu alkalicznego. Produkt wyodrębnia aię
z mieszaniny reakcyjnej przez dodanie wody,
rozdzielenie warstw i oddestylowanie nadmiaru
epichlorohydryny. Wytworzony związek jest
ołproduktem w ayntezie leku stosowanego w
eczeniu chorőb aerca oraz naczyń wieńcowych.
/1 zastrzeżenie/

J

4(51) C07D

A2 (21) 265590

(22^ 87 05 07

(71) Politechnika Łódzka, Łódź; Kutnowskie
.
Zakłady Farmaceutyczne "Polfa", Kutno
[72) Redlińaki Adam, Kaczmarek Krzysztof,
' Kaczur-Kaczyńaki Eugeniusz, Snopek
Halina, Majer Zdzisław, Ostapczuk
Jacek
(54) Sposób oczyszczania auroweKo 2-metoksy'
tarbonylo-amino-benzimidazolo-5-/b/Tenylotloeteru
tri) Sposób polega na krystalizacji surowego
2-metoksykarbonyło-aminobenzimidazol0-5/6/-

(57) Sposób wytwarzania związków o ogólnym
wzorze 1, w którym Ar oznacza pierścień arylowy
lub alkil a R oznacza grupę alkilową, arylową,
aminową, arylo/alkilo/aminową, acyloaminową,
alkilo/arylo/ureidową, polega na tym, że reakcje
związku o wzorze 3, w którym Ar i R mają wyżej
podane znaczenie, ze związkiem o wzorze 4, w któ
rym R 1 oznacza wodór, alkil a R~ oznacza podatawiony lub niepodstawiony alkil prowadzi aię
w rozpuszczalnikach organicznych.
Wytworzone związki mogą znaleźć" zastosowa
nie w przemyśle barwników i w przemyśle foto
chemicznym.
/I zaatrzeżenie/
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4(51) C07D

A2(21) 265781

(22) 87 05 18

4(5l) C07D

Nr 11 mit 1988
A2^2l) 265821

(22) 87 05 20

(7l| Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J,
Śniadeckich, Bydgoszcz
\72t Kucybała Zdzisław, Kozłowski Kazimierz, •
Maciejewska Barbara, Gaca Jerzy

\J1) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.
Śniadeckich, Bydgoszcz
\72) Kucybała Zdzisław, Kozłowski Kazimierz,
' Janota Dorota

(54) Sposób wytwarzania pochodnych 2-pirazolłn-5-onu o właściwościach lipofllowycE

^54) Sposób wytwarzania 1-arylo-^-/3-amino' benzamido/-2-pirazolln-5-onórt

(57) Sposób wytwarzania związków o ogólnym
wzorze 1, w którym R 1 , R 2 , R-> oznacza
-H,"C1, -CH 3 , -0CH 3 , R 4 oznacza -H, alkil

(57) Sposób wytwarzania związków o ogólnym
wzorze 1, w którym R., R~, R-, oznacza: -H,
-Cl, -CH,, -OCH, polega na tym, że reakcje
redukcji pochodnej 2-pirazolin-5-onu o ogólnym
wzorze 2, w którym R 1 , R 2 , R-j ma wyżej podane
znaczenie, prowadzi sie w wodzie za pomocą
siarczynów.
Sposób umożliwia zwiększenie wydajności
reakcji, wyeliminowanie łatwopalnych i trująoych rozpuszczalników oraz drogiego reduktora.
Związki wytworzone sposobem według wyna
lazku mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle
barwników i przemyśle fotochemicznym.
/2 zastrzeżenia/

Cj-C^; Re, Rg oznacza -H, alkil 0«"C«cf
Charakteryzuje się tym, że reakcję po
chodnej 2-pirazolin-5-onu o ogólnym wzorze 2,
w którym R-, R 2 » R'-» ma wyżej podane znaczenie
z chlorkiem kwasowym o wzorze 3, w którym
R., Re, Rg ma wyżej podane znaczenie prowadzi
się w dioksanie lub chlorowanych węglowodo
rach w temperaturze 40-180°c.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C08B

4(51) Ö07D

A2^2l) 265820

(22) 87 05 20

W l \ Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.
Śniadeckich, Bydgoszcz
l72\ Kucybała Zdzisław, Kozłowski Kazimierz,
Domagalski Roger
Í54\ Sposób wytwarzania 1-arylo-3-/3-nltro• benzamldo/-2-pirazolin 5-onów
(57) Sposób wytwarzania związków o ogólnym
wzprze 1, w którym R~, R 2 , R-j oznacza: -H,
-Cl, -CH-j, -OCH^, polega na tym, że reakcje
pochodnej 2-pirazolin-5-onu o ogólnym wzorze
2, w którym R.., R 2 , R-, ma wyżej podane zna
czenie z chlorkiem kwasu m-nitrobenzoesowego
prowadzi się w chlorowanych węglowodorach
w temperaturze 40-1800C.
Sposób umożliwia zwiększenie wydajności
reakoji do około 95%.
/1 zastrzeżenie/

A2(21\ 265127

(22) 87 04 10

I71I Politechnika Łódzka, Łódź
(72^ Pljarczyk Mieczysław, Kubicka Halina,
' Domasik Barbara, Łaszkiewicz Bogumił,
Marcinkowski Stanisław, Mejsner Genowefa,
Miszczycha Jerzy, Pryc Alojzy, Raczyński
Zdzisław, Wcisło Paweł, WrześniewskaTosik Krystyna
^54\ Sposób otrzymywania wiskozy
(57) Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest
uzyskanie wiskozy o zwiększonej zowartoLji
alfa-celolozy.
Sposób otrzymywania wiskozy na drodze
merceryzacji celulozy ługiem sodowym, siarczko
wania otrzymanej alkalicelulozy, po uprzednim
usunięciu nadmiaru ługu i jej rozdrobnieniu,
dwusiarczkiem węgla, a następnie rozpuszczenia
otrzymanego ksantogenianu celulozy w rozcień
czonym ługu sodowym, charakteryzuje się tym, że
merceryzację celulozy prowadzi się 10-19% łu
giem sodowym zawierającym sole metali alkalicz
nych, takich jak: glin, cynk, mieszaniny tych
soli, mocznik, tiomocznik, mieszaniny mocznika
i tiomocznika, politlenek etylenu, oksyalkilowane fenole, poliaminy, oksyalkilowane poliamidy,
paraformaldehyd, formalinę, amoniak, mieszaniny
mocznika z alkalicznymi solami cynku lub glinu,
w ilości 0,1-5% wagowych w stosunku do masy
alfa-celulozy, zaś do siarczkowania rozdrobnio
nej alkalicelulozy stosuje się dwusiarczek węg
la w ilości 20-32% wagowych w stosunku do masy
alfa^celulozy.
/3 zastrzeżenia/

4(51) C08P

A1 (21/ 260970

(22j 86 08 06

(71) Instytut Tale- i Radioteohnioany,
Warszawa
(72\ Milewska Maria, Bukat Krystyna,
' Walczak Alina, Krzemińska Lidia,
Krawczyk Bożena, Soroka Barbara

r
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Í54\ Sposób otrzymywania policynamonlanu
winylu do produkcji negatywowej ciekłej
emulsji światłoczułej
(57\ Sposób według wynalazku polega na reak
cji kondensacji polialkoholu winylowego s
chlorkiem cynamoilu w roztworze wodno-órgaploznym, używając metyloetyloketon jako
rozpuszczalnik, w temperaturze -7 - +2°C,
po czym wyodrębnia się policynamonian-winylu
oraz ponownie rozpuszcza się go w innym zes
tawie rozpuszczalników.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C08P

A1 (21) 265208

(54) Sposób polimeryzacji lub kopolimeryzac.1i manomerów dwuolefinowych o sprzężo
nych wiązaniach podwójnych
157) Sposób według wynalazku charakteryzuje
się tym, że polimeryzację prowadzi się w
obecności układu katalitycznego, zawierają
cego związek glinoorganiczny, związek meta
loorganiczny zawierający metal z grupy II1-B
układu okresowego pierwiastków i co najmniej
Jeden związek zawierający co najmniej jeden
ruchliwy jon halogenkowy, oraz halogenku
winylu.
/25 zastrzeżeń/

ml
. '
(72)
'

A1 (21j 260095

(22) 86 06 13

Cieszyńska Fabryka Farb i Lakierów
"Polfarb", Cieszyn
Cuber Antoni, Sikora Zbigniew, Turoń
Jan. Kozieł Józef, Skutil Piotr,
Hernacki Stanisław, Szczepkowski
Leonard, Cieśla Tadeusz

(57) Kompozycja poliuretanowa zawiera skład
nik poliizocyjanianowy, mający ugrupowania
biuratowe lub dimerowe, lub uretanowe, lub
karbodwuimidowe, lub izocyjanianowe, lub
ich mieszaniny, oraz składnik polihydroksylowy składający się z żywioy alkidowej i/lub
alkidowej kopolimeryzowanej, i/lub żywicy
poliestrowej, i/lub epoksyestrowej, i/lub
polieterowej, a także w celu poprawienia
stabilności komponentów wyjściowych miesza
nek lakiemiczyoh oraz regulacji czasu utwar
dzania zawiera dodatek substancji o wzorze
ogólnym A-C0C1, gdzie A stanowi R lub RO
lub RR.N, gdzie RR.. jest rodnikiem alifatycz
nym o Ci-CpQi alicyklicznym lub aromatycznym,
w ilości 0,05-10% w stosunku do użytego skład*
nika poliizocyjanianowego.
/3 zastrzeżenia/

A1 [21) 260722

4(51) C08G

(22) 86 07 17

(71I Zakłady Azotowe "Kędzierzyn", Kędzierzyn, ' Koźle
\J?) Malinowski Mirosław, Ratajek Włodzimierz
Wareok Franciszek
I (54) Sposób rozpuszczania żeli żywic aminowoI
' formaldehydowych
\57) Celem wynalazku jest opracowanie sposobu
rozpuszczania żeli żywio aminowo-formaldehy-

A1 (21) 260755

(22) 86 07 23

A71\ Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
(72) Rościszewski Paweł, Siek Zdzisław,
Makosik Andrzej
[5.4] Sposób wytwarzania małoczgsteczkowych
reaktywnych żywic silikonowych
\57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwa
rzania małocząsteczkowych, reaktywnych żywic
silikonowych, szczególnie nadających się jako
lepiszcza, szybkoschnące lakiery, modyfikatory
żywic lakierniczych lub środki hydrofobowe.
Sposób według wynalazku polega na tym, że
kondensację alkilo- i/lub arylotrichlorosilanu,
ewentualnie z dodatkiem dialkilo-, alkiloarylo-,
diarylo- i/lub tetrachlorosilanu prowadzi się
jednoetapowo z równoczesnym procesem neutrali
zacji, prowadzonym zdolnymi do reakcji z chlorosilanarni solami nieorganicznymi, zawierają
cymi niewielkie dodatki wody lub tworzącymi
wodę w procesie neutralizaoji, przy czym jako
rozpuszczalnik organiczny stosuje się polarny
rozpuszczalnik zawierający atom tlenu i częś
ciowo mieszający się z wodą, a po zakończeniu
procesu oddziela się chlorki, nadmiar rozpusz
czalnika i ewentualnie wodę.
/5 zastrzeżeń/

4^5l) C08H

I.54) Kompozycja poliuretanowa

4 b l ) C08G

dowyeh, tworzących się w aparatach i urządze
niach stosowanych do wytwarzania, przechowy
wania oraz przetwarzania żywic, pozwalającego
na całkowite rozpuszczenie żelu.
Sposób polega na tym, że żele rozpuszcza
się roztworem formalinowym o stężeniu powyżej
20.Ś wagowych formaldehydu zakwaszonego od
pH 6-1, w temperaturze 70-130°C, przy czym
roztwór po rozpuszczeniu żeli stosuje się jako
surowiec do otrzymywania żywic aminowo-formaldehydowych lub po jego ochłodzeniu i odsączeniu
wytrąconego osadu żeli roztwór zawraca się do
ponownego rozpuszczania żeli. /1 zastrzeżenie/

(22) 87 04 16

h o ) 86 04 16 - US - 852 678
m ) Enichem Elastomer! S.p.A., Palermo, IT5
The Goodyear Tire and Rubber Company,
Akron, US
Í72] Throckmorton Morford Ch.

4(51) 008U
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A2 (21) 265167

(22) 87 04 13

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Struszczyk Henryk
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanej ligniny
Í57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uspraw
nienia technologii procesu.
Sposób według wynalazku polegający na rea
kcji lignin, otrzymywanych zwłaszcza w procesie
alkalicznego lub kwaśnego przetwarzania drewna
oraz produktów celulozowo-ligninowych, z chlorofosfazenami o wzorze ogólnym /NPClx-R 2 .. x / n t
w którym R oznacza podstawnik alifatyczny lub
aromatyczny, n ^ 3 t zaś 0 < x ^ 2 , charakteryzuje
się tym, że reakcję lignin z chlorofosfazenami
prowadzi się w fazie stałej, w obecności akce
ptora wydzielającego się ohlorowodoru, zwła
szcza wodorotlenku metali alkalicznych, jak
wodorotlenek sodowy, w temperaturze nie niższej
niż temperatura topnienia oligomerów chlorofoafazenu, w czasie od 1 minuty do 24 godzin,
a następnie otrzymany produkt poddaje się ewen
tualnie obróbce związkami chemicznymi posia
dającymi ugrupowania reaktywne, zwłaszcza ami
nowe i hydroksylowe, jak etanol, propanol,
etyloaminia lub anilina, w temperaturze nie
wyższej niż temperatura wrzenia związku mody
fikującego w czasie od 1 minuty do 24 godzin,
po czym produkt reakcji wydziela aię, przemy
wa i suszy*
•
/1 zastrzeżenie/

40

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

4(51) C08J

A1 (21) 261059

(22) 86 08 14

V71) Politechnika Wrocławska, Wrocław;
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
. . Przemy3łu Lniarskiego, Żyrardów
\72| Pasternak Aleksy, Poźnlak Ryszard,
Dul Marian, Kobylińska Elżbieta,
Wróbel Alojzy, Wolozynska-Woźniak
Barbara, Krysik Marian, Glice Ryszard,
Reasel Armin, Sójka Elżbieta, Głowacki
Mieczysław, Razy Irena, Atłasik Waldemar

(54) Sposób a n t y s t a t y z a d i powierzchni

' wyrobów z polietylenu i polipropylenu.
ą zwłaszcza górniczych tkanin podsadz
kowych

\57\ Sposób polega na tym, że w etapie pierw
szym do 100 części wagowych polietylenu lub
polipropylenu dodaje się 0 , 1 - 3 części wago
wych środka antystatycznego w postaci eterów
alkllo-poli/2-chlorometylooksyetylenowych/
gliceryny lub środka antystatycznego w po
staci N- £3-alkoksy-poli/2 -chlorometylooksyetyleno/-2-hydroksypropyloJ7 dietanoloaminy, względnie mieszaniny tych środków
antystatycznych.
W stosunku od 99 - 1 do 1- 99 i prze
twarza się znanymi sposobami, a następnie
w drugim etapie otrzymane wyroby z poliety
lenu lub polipropylenu pokrywa się powierz
chniowo wodnymi roztworami wysokoaktywnych
kationowych środków antystatycznych w poftaci metylosiarczanów N-L3-alkoksy-poli/2 ohlorometylooksyetyleno/2-hydroksypropylo 3
-N,N-dihydroksyetylo-N-metyloamoniowych, przy
czym wodne roztwory zawierają 0 , 1 - 5 części
wagowych kationowego środka antystatycznego
na 99,9 - 95 części wagowych wody.
/3 zastrzeżenia/

4(51) C08J

A2(21)

265169

(22) 87 04 03

\li) Gliwicka Usługowa Spółdzielnia Pracy,
, * Gliwice
\J2) Magiera Jerzy, Uężyk Piotr
(54\ Sposób przetwarzania odpadów otulin
kablowych"
(57^ Sposobem według wynalazku 100 części
wagowych granulowanych odpadów otulin kablo
wych, rozdrobnionych w temperaturze 110-180°C,
urabia się na walcach z 10-15 częściami wago
wymi ftalanu dwubutylu i 5-15 częściami wago
wymi lepiku asfaltowego, przekładając następ
nie masę na kalander trójwalcowy o walcach
ogrzewanych do temperatury 140-150°c, a uzy
skaną folię studzi się do temperatury 30°C
i zwija w rulony.
Folia znajduje zastosowanie w budownic
twie jako materiał izolacyjny.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C08L
(71)
.
(72)
'

Al (21)

260997

(22) 86 08 07

Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego
"Stomil", Kraków
Zając Mieczysław, Wajszel Dominik,
Robakowski Marian, Gaszyński Jerzy,
Engel Zbigniew, Zając Stanisław
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nego, 2-10% wagowych kauczuku butadienowo•tyrenowego, do 1% wagowego Inhibitora korozji!
do 2% wagowych środka hydrofobizującego i do
0,4% wagowych antyutleniaoza. /I zastrzeżenie/ I

4(51) C08Ł

A2Í21)
263681
v

1 H01B

'

(22I 87 01 14 1

K

'

(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne "Sekura",
Poznań
72) Urban Krystyna, 5*leboćka Halina, Tracz
Elżbieta, Piłat Władysław, Mironowicz
Władysław , Łowiński Mariusz, Śliwiński
Ryszard

(

(54) Spo3Ób wytwarzania tworzywa plastycznego
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje
r.ię tym, że 100 części wagowych żywicy epoksy-i
dowej miesza się z 10 do 900 częściami wagowymi
kauczuku silikonowego, a jako utwardzacz stosują
się mieszaninę etoksysilanów z adduktami pro- |
duktu kondensacji aniliny i formaliny. Tworzy- I
wo to jako materiał elektro!zolacyjny ma zaeto-l
sowanie w przemyśle elektrotechnicznym.
/1 zastrzeżenie/
. '
4^51) C08L

'
A2(21) 265387

^22) 87 04 27 1

(75) Jabłczyński Eugeniusz, Jabłczyńska Anna,
Warazawa
Í54) środek do wypełniania ubytków i naprawy
wad powierzchniowych **"
{bl~] Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracoweJ
uda środka wytwarzanego z łatwo dostępnych
surowców, nadającego się do wypełniania ubyt- 1
ków i napraw w materiale ceramicznym, kamień- I
yra lub drewnie.
f
rodek według wynalazku zawierający żywicę
epoksydową, wypełniacz, utwardzacz oraz sub
stancję barwiącą, składa się z dwóch kompozy- 1
cji A i B o konsystencji kitu szklarskiego,
łączonych następnie w Jednolitą masę przez
mieszanie i zgniatanie.
Kompozycja A zawiera 70-80 części wagowych
kaolinu lub glinki kaolinowej posiadającej
jako główny składnik kaolinit o wzorze Al,/
Si.0 1 o / /0H 8 /, 10-30 części wagowych żywicy
epoksydowej i 10-25 części wagowych rozpusz
czalnika organicznego, korzystnie w postaci
alkoholu benzylowego lub ftalanu dwubutylu.
Kompozycja B spełniająca rolę utwardzacza za- i
wiera 70-80 części wagowych kaolinu lub glin- i
ki kaolinowej posiadającej jako główny skład- 1
nik kaolinit o wzorze Al 4 /Si 4 0 1 o //0H 8 /, 20-30 i
części wagowych utwardzacza w postaci polikon*
densatu polimin z dimerami kwasów tłuszczowych,
10-20 części wagowych rozpuszczalnika organicz
nego, korzystnie w postaci alkoholu benzylo
wego lub ftalanu dwubutylu oraz 0,5-2 części
wagowych substancji barwiącej. /1 zastrzeżenie/

?

4(51) C08L

41(21) 267135

(22) 87 07 31

(54J Masa dzwlekolzolaoyjna

(75) Rogala Stanisław, Kamienica Polskai
Rokosa Marek, Częstoohowa
(54\ Sposób wytwarzania wtórne.1 skóry

(57) Masa dźwiękoizolacyjna charakteryzuje
się tym, że zawiera: 60-85% wagowych tlenku
żelazowego, 2-10% wagowych oleju maszynowe
go, 2-10% wagowych pollprolylenu ataktycz-

(57) Celem wynalazku jest uzyskanie wtórnej
skóry charakteryzującej się zróżnicowaną
elastycznością i twardością w zależności od
jej przeznaczenia.

.:
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Sposób według wynalazku poleca na tym,
zmielone strużyny odpadowej skory w ilości
2-80 części wagowych miesza się z wstępnie
uplastycznioną mieszanką gumową w ilości 100
części wagowych, a następnie po umieszczeniu
w urządzeniach formujących poddaje się pro
cesowi wulkanizacji*
/2 zastrzeżenia/
se

4(51) C09B

A2(21) 265092

(22) 87 04 08

(71)
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
v
' Barwników "Organika", Zgierz
(72) Szuster Lucjan, Gawłowski Andrzej
(54\ Sposób otrzymywania azowych barwników
chromokomplekaowych typu 1:2
(57^ Barwniki o ogólnym wzorze 1, w którym
B' oznacza atom wodoru lub grupę nitrową, a
X, X1 i X ? 8 ą jednakowe lub różne i oznaczają
atom wodoru albo metalu alkalicznego bądź grupę
amonową, przeznaczone do barwienia włókien
proteinowych i poliamidowych oraz skóry na
kolor granatowy, czarny względnie szary,
otrzymuje się przez sprzęganie zdwuazowanego kwasu 1-amino-2-hydroksynaftalenosulfonowego-4 lub zdwuazowanej jego 6-nitropochodnej
z 2-naftolem, a następnie chromowanie wytwo
rzonego barwnika monoazowego działaniem soli
ohromu trójwartościowego przy pH powyżej 4,0.
Reakcję sprzęgania prowadzi się wobec
swiązków wapnia, baru albo strontu, takich
ak wodorotlenki i/lub tlenki i/lub węglany
/lub sole rozpuszczalne w wodzie, a chromo
wanie powstałego barwnika monoazowego o ogól
nym wzorze 2, w którym R ma wyżej podane
znaczenie, Ile oznacza dwuwart ości owy kation
wapnia, baru albo strontu, a n oznacza liczbę
w granicach 0,5-1,5* prowadzi się w obecnoś
ci jonów siarczanowych, przy czym reakcję
sprzęgania i chromowanie realizuje się jako
roce3 jednoaparaturowy. a następnie oddziea się wytrącony osad siarczanu wapnia, baru
albo strontu i uzyskany roztwór barwnika
ehromokompleksowego o wzorze 1 używa do wy
tworzenia barwnika w postaci handlowej*
/5 zastrzeżeń/

Í

Í

4(51) C09C

A3 (21) 257101

,

(22) 85 12 24

Í7l) Politechnika Gdańska. Gdańsk
\72) Bratkowska Ina* Kropiwnioki Jerzy,
Foryá Kazimierz, Sroka Erwin, Zwierzykowaki Włodzimierz, Rumińska Ewa,
Hikicki Marek, Tokarczyk Mieczysław,
Topczewski Zbigniew, Łasiński Wojciech,
Zurzycki Leszek
(54) Sposób otrzymywania suspens.1l sadzy
w środowisku niewodnym
(57) Suspensie uzyskuj e sie przez utarcie
w wibracyjnym młynku kulkowym sadzy i lecyty
ny przy stosunku sadzy do lecytyny 2:1, do
danie oleju mineralnego w iloáci dla uzyska-
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nia do 30% zawartości w suspensji lub zmie
szanie lecytyny i oleju w proporcji 1i1, doda
nie następnie sadzy w proporcji 1i1 w stosunku
do mieszaniny lecytyny s olejem po czym wymie
szanie z olejem, bądź utarcie jednocześnie
sadzy, lecytyny i oleju.
/3 zastrzeżenie/

4(51) C09C

A1(21) 261969

[£2) 86 10 20

(71) Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe, Nowy
. . Sącz
\72) Sasak Antoni, Strzelski Józef, Bojan
Zygmunt, Taraaek Włodzimierz
(54) Sposób i urządzenie do nasycania bloków
grafitowych
(57^ W sposobie bloki wykonywane z tworzywa
grafitowego poddaje się jednostronnemu, narzemiennemu procesowi nasycania przez kanaiki żywicą pod ciśnieniem 0,3 MPa w ciągu
1,5 h w temperaturze otoczenia. Proces nasy
cania prowadzi się najpierw w pozycji pozio
mej, po czym obraca się blok grafitowy o kąt
90 i jednostronnie nasyca* Następnie zmienia
się położenie bloku grafitowego tak, aby wszys~
tkie kanaliki przepływu medium były nachylone
pod kątem 45° do poziomu przez okres 8 h dla
uzyskania po zahartowaniu od 0,5 - 0,8 mm war
stwy żywicy na powierzchniach kanalików wyko
nanych w bloku grafitowym.
Urządzenie do nasycania bloków grafito
wych zawiera stół /1/, do którego zamocowane
są wsporniki / 2 / służące do zakładania bloków
grafitowych /3/ z założonymi pokrywami /4/*
W górnej części urządzenia znajduje się
zbiornik górny /11/, w którym jest magazyno
wana żywica spływająca grawitacyjnie przewo
dem przy otwartym zaworze dopływowym /I2/ do
kolumny rozdzielczej /13/ oraz zawór trójdrożny /20/, manometr /21/ i zawór odcinający /22/.
Wynalazek znajduje zastosowanie w przemyś
le elektrodowym do nasycania tworzywa grafi
towego, przeznaczonego do wytwarzania graflto- wych wymienników ciepła.
/2 zastrzeżenia/

S

4(51)
C09D
s
' C08L

Al (21) 261312 K. (22) 86 09 05
■

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
, ' "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle
\J2) Henn Zygmunt, Nowak Dominik, Wojtyczka
Jan, Rataj Alfons, Stempiński Edward,
Pethe Jan, Maczucek Elżbieta, Jaglarz
Maria
^54) Chemoutwardzalny lakier wodorozcieńczalny.
zwłaszcza do lakierowania mebli- z okleina
naturalną
(57) Lakier składa sie z 41 do 55 części wagowych
żywicy melaminowej o wysokim stopniu akondenso-
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wanla i zmetokaylowania, 41 d o 6 0 części
wagowych żywicy otrzymanej w wyniku reakcji
związania formaldehydu w handlowej butoksy- *
lowanej żywicy mocznikowo-formaldehydowej
działaniem roztworu wodnego amoniaku lub
wodorotlenku metalu alkalicznego. 5 do 15
części wagowych, zemulgowanych do 5 0 % w wodzie,
poliestrów ftalowych glikoli i 7 d o 15 części
wagowych monoeteru etylowego glikolu etyle
nowego lub produktu reakcji 1 mola tlenku ety
lenu z 3 molami alkoholu etylowego.
/1 zastrzeżenia/

4[5l)
/

C09D
B

2

7

K

A1 i2l) 261426
V /

(22) 86 09 16
V /

[71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
(72] Zawadzki Jerzy
(54)

Środek do jednoczeanego zabezpieczania
drewna i powierzchni metalowych, zwłasz
cza przed wilgocią i działaniem n i s z 
czącym warunków środowiskowych

(57) Środek zawiera w ilości od 15 do 60 części
wagowych mieszaniny utlenionych węglowodorów par
finowychi kwasóv, tłuszczowych o liczbie kwasowej*
50 do 150 o proporcjach wagowych tych dwóch
składników, odpowiednio od 1:0,5 do 0,05:1.
od 1 do 10 części wagowych tlenku lub wodoro
tlenku cynkowego i/lub magnezowego i/lub wap
niowego i/lub glinowego i/lub związków orga
nicznych reaktywnych z laktanami i laktydami
i od 30 do 400 części wagowych rozpuszczalni
ków organicznych zawierających głównie węglo
wodory.
/14 zastrzeżeń/

4(51) C09D
' H01B

A1 (21)

261522

G22) 86 09 22

(71) Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn
> ' Elektrycznych "DOLMEL", Wrocław
(72) Winkowska Zofia
(54\

Wodorozcieńczalny lakier półprzewodzacy

(57) Lakier stanowi niskoprocentowy roztwór
polialkoholu winylowego w wodzie w ilości
od 2,5 do 8 części wagowych, zawierający
dodatek od 15 do 17 części wagowych grafitu
koloidalnego o maksymalnym uziarnieniu od
12 do 16 mikrometrów, bądź sadzy aktywnej w
ilości od 5,5 do 7,5 części wagowych oraz
dodatek gliceryny w ilości od 5 do 8 części
wagowych.
Lakier przydatny jest zwłaszcza przy
produkcji taśm półprzewodzących do izolowania
cewek maszyn elektrycznych, bądź do malowania
zewnętrznego tych cewek oraz wszędzie tam,
gdzie konieczne jest uzyskanie lakierowych
warstw półprzewodzących mających kontakt z
rozpuszczalnikami organicznymi.
/i zastrzeżenie/

wagowych środka poślizgowego, 10-30 części
wagowych parafiny, 0-15 części wagowych stea
ryny, 20-30 części wagowych pigmentów miesza
się do uzyskania wilgotności 2 0 - 2 5 % po czym
otrzymaną masę uplastycznia się i wyciska z
niej pręciki i kredki, które suszy się w zna
ny sposób.
/3 zastrzeżenia/

4(51) C09O

C09D

Al (21)

261548

(22J 86 09 25

(71) Pruszkowskie Zakłady Materiałów
,
Biurowych, Pruszków
172) Moczuło Józef, Giera Gabriela,
Lewandowski Wojciech, Lewandowska
Barbara
(54)

Sposób wytwarzania pręcików do kredek
oprawnych w drewno oraz kredek nieopraw
nych w drewno

(57) W sposobie 100 części wagowych kaolinu,
20-25 części wagowych spoiwa, 10-15 części

A1 (21) 261551

(22) 86 09 25

(71) Pruszkowskie Zakłady Materiałów
Biurowych, Pruszków
(72) Moczuło Józef, Rykowski Jacek, Franek
Andrzej
(54)

Rdzeń piszący ołówka do pisania

(57/ Rdzeń piszący oprócz grafitu w ilości
100 części wagowych zawiera 10-50 części wago
wych polistyrenu, 0-15 części wagowych polie
tylenu, 0-15 części wagowych wypełniacza i
0-10 części wagowych sadzy. /1 zastrzeżenie/

4(51) -C09J

A1 (21) 262024

(22) 86 10 22

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
.
Płyt Drewnopochodnych, Czarna Woda
\J2) Lutostański Stanisław, Starzyńska
Krystyna, Małkowski Zygfryd
(54^ Sposób wytwarzania termoutwardzalnych
filmów fenolowo-aminow.ych służących
ď"o uszlachetniania tworzyw drewnopo
chodny en"
(57\ Sposób polega na nasycaniu nośnika włóknis
tego mieszaniną impregnacyjną złożoną z żywicy
fenolowo-aminowo-formaldehydowej, żywicy mocznikowo-formaldehydowej i/lub żywicy melaminowoformaldehydowej.lub żywicy melaminowo-mocznikowo-fenolowo-formaldehydowej w stosunku wago
wym od 70:30 do 30*70, przy czym pierwsza war
tość* stosunku odnosi się do pierwszej z wymie
nionych żywic, a druga - do żywic pozostałych
razem wziętych, użytych do sporządzania miesza
niny impregnacyjnej.
Uzyskane powłoki na tworzywach drewnopo
chodnych są odporne na agresywne działanie wa
runków chemicznych i mechanicznych, a poza tym
uzyskuje sic korzyści ekonomiczne dzięki krótkim
czasom przetwórstwa, stosowaniu papierów o mniejszych gramaturach i użyciu tańszych żywic.
/6 zastrzeżeń/

4(51)

C09K

A1(21) 260394

(22) 86 07 01

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego, Warszawa
\12) Dąbrowski Roman, Dziaduszek Jerzy,
Szczeciński Tomasz, Drzewiński Witold
(54)

4(51)
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Substancją ciekłokrystaliczna do wskaźników

(57) Substancja ciekłokrystaliczna zawiera 00
najmniej jeden związek o wzorze 1, 1 którym
pierścień A oznacza pierścień benzenowy, lub
pierścień pirymidynowy, lub pierścień bicyklooktanowy, lub pierścień oykloheksanowy, lub
pierścień pirydynowy, Z ma następujące znaczenie:

Ur 11 /377/ 1988
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- C ^ - W é V CH2-CH2-* -C6H10-C4H2N2«C,H4-CH2-CH2-, g d y P i e r a c i e ź A 3« s t pierś
cieniem cykloheksanowym. bicyklooktanowym,
pirydynowym lub pirymidynowym Z ma również
Jęczenie - C ^ O C O - , -CgH^-, -C 6 H 1 0 CH 2 -CH 2 -C 6 H 4 -, -C 6 H 4 -CH 2 - CH 2 -, -C 6 H 4 COO-, -CgH^pJgH^-CgH^-, R jest normalną grupą álMlowi
7 Ć ^ + 1 - / . alkok8ylowa7ű n íí 2a+1 0-/ lúb
rozgałęzioną grupą alkilową C ^ C H / C H j /
/ C H ^ - lub alkoksylową C^CH/CH-j /CH 2 / k 0-,
w których n - jest liczbą całkowitą od 1 do
15 i k jest liczbą całkowitą od 1 do 6.
Substancja ciekłokrystaliczna ma włas
ności dielektryka i nadaje się do stosowania
w urządzeniach zobrazowania informacji do
wyświetlania znaków, cyfr, których działanie
jest oparte o efekty elektrooptyczne wystę
pujące w nematykach o dodatniej anizotropii.
/4 zastrzeżenia/

4(51) C10B

A1 (21^ 266000
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dzenia włącza się dmuchawę powietrza /15/t
zaś po rozpaleniu się paliwa stałego na rusz
cie /6/ odcina się dopływ paliwa płynnego zawprem /11/.
Urządzenia według wynalazku składające
się ż zaizolowanego kotła oraz grzejnika,
charakteryzuje się tym, że między ściankami
bocznymi kotła /1/ a izolacją termiczną /3/
jest labiryntowa przestrzeń przepływu spalin
utworzona z przegród /4/, zaś grzejnik /2/
ma pojemnik /5/ na paliwo stałe z ruchomym
rusztem /6/ i układ zasilania paliwem płynnym,
zaś w dolnej części zaopatrzony jest w kółka
/16/ do przemieszczania po prowadnicach /I7/.
Układ zasilania paliwem płynnym grzejni
ka /2/ składa się z palnika /8/ paliw płynnych
z dyszą wtrysku paliwa /9/, umieszczonych w
komorze spalania /10/ a połączonych kolejno
z zaworem /11/, filtrem /12/ i zbiornikiem
/13/ paliwa płynnego oraz pompki ciśnieniowej
/14/ i dmuchawy /15/, której wylot połączony
jest z komorą spalania /10/. Kocioł /1/ zao
patrzony jest w kran spustowy /19/ usytuowany
z boku kotła /1/ powyżej jego dna /20/ oraz
w dwuwarstwową uchylną pokrywę /21/ z otworem
w środku zewnętrznej warstwy. /5 zastrzeżeń/

(22J 87 05 29

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw
Maszyn i Urządzeń Hutniczych "Hutmasz.
projekt"- Kapeko", Katowice
V72) Łepieszko Wiktor, Warchulski Jan
(54) Sposób 1 urządzenie do otwierania pokryw
otworów zwłaszcza zasypowych lub wenty
lacyjnych w bateriach koksowniczych
^57j W celu otwierania pokryw otworów zwłasz
cza zasypowych lub wentylacyjnych w bateriach
koksowniczych zastosowano elektromagnes /I/
zasilany podczas pracy dwoma wartościami na
pięcia* Elektromagnes /1/ wyposażony jest w
sworznie /6/ osadzone w prowadnicach /9/»
które w czasie ruchu obrotowego elektromagne
su /1/ wpadają w wycięcia zwory /4/. Zwora
/4/ przymocowana jest do pokrywy /5/ w spo
sób utrudniający przenoszenie ciepła z pokry
wy /5/ i współpracujące z elektromagnesem
/!/•
/6 zastrzeżeń/

4(51) C10G •

Al(2ť) 260983

(22) 86 08 07

(71\ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
.
Rafineryjnego, Płock
\J2\ Borowiec Zdzisław, Chrapek Tadeusz,
Fraczek Kazimierz
Í54\ Sposób wytwarzania rozpuszczalników
^
węglowodorowych do szybkoutrwalajacych
się offsetowych farb graficznych

4(51) C10C

A1 (21 ) 260863

(22). 86 07 30

(ji) Międzyzakładowy Klub Techniki i
Racjonalizacji Budownictwa Zarządu
Oddziału Polskiego Związku Inżynierów
1 . i Techników Budownictwa, Wrocław
vJ2) Seifert Mieczysław
(54) Sposób oraz urządzenie do topienia
mas bitumicznych, zwłaszcza lepiku
(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje
się tym, że za pomocą pompki /14/ wytwarza
•ię ciśnienie paliwa płynnego w zbiorniku
/"IS/, następnie zaworem /11/ nalewa się pa
liwo do komory spalania /10/ i podpala się,
po czym po wsunięciu grzejnika /2/ do urzą-

(57) Sposób według wynalazku polega na podda
niu rafinacji ekstrakcyjnej acetonem o zawar
tości wody 5-15/5 wagowych frakcji z ropy
parafinowej, której minimum 95% objętościowych destyluje w zakresie temperatur 280-310 0,
przy czym stosunek objętościowy acetonu do
frakcji z ropy wynosi 3-10, a rafinację pro
wadzi się w obecności frakcji węglowodorowej,
wrzącej poniżej 75°C i zawierającej nie wię
cej niż 15% wagowych węglowodorów naftenowych
oraz nie więcej niż 0,1% wagowych węglowodo
rów aromatycznych i olefinowych, dodawanej
w ilości 5-40% wagowych w stosunku do frakcji
z ropy, zaś z otrzymanego rafinatu oddeatylowuje się frakcję wrzącą do 75°C, a następnie
poddaje się go rafinacji wykańczającej kwaaowo-ługowej i/lub adsorpcyjnej. /2 zastrzeżenia/
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BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
A1(21) 261067

(22) 86 08 15

Vn) Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych, ■
,
Karlino
(J2] Rumbach Konrad, Pogorzelski Edward,
Grzegorzek Franciszek
(54) Mieszanka paliwową zwłaszcza do kotłów
parowych opromienicwanych z rusztem
mechanicznym ruchomym łuskowym"
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trzpień /2/ z otworem przelotowym, a podstawę
/3/ cylindra /1/ uszczelnia się, po czym żale- i
wa płynną substancja palną /4/» do której
wprowadza się wsad /5/ 1 po związaniu i całkowi,
tym zastygnięciu walec świecy poddaje się obrób
ce mechanicznej przez toczenie, zaś trzpień
/2/ z otworem przelotowym usuwa się z ukształto
wanego walca świecy przez podgrzanie go, a w
powstały otwór wprowadza się knot i zalewa pły-j
nną substancją palną /4/«
/3 zastrzeżenia/I

\5l) Mieszanka składa się z 10 części wago
wych miału lub mułu węglowego i 1 części
wagowej odpadów z materiałów drzewnych lub
drewnopochodnych, które aają wielkość od
0,5 H I do wielkości, równej wielkości odpadów
pozostających na sicie o oczku 25 mm x 25 ram.
Mieszanka zapewnia wysoką jakość spalania.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C11B

Al (21) 260833

(22) 86 07 29

4(51) C11D

171) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
\J2) Minorska Aleksandra, Kuczyńska Dorota,
' Maciuszczak Hanka

(71)
>
(72)
'

^54) Sposób otrzymywania oleiu z ostropestu
plaraiatego /Sllybum marianum /oc/
Gáertn./V wolnego od sylimaryny
(,57\ Sposobem według wynalazku olej surowy
poddaje sie reakcji z rozcieńczonym kwasem
mineralnym w temperaturze 70-140°C w czasie
0,5-2 godzin, przy czym stosunek wagowy oleju
do kwasu mineralnego wynoslt od 1:0,001
do 1:0,5, a następnie usuwa się wolne kwasy
tłuszczowe w znany sposób przez ich zmydlenie
bądź przeestryfikowanie, po czym produkt
ewentualnie poddaje się bieleniu.
Olej otrzymany sposobem według wynalazku
może znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle
kosmetycznym jako bogate źródło witaminy F.
/1 zastrzeżenie/

4(51) C11B

At(21) 260836

(22) 86 07 29

[71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
V72) Minorska Aleksandra, Kuczyńska Dorota,
' Szczepańska Hanna
(54) Sposób otrzymywania oleju z ostropestu
plamistego /Silybum marianum /06/ Gaertn./
wolnego od sylimaryny
(57) Sposobem według wynalazku olej surowy
estryfikuje się alkoholem wielowodorotlenowym,
korzystnie gliceryną, w obecności kwasu mine
ralnego, w temperaturze 80-150°c, w czasie
4-12 godzin, przy czym stosunek wagowy oleju
do alkoholu wielowodorotlenowego dobiera się
w zależności od zawartości wolnych kwasów w
wyjściowym oleju, po czym ewentualnie olej
bieli sie w znany sposób.
Olej otrzymany sposobem według wynalazku
może znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle
kosmetycznym jako bogate źródło witaminy F.
• /1 zastrzeżenie/

4(51) C11C

A1 (21) 262580

(22) 86 11

24

(75) Rybarskl Krzysztof, Rybaraka Danuta,
Rybarskl Paweł, Żywiec
\54^ Sposób wytwarzania świec o różnych
fakturach 1 kształtach
57) Sposób według wynalazku polega na tym,
e w cylindrze /1/ umieszcza się oentryoznie

Í

A1 (21) 265021

(22) 87 04 06

Wrocławskie Zakłady Chemii Gospodarczej
"Pollena", Wrocław
Barć Regina, Czechowska Barbara,
Różański Zbigniew, Tabaszewski Janusz

(54) Pasta do prania oraz sposób wytwarzania
pasty do prania zwłaszcza tkanin weł- ~
nianych i wełno podobnych"
(57) Pasta do prania, zwłaszcza tkanin wełnia
nych i wełnopodobnych, składa się z 2065 części
wagowych kosulfonatu, 413 części wagowych
rokanolu, 413 części wagowych glikocelu, 188
części wagowych ergonu, 1652 części wagowych
trojpolifosforanu sodowego, 50 części wagowych
kompozycji zapachowej, 468 części wagowych
kwasu fosforowego, oraz pd 4111 do 4131 części*
wagowych wody i od 40 do 20 części wagowych
barwnika organicznego.
Sposób według wynalazku polega na tym,
ż« do ciekłego kosulfonatu podaje się rozgrzt
ny do temperatury topnienia rokanol, mieszając
ciągle oba składniki aż do uzyskania mieszanin]
jednorodnej, następnie przez około jedną godzi
nę, w sposób ciągły, podaje się glikocel i pow
stałą mieszaninę dodatkowo miesza się na tak
zwany przewał, a następnie dodaje się kolejno
kompozycję zapachową i stopniowo wodę połączo
ną z kwasem fosforowym tak, aby uzyskać pH od
6 do 7, zaś po dokładnym wymieszaniu, przez
około jedną godzinę, dodaje się barwnik połą
czony z ergonem, przy czym proces prowadzi się
w temperaturze od 62°c do 75°c. /5 zastrzeżeń/

4(5ll
C12G
A1Í21)
260883
(22) 86 08 01
V
V
V
' A23K
'
Í71) Instytut Przemysłu Fermentacyjnego.
' Warszawa; Akademia Rolnicza, Poznań
(72) Łabendziński Stanisław, Górny Stefan,
Łąozyński Bogdan, Szebiotko Kazimierz,
Piasecki Michał, Roszyk Halina
(54) Sposób Jednoczesnego otrzymywania
' alkoholu etylowego oraz oiomasv paszowe.1
(57) Celem wynalazku jest opracowanie sposobu
zapewniająeego wzbogacenie gorzelniozych wy
warów w wysokowartośoiowe białko w celu pod
niesienia ich wartośoi paszowej.
Sposób według wynalazku charakteryzuje
się tym, że. odfermentowany zacier zbożowy lub
ziemniaczany lub ziemniaczano-melasowy o stę
żeniu etanolu 7 - 8* obj. zawierający 00 n a j 
mniej 220 min komórek drożdży w 1 cm-' poddaje
się procesowi odpędu i uzyskuje się spirytus
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surowy oraz wywar górzelniczy zawierający
powyżej 1,1% białka ogólnego strawnego.
/5 zastrzeżeń/

4(5l) C12N

A2(21) 265826

fe2)

87 05 20

♦5

lisuje i preparat ekstrahuje aie éteren
dietylowym i suszy albo przemywa acetonem, i
otrzymany preparat suszy się.
Preparaty przeznaczone są do katalizowa
nia reakcji hydrolizy estrów karboksy1owych
1 alkoholi alifatycznych w środowisku wodnym.
/2 zastrzeżenia/

C71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Galas Edward, Antczak Tadeusz,
Krystynowićz Alina

4(51) C14C

(54) Sposób otrzymywania nierozpuszczalnych
' preparatów lipaz i esteraz Mucor
3avanicus T 45

}30) 86 04 16 - PR - 86/05427
171) Antrer SA., liaisons - Alfort, PR
V72) Gras Slie

C57*) Sposób polega na tym, że wyodrębniony
szczep pleśni Mucor javanicus T45, po inkuba
cji na podłożu stałym o określonym składzie
przeszczepia się, na uprzednio wysterylizo
wane podłoże hodowlane o określonym składzie
i prowadzi się hodowlę wstrząsaną w tempera
turze 28-31°C, w czasie 18-26 godzin, a otrzy
manym w wyniku hodowli wstrząsanej inokulum
zaszczepia się, uprzednio wysterylizowane i
wstępnie napowietrzone sterylnym powietrzem,
podłoże hodowlane o składzie analogicznym
jak w hodowli wstrząsanej, stosując 3-6%
objętościowych inokulum w stosunku do masy
podłoża i prowadzi hodowlę produkcyjną w wa
runkach wgłębnych, w temperaturze 29-31°G,
w czasie 42 - 56 godzin, w obecności środków
przeciwdziałających pienieniu, w trakcie
mieszania, doprowadzając powietrze w ilości
0,5 - 1,5 części objętościowych na 1 część
objętościową podłoża w czasie 1 minuty. Otrzy
maną w wyniku hodowli produkcyjnej biomasę,
po oddzieleniu od cieczy pohodowlanej na dro
dze filtracji, albo zamraża się, liofilizuje,
ekstrahuje eterem dietylowym i suszy albo
przemywa acetonem i otrzymany preparat suszy
się.
Preparaty przeznaczone są do katalizo
wania reakcji estryfikaoji kwasów karboksylowych i alkoholi alifatyoznych w środowisku
rozpuszczalników organicznych.
/2 zastrzeżenia/

i54) Sposób otrzymywania kawałków skórzanych
gotowych do wyrobu obuwia, galanterii
skórzanej lub innych wyrobów

4(51} C12N

A2 (21) 265870

Al(?1) 265180

C22) 87 04 15

(57) Sposób według wynalazku polegający na
przenoszeniu na powierzchnię skóry kompozycji
wykańczających na pośrednim podkładzie, chara
kteryzuje się tym, że operację przenoszenia
prowadzi się w urządzeniu forraująco-prasującym
ogrzewanym prądami wysokiej częstotliwości.
/6 zastrzeżeń/

4(51) C21B

A2(21) 265777

(22) 87 05 18

(71) Huta "Szczecin", Szczecin
(72) Wanot Józef, Swierkowski Krzysztof
\54) Urządzenie do suchej granulacji żużla
posadowego
(57) Urządzenie ma koryto /1/ z rynną spusto
wą / 2 / oraz odpylacz statyczny /6/ połączony
z odpylaczem /&/.
/4 zastrzeżenia/

(22) 87 05 22

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Galas Edward, Antczak Tadeusz,
' Krystanowicz Alina
(54^ Sposób otrzymywania nierozpuszczalnych
preparatów lipaz i esteraz Łlucor racemosua A37
(57) Sposób polega na tym, że szczep pleśni
Muoor racemosus A37, po inkubacji na podłożu
stałym o pkreślonym składzie, w temperaturze
29-31 C, w czasie 5-7 dni, przeszczepia się,
na uprzednio wysterylizowane, podłoże hodow
lane o określonym składzie i prowadzi hodowlę
wstrząsaną w temperaturze 28-31°C, w czasie
18-26 godzin, po czym otrzymanym w wyniku
hodowli wstrząsanej inokulum zaszczepia alf,
uprzednio wysterylizowane i wstępnie napo
wietrzone, podłoże hodowlane o składzie ana
logicznym jak w hodowli wstrząsanej, stosując
3-10% objętościowych inokulum w stosunku do
masy podłoża 1 prowadzi hodowlę produkcyjna
w warunkach wgłębnych w temperaturze 29-31°C,
w czasie 42-66 godzin, w obecności środków
przeciwdziałających pienieniu, w trakcie
mieszania, doprowadzając powietrze w ilości
0,5 - 1,5 części objętościowych na 1 część
objętościową podłoża w czasie 1 minuty. Otrzy
maną w wyniku hodowli produkcyjnej biomasę,
po oddzieleniu od cieczy pohodowlanej na
drodze, filtracji, albo zamraża się, liofi-

4(51) C21D

A1(21) 260819

(22) 86 07 26

I71J Politechnika Częstochowska, Częstochowa
(72/ Dyja Henryk, Nitkiewicz Zygmunt,
' liuskalski Zbigniew, Chriotoph Henryk,
Tomczyk Marian, Kaliszewski Edmund,
Zawada Aleksander, Jońca Joachim,
Roszak Tadeusz, Słowiak Jan
^54) Sposób wytwarzania taśm termobimetalowyoh
^57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania sposobu wytwarzania taśm termobimetalo
wych o różnych wartpáciach współczynnika ugięcia
jednostkowego z zakresu od 90.10~'K-1 do
155.10'^K*"1 z jednej pary stopów metali, do
wolnie wybranej spośród stopów dptychczas
stosowanych na warstwę czynną i bierną.
Sposób według wynalazku polega na tym,
że bimetalową bednarkę, wykonaną z metali lub
stopów o różnych współczynnikach rozszerzal
ności cieplnej, poddaje się walcowaniu, przy
czym temperaturę i czas wyżarzania dobiera się
tak, aby w gotowej taśmie termobimetalowej
warstwa ozynna miała strukturę dwufazową oC +)T
przy udziale fazy o£ zmieniającym się od 60%
do 0%, i teksturze fazy ]f* zmieniającej się
od typu czysty metal + stop do typu czysty
metal.
/1 zastrzeżenie/
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4 (.51) C22B

A3(21) 261041

(22j 86 08 13

Ul) 255745
(71) Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
(72r Wojtowicz Janusz, Śmieszek Zbigniew,
Łubieniecki Bogusław, Zakrzewski Jerzy, •
Kapias Piotr, Szołomnicki Zbigniew,
Warmuz Marian, Romanowicz Piotr,
Wroński Władysław, Olewiński Leszek,
Sobierajski Stanisław, Gotfryd Leszek,
Madejski Andrzej
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roztwarzającego / 2 / , zbiorników roztworów płu-l
czących /3a/ t /3b/, /3c/» /3d/t /3e/ praż
elektrolizera / 4 / wyposażonego w katody z.
stali nierdzewnej i anody aktywowane tytanowe.
/5 zastrzeżeń/

\J54J Sposób odzysku metali ze szlamów
anodowych bogatych w ołów
•!■•_

i

■ ■■

[57) Sposób charakteryzuje się tym, že szlam
traktuje się roztworem sody, a następnie szlam
oddzielony od rpztworu sody traktuje się kwa
sem octowym o stężeniu nie mniejszym niż 0,1
mola/dnK, przy czym kwas octowy dodaje się w .
takiej ilości, aby po przereagowaniu z kwasem
związków ołowiu zawartych w szlamie, proporcja
molowa ołowiu do wolnego kwasu w roztworze
poreakcyjnym nie była wyższa niż 25 : 1«
/1 zastrzeżenie/

4(51) C22B

Al [21) 261101

[22) 86 08 19

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
,
"Polskie Odczynniki Chemiczne", Gliwice
\J2) Kra3oń Zbigniew, Broda Krzysztof,
Kowalczyk Andrzej, "iłachowski Andrzej,
Nawrat Ginter, Salai.ion Józef, Polak
Jakub, Sajder Ryszard, Czepelak Helena,
Pająk Magdalena, Kopacz Stanisław,
Dembowski Władysław, Prygiel Jan,
Guz Henryk, Cisek Kazimierz, Jędruś
Paweł
\54\ Sposób odzyskiwania srobra z odpadów
' poyjrita.jących w przeiiV/śle fotograficznym,
zwTaazöza ze ścinków błony fotograficznej
oraz urządzenie do odzyskiwania srebra
[$Ť) Sposób według wynalazku polega na roztwa
rzaniu zawartego w odpadach srobra, głównie
w postaci bromku srebra, w roztworze cyjanku
metalu alkalicznego o stężeniu 100 - 500 g/dra3,
a następnie wydzielaniu go z otrzymanego roz
tworu w postaci metalicznej metodą elektrolizy
przy katodowej gęstości prądu 0,1 - 5 A/dm2 i
temperaturze 290 - 345 K przy równoczesnym
elektrolitycznym rozkładzie cyjanków.
Powstające podczas elektrolizy w elektrolicie
halogenki metalu alkalicznego utlenia się do
odpowiednich związków tlenowych.
Urządzenie według wynalazku składa aię
z aparatu rewersyjnego / 1 / zaopatrzonego w ru
chomy perforowany bęben, zbiornika roztworu

DZIAŁ

4(51) C22C

A1 (21) 260965

(22) 8Š OB 06 J

(71] Politechnika Szczecińska, Szczecin
(72) Christodulu Periklis, Kubicki Jerzy §
' Piekarski Bogdan
[54) Staliwo stopowe żaroodporne i żarowytrzymałe
(57) Staliwo stopowe składa się z 1,2 do 1f5%
wagowych krzemu, od 0,5 do 0,8% wagowych man
ganu, maksymalnie 0,04% wagowych fosforu, mak
symalnie 0,02% wagowych siarki, od 17 do 19%
wagowych chromu, od 28 do 32^ wagowych niklu,
od 0,2 do 0,35% wagowych .węgla, resztę stanowi
żelazo i nieuniknione zanieczyszczenia.
Staliwo według wynalazku znajduje zasto
sowanie jako materiał odporny na korozję wy
sokotemperaturową,
/1 zastrzeżenie/

4^51) C22C

A2 (21) 268368

(22) 87 10 21,

(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. St.
Staszica, Gliwice
Í72\ Czyrski Walenty, Barszcz Edward,
Bołd Tadeusz, Kwiecień Bogusław,
Razowski Janusz, Gajewski Henryk,
Zirnsak Andrzej
Í54\ Stal trudno rdzewiejąca miedziowofoaforowa
Í57) Stal według wynalazku zawierająca w iloś
ciach wagowych: 0,06-0,20% C, D,25-1,50% Mn,
0,10-1,00% Si, 0,05-0,25% P, max. 0,050% S
i 0,15-0,60% Cu reszta żelazo i nieuniknione
zanieczyszczenia, charakteryzuje się tym, że
dla podwyższenia odporności na korozję atmo
sferyczną i na udamość zawiera 0,08-0,45%
wagowych glinu.
/1 zastrzeżenie/
D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
4(51) D01H
(71)
(72
'
(54)

A1 (21) 260999

(22) 86 08 08

Izba Wełny, Gdynia
Jarniewicz Ryszard, Walczak Waldemar,
Jóźwiak Karol, Gaweł Edward
Sposób i układ do wytwarzania przędz
1 włóczek na skręcarce bezobrączkowej

\57) Zgodnie ze sposobem na bezobrączkowej
skręcarce, skręcany półprodukt, zwłaszcza
niedoprzęd owija się przędzą owijającą

prowadząc owijanie to w kierunku przeciwnym do
kierunku skręcania. W układzie pomiędzy nawojem
odbiorczym /6/ a nawojem skręcarkowym / 2 / , w
osi tego nawoju, umieszczone jest wydrążone
wrzeciono, na którym osadzony jest nawój / 8 /
z przędzą owijającą / 7 / . Wynalazek umożliwia
zwiększenie wydajności skręcarek obrączkowych.
/6 zastrzeżeń/
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4(51) D03D

A1 (21^ 261704

&) 86 10 02

^7l) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Włókienniczego "Południe",
Bielsko-Biała
\72) Wnuk Jan, Stasicka Teresa, Gawor Urszula
[54) Sposób wytwarzania tkaniny o trwałym
efekcie marszczenia
(.57) W sposobie tkaninę tka się z przędzy pod
wójnej dwuskładnikowej i przędzy klasycznej a
następnie tkaninę surową zanurza się we wrzą
cej kąpieli wodnej na okres 3 - 5 minut, po
czym schładza do temperatury 30°c i wykańcza
przy czym przędzę podwójną dwuskładnikową sta
nowi jedwab poliestrowy wykurczający się pod
działaniem wysokiej temperatury co najmniej 30%,
który skręcony jest z klasyczną przędzą do uzy
skania 200-400 skrętów na 1 m. /1 zastrzeżenie/

4(51) D04B
4(51) JD03D

A1 £1)261147

(22) 86 08 21

A2^2l) 265738

(22) 87 05 14

C71) Politechnika Łódzka, Lodž
(72) Koplas Kazimierz, Kowalaki Krzysztof

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

(54) Oanowarka '

Í54N Układ do regulacji napięcia osnowy
' odwi.lanej z wałów snowarkowych

\5Í) Oanowarka jest wyposażona w igły /1/ o
okrągłym przekroju poprzecznym, zakończone krót
kim haczykiem /2/, a z drugiego końca wykorbieniera /3/ osadzonym w otworkach belki /4/ połą
czonej z wałem napędowym osnowarki. Belka /4/
nadaje igłom ruch posuwisto-zwrotny wzdłuż osi
igieł /1/ oraz ruch obrotowy wokół ich osi.
Trzony igieł /1/ są usytuowane w tulejach nie
ruchomego łożyska /5/ tworzącego wraz z igłami
grzebień igłowy. Ponadto grzebień igielnicowy
/ 8 / jest wyposażony w igielnice złożone z wy
dłużonego pręta /9/ zakończonego pierścieniem
/10/, przez które są przewlekane nitki osnowy

Maszyn Włókienniczych "Poltnatex-Cenaro",
Łódź
\J2) Stelmarczyk Paweł, Machała Zdzisław,
' Grobliński Klemens, Kędzia Stanisław,
Smus Julian, Jakubczyk Czesław

^57) Układ zawiera pneumatyczny siłownik /27/»
którego tłoczyako połączone jest z ramieniem
/30/ czujnika napięcia osnowy /31/. Ramię
/30/ współpracuje z mikrołąoznikami /33/t
/34/ połączonymi z silnikiem /18/, który ste
ruje zaworami /16,17/, zasilanymi z zespołu
/Z/. Zawory /16,17/» oą poprzez pneumatyczne
rozdzielacze /19»20/ połączone z przełączni
kiem obiegu /21/, k.tóry poprzez rozdzielacz
/22/ jest połączony z drugim przełącznikiem
obiegu /8/, połączonym poprzez rozdzielacz
11/ z podtłokową komorą pneumatycznego siłow
nika /o/. Pozostałą część układu stanowią
dwa pneumatyczne rozdzielacze /23 f 24/.
/2 zastrzeżenia/

W oanowarce skrócone zostały tory dróg
igieł,igielnie i płaszczek spychających a tym
samym skrócony został cykl formowania oczka i
zwiększona została wydajnoáó./1 zastrzeżenie/

4(51) D06P

A1 ^1) 261788

(22) 86 10 08

[71) Izba Wełny, Gdynia
(72 Bogacka Alicja
Í54I Środek pomocniczy do barwienia wełny
(57) árodek pomocniczy do barwienia wełny wcho
dzący w skład kąpieli barwierskiej, zawierający
w roztworze wodnym znany barwnik metalokompleksowy typu 1:1, stężony kwas oraz środek egalizującozwilżający charakteryzuje się tyra, że
składa się z 0,1% do 10!» wagowych wodnego roz-
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tworu barwnika metalokompleksowego typu 1:1,
od 4% do Q% wagowych bezwodnika maleinowego
CjHpO-j, od 0,3$ do 1,5% wagowych środka
egalizująco-zwilżającego oraz od 3% do 10%
wagowych soli glauberskiej. Nowy środek po
mocniczy do barwienia wełny wykazuje zmniej
szoną agresywność w stosunku do włókna przy
barwieniu barwnikami metalokotnpleksowymi
typu 1:1.
/.1 zastrzeżenie/

4 (51) D07B

A1 (21) 261030

Nr 11 /377/ 1!

Układ zawiera zespół /Tr prowadzącopodający linki stalowe / 2 / , maszynę napinającą
/3/. prase /10/ do konfekcjonowania linek
stalowych /2/ z gumą surową, prasę wulkaniza
cyjną /11/, prase zaciskową /12/, stanowisko
kontrolne /13/ oraz nawijarkę /14/ gotowegowyrobu.
/6 zastrzeżeń/

(22) 86 08 12

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia
Węgla Kamiennego "Wieczorek", Katowice
\72) Lisiecki Bronisław, Hansel Jozef,
' Han Ryszard, Gabryś Kazimierz, Gołaszew
ski Antoni, Kandzia Antoni, Kurek
Eugeniusz, Uachul Janusz, Uarchwiński
Zdzisław, Poturalski Waldemar

4(51) D21H
v
A47K

A2(21) 259227
'

.(22) 86 04 29
.
'

(75) Milozarski Jędrzej, Milczaraka Maryla,
' Warszawa
Í54) Sposób oraz urządzenie do marszczenia
papieru, zwłaszcza z makulatury i
do celów toaletowych

\SA) Sposób i układ urządzeń do wytwarzania
/ stalowo-gumowych lin szybowych
(57) Sposób polega na tym, że ustala się
położenie linek stalowych w przekroju po
przecznym gotowego wyrobu poprzez wstępne ich
naprężenie i utrzymywanie w tyra stanie przez
cały czas trwania cyklu produkcyjnego.

(57) Sposób polega na tym, ze pasmo papieru
przepuszcza się między dwoma wałkami z podłuż
nymi żłobieniami.
/6 zastrzeżeń/

DZIAŁ

S

BUDOWNICTWO! GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZB3P0L0NE
4(51] E01B

A1 (21) 263128

(22) 86 12 19

(30) 860402 - Europejski Urząd Patentowy ' 86890087.9
(71) Pranz Plasaer Bahnbaumaachinen-Industriegesellsohaft m.b.H., Wiedeń, AT
(54) Urządzenie do oczyszczania podaypki
"Tłuczniowej toru kolejowego z zespołem
przesiewającym
(57) Urządzanie /1/ ma podzespoły przesie
wające /19, 20/ zespołu przesiewającego /21/,
zasilane za pośrednictwem odprowadzającej
taśmy przenośnikowej /22/, rozmieszczone
przy ramie /2/ z nachyleniem wzajemnym w
kształcie litery V, patrząc poprzecznie do
kierunku podłużnego urządzenia, z jednoczes
nym utworzeniem wspólnego miejsca /23/ wy
rzucania tłucznia i dwóch wzajemnie oddzie
lonych miejsc /24, 25/ jego narzutu.
/10 zastrzeżeń/

4(51) E02D

A1(21) 261171

(22) 86 08 25

(71) P.K.P. Biuro Projektów Kolejowych*
Katowice
\\T\ Nowakowski Janusz, Jarosz Stanisław,
•
Gryboś Eugeniusz, Targosz Andrzej
(54) Sposób i konstrukcja bloków oporowych
do stabilizacji osuwiąk
(57) Sposób stabilizacji osuwisk polega na tym,
że przekopy wąskoprzestrzenne do dwóch trzecich

głębokości zapełnia się betonem /I/ żwirowym
z równoczesnym wbudowaniem podkładko* żelbetowy d
/ 2 / , /3/t /4/i bez szalowania ścian przekopów, \
a w górnej części wypełnia cementogruntem.
Konstrukcja bloków oporowych charakteryzuje aid
tym, że powierzchnia dolna 111 bloków ma formę
stopni z pionowymi podkładami żelbetowymi, a
powierzchnia górna nachylona jest pod kątem
ostrym do poziomu. W bloku oporowym umiejsco
wione są odpowiednio podkłady żelbetowe / 2 / ,
/3/» / 4 / .
/6 zastrzeżeń/
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4(51\ E04B

A1 (21) 260808

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO
(22J 86 07 24

(71) Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego,
>
Olsztyn
\72j Daniluk Bogdan, Kosiński Czesław
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umieszczone są w kanałach / 3 / o średnicy zbli
żonej do głębokości kanału / 2 / , odgiętych
przy końcach kanału / 2 / w kierunku naroży
płyty stropowej / 1 / pod kątem 4 5 ° .
/2 zastrzeżenia/

\54\ Układ konstrukcyjno-przestrzenny
budynku, zwłaszcza budynku mieszkalnego
(57^ Układ ma kształt ostrosłupa, w którym
budynek ma dwie ściany zewnętrzne w płaszczyź
nie z- z, przy czym są to ściany samonośne
i dwie połacie dachowe oparte na fundamen
tach punktowych, których płaszczyzny są równo
ległe do osi y. Zastrzały /5/ połączone nleprzesuwnie w węzłach /17* z płytami ściennymi
/3/ i płytami stropowymi /4/ tworzą układ
trójkątny, nieprzesuwny w płasaczyznie x - z,
Płyty ścienne /3/ połączone są nieprzesuwnie
w węzłach /6/ i /7/. Zastrzały /5/ pełnią
jednocześnie funkcję krokwi dachowych.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B04B

(54\ Sposób zbrojenia płyt stropowych lub
stropodachu wykonanych z betonu lekkiego,
zwłaszcza w przypadku konieczności
wzmocnienia Istniejących elementów
konstrukcji oraz płyta stropowa lub
s"trop odach, wykonane z betonu lekkiego
(57) Sposób polega na tym, że w środkowej
części, na powierzchni dolnej płyty stropowej
lub stropodachu wykonuje się podłużne kanały
o głębokości mniejszej od ich szerokości, przy
końcaoh których tj. w strefie przypodporowej,
kształtuje się dwa lub cztery kanały o średni
cy zbliżonej do głębokości kanałów podłuż
nych, w kierunku górnych naroży płyty stropowej
lub stropodachu, a następnie do kanałów wpro
wadza się jeden lub dwa pręty stalowe z odgię
tymi końcami dla wzmocnienia płyty stropowej w
części przypodporowej, po czym kanały wypeł
nia się zaprawą cementowo-piaskową.
Płyta stropowa lub stropodach charakte
ryzuje się tym, że dodatkowe zbrojenie stano
wią, otoczone zaprawą cementowo-piaskowa,
wyprofilowane pręty stalowe /4 i 5/, których
części środkowe są umieszczone równolegle
w kanale podłużnym /2/ o głębokości mniejszej
od jego szerokości, usytuowanym w środkowej
części na powierzchni dolnej płyty stropowej
/1/ lub stropodachu, zaś końce prętów /4 i 5/

(22^ 86 08 21

(71) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa
Ogólnego "Miastoprojekf-Wrocław",
Wrocław
Koch Jan G.

N

(54^ Element prefabrykowany, zwłaszcza dla
stropów
(57) Element prefabrykowany charakteryzuje się
tym, że tworzy go płyta panwiowa /1/ oraz pły
ta żelbetowa /3/ przymocowana do żeber / 2 /
płyty panwiowej /1/ i tworząca z nią jednolitą
całość.
/1 zastrzeżenie/

4Í51\ E04B
' E04D
I71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
(72) Węglarz Marian

A1(21) 261144

A1Í21) 261242
'

(22) 86 08 29
" '

V

i) Poznański Kombinat Budowlany, Poznań

Andrzej, Zinner Sylwin,
\~J2)' Seredyński
Cugier Wiktor
(54) Dach mansard owy

(57) Konstrukcja dachu mansardowego umożliwia
uzyskanie załamania płaszczyzny dachu z ła
godnego na stromy, przy wykorzystaniu typowych
prefabrykatów z niewielkimi zmianami konstruk
cyjnymi.
Dach mansardowy ma płyty osłonowe / I / ,
które wiszą ukośnie na ścianach / 3 / zewnętrznych
lub na ścianach fi f poprzecznych. Dolne części
płyt osłonowych / 1 / opierają się o zewnętrzne
ściany / 3 / niższej kondygnacji lub o solany fil
poprzeczne.
/3 zastrzeżenia/
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A1 (21) 261397

(22) 86 09 15

(71I Politechnika Warszawska, Warszawa
\J2) Makowski Jerzy, Olifierowica Jerzy

Nr 11 /377/ 1988

i przytrzymuje się go aż do skrzepnięcia
betonu. Kolumna może służyć zarówno jako słup
oświetleniowy, jak również jako słup dla prze
wodów napowietrznych.
/6 zastrzeżeń/

(54) Sposób wykonywania w istniejących
budynkach podpiwniczonych izolacji
przeciwwilgociowej
(57) Wzdłuż ścian fundamentowych i jak naj
bliżej nich, wykonuje się w gruncie co naj
mniej jeden rząd otworów, które mogą byé
nachylone pod ką tem jd of poziomu gruntu o sred-i
nicy do 120 mm i o rozstawie do 50 cm, się
gających co najmniej do głębokości fundamentów,
po czym w otwory te wprowadza się komponent
chemiczny.
/I zastrzeżenie/
4^51) E04B

A1(21) 261841

(22J 86 10 14

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
/
Budownictwa Ogólnego, Warszawa
(72] Wiland Stanisław, Gnarowicz Tadeusz
(54^ Prefabrykowana, żelbetowa osłona
ej.e-.yacy.in3
(57) Osłona ma postać pasmowych elementów
osłon /I/ poziomych i/lub pionowych pełnych
i/lub otworowych przy czym osłony /1/ mocó-"
wane są do konstrukcji budynku /2/, przy pomocy
konstrukcyjnych śrub /3/ rektyfikacji piono
wej osadzonych w stalowych wspornikach IM
utwierdzonych w elewacyjnych osłonach /1/
i/lub mocowane aą przy pomocy konstrukcyjnych
śrub rektyfikacji poziomej - w odległości
zapewniającej wykonanie od wewnątrz izolacji
wodochronnej i ciągłej izolacji cieplnej.
/t> zastrzeżeń/

4(51) E04H

A1 (21) 261655

(22) 86 10 01

(71) Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego,
,
Olsztyn
(72) Rosiński Czesław
(54) Sposób posadowienia budynków i/lub
pudowll" na fundamentach punktowociągłych
(57") W sposobie na podłożu wykopu -wykonuje
się w układzie osiowo-ciągłym stopy fundamento
w e , połączone ze sobą szeregowo odcinkami ław
fundamentowych w sposób sztywny, tworząc t.zw.
"ławostopy fundamentowe", przy czym długość
poszczególnych odcinków ław fundamentowych nie
powinna być mniejsza od ich szerokości. Na
górnej płaszczyźnie tak wykonanych ławostóp
fundamentowych kształtuje się ściany budynków
i/lub budowli.
/1 zastrzeżenie/

4(51)

E05C

A2(21) 265142

(22J 87 04 13

(71) Biuro Projektowo-Technologiczne "Bispomasz*
/
Bydgoszcz
(72) Kobylski Zygmunt, fdrozik Zbigniew
(54) Urządzenie do otwierania i zamykania
skrzydeł okienn.yicn

4(51) B04H

A1 (21) 261139

(22) 86 08 22

Í7l) "Fémmunkás" Vállalat, Budapeszt
(j2) Greiner Laszlo, Palfó'^di József,
Zsako György, Urban Pal
(54) Koltunna i sposób mniejscawianla
podstawy kolumnowej
V57\ Kolumna zawiera trzon / 4 / złożony z
kilku pustych elementów / 1 , 2/, przy czym
elementy /i, 2/ mają kształt ostrosłupów o
wielobocznym przekroju poprzecznym, są
współosiowo wsuwane jedno do drugich, i są
ze sobą spięte za pomocą drutów spinających
/ 5 / umieszczonych wewnątrz trzonu / 4 / kolum
ny.
Sposób polega na tyra, że występ kotwowy
łączy się rozłącznie z parą belek podstopkowych, którą to parę belek umieszcza się
ruchomo na parze belek podpierających, przy
czym końce pary belek podpierających układa
się na brzegu wykopu budowlanego i dokładnie
się je podpiera oraz ustawia za pomocą pod
nośników árubpwych lub klinów, przez co do
prowadza się kołnierz przytrzymujący występu
kotwowego do poziomego położenia i w tym
położeniu zalewa się występ kotwowy betonem

(57J W urządzeniu mechanizm otwierający wyposa
żony jest w zatrzask/1/ przymocowany do ramy
okiennej ruchomej / 2 / , ryglowany zaczepem / 3 /
zamocowanym na ramie nieruchomej / 4 / . Zatrzask
/ 1 / prowadzony jest cięgnem linowym / 5 / zakoń
czonym uchwytem / 7 / poprzez układ rolkowy /6/
przymocowany poniżej zawiasów ramy ruchomej
/2/.
Mechanizm zamykający wyposażony jest w
ramię zaciskowe / 8 / zamocowane na cięgnie
linowym / 9 / zakończonym uchwytem /10/. Cięgno

.
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/ 9 / zamocowane jest do ramy ruchomej / 2 /
i przełożone przez układ krążkowy / 1 1 /
samocowany na ramie nieruchomej / 4 / . Cięgno
/ 9 / jest przewinięte przez układ rolkowy / 6 /
przymocowany poniżej zawiasów ramy okiennej
/ 4 / z jarzmem / 1 2 / .
Urządzenie umożliwia zamykanie i otwiera
nie okna usytuowanego na dowolnej wysokości
bad posadzką hali i w dowolnej odległości od
ściany budynku./1 zastrzeżenie/

4(51) E05P

A1 (21) 260821

(22^) 86 07 28

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa
[72] Marcinkiewicz Włodzimierz

4(51) B21C

51
Al (21) 261007

(22) 86 08 11

(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia
Węgla Kamiennego "Zabrze-Bielszowice",
Zabrze
(72) Kusz Franciszek, Matuszek Eryk,
Serwotko Ryszard, Kleszcz Ryszard,
Zacharzewaki Witold, Gubała Leszek,
Fels Michał, Orchel Stanisław
\54) Obrotowy nóż do urabiania skał
(57). Obrotowy nóż ma kołnierz / 4 / o średnicy
/ D / , uchwyt / 5 / o średnicy /d/ oraz wierzchołek
ostrza odległy od powierzchni / 3 / kołnierza /4/
od strony uchwytu / 5 / o długość /L/, przy czym
D : d x 1 : 0,6 i jednocześnie D : L = 1 t 1,4.
/1 zastrzeżenie/

Í54) Mechanizm do zdalnego otwierania
elementów o pionowej osi obrotu,
zwłaszcza okien
(57) Mechanizm zawiera 00 najmniej jedną parę
dźwigni / 6 , 7 / połączonych przegubem / 9 / ,
z których koniec jednoj połączony jest prze
gubem / 1 0 / z ramą okienną / 1 / przeciwległą
do ramy zawieszonej na zawiasach / 3 / t a ko
niec drugiej połączony j.at sztywno z piono
wym prętem / 5 / usytuowanym obrotowo w pewnej
odległości od miejsoa zamocowania zawiasów
/3/.
/3 zastrzeżenia/

4(5f) E21C

A1 (2lj 261013"

(22) 86 08 11

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG"
r
Rybnicka Fabryka Maszyn "Ryfama", Rybnik
(72) Owczarczyk Roman, Mura Alojzy, Spyra
Ewald, Walczak Zdzisław, Zeifert Stefan
(54] Prowadnik łańcucha kombajnu węglowego

4(51) E?1B
(71)
.
(721
'

A1 (21) 259463

. (Í22) 8 6 0 5 1 3

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.
Staszica, Kraków
Sieaek Jakub, Olajosay Andrzej,
Ostrowski Łukasz, Rybicki Czesław

v57) W prowadniku koryto /15/ dla gromadzenia
przewodów / 1 6 / tworzy osłonowa ścianka / 1 3 /
z podstawową płytą / 1 / , której przeciwległe
względem trasy przenośnika ramię / 1 7 / uniesio
ne jest ponad płaszczyznę /P/ spągu o kąt / OC /
mniejszy od kąta prostego. Prowadnik stanowi
funkcjonalną konstrukcję w warunkach niskich
ppkładów eksploatowanego kruszywa.
/4 zastrzeżenia/

\54] Sonda do testowania otworów odgazowują' cych w pokładach surowców mineralnych
\57) Sonda składa się z rury / 1 / , na której
umieszczony jest element uszczelniający / 2 /
i wyposażona jest w układ rurek / 2 / doprowa
dzających sprężone powietrze do elementu u s z 
czelniającego / 2 / .
Sonda umożliwia określenie podstawowych para
metrów petrofizycznych poszozególnych warstw
górotworu oraz wydajności gazu i ciśnienia
panującego w tych warstwach. /2 zastrzeżenia/
4(51) E21C
(711
'
1
\J2)
'

JM [U) 261146

(22j 8 6 . 0 8 2 1

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady
Górnicze "SIEROSZOWICE", KazimierzówPolkowice
Biernacki Wiesław, Szabla Zbigniew,
Jaroń Lech

(54) Sposób eksploatacji złóż
(57) Złoże wybiera się dwoma równoważnymi syste
mami eksploatacji, zabierakowo-filarowym 1 fi
lar owo-ubierkowym, prowadzonymi równocześnie
szerokim frontem składającym się z przodków
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komorowych, które łączy się zabierkami, z po
zostawieniem filarów. Filary wybiera się
ubierkami kolejno wzdłuż frontu w kierunku
od starych zrobów do bocznej calizny złoża,
przy czym każdą ubierkę przemieszcza się
zgodnie z kierunkiem postępu frontu z wyprze
dzeniem nie większym niż krok zawału lub krok
podsadzki w stosunku do następnej ubiorki.
/3 zastrzeżenia/

4C51) E21C

A1 (21) 261278

(22) 86 09 02

(ji) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia
Węgla Kamiennego "Sośnica", Gliwice
(72] Kwiatkowski Michał, Turek Marian,
Pszczółka Hubert, Jaromin Zygmunt,
Curyło Jacek, Halina Andrzej, Szafrański
Leszek
(54^ Stabilizator położenia kombajnu węglowego
\j>7} Stabilizator ma płozę / 3 / połączoną z
kadłubem /'\/ kombajnu za pośrednictwem dwóch
dźwigni / 5 / usytuowanych wzajemnie symetrycznie
i z płozą / 3 / - połączonych za pomocą przegubu
/9/o wydłużonym otworze a z kadłubem / 1 / po
łączonych za pomocą przegubu /O/. Ponadto
płoza / 3 / połączona jest z kadłubem / 1 / za
pośrednictwem suwliwego prowadnika / 4 / i dwóch
hydraulicznych siłowników / 7 / . Płozę / 3 / tworzą
rura / 2 / i osadzony na niej płaszcz /14/ za
pomocą osi umieszczonych na obydwu końcach
rury / 2 / i równoległych do roboczej powierzchni
płaszcza /14/« Stabilizator stosuje się we
współpracy z kombajnem węglowym ścianowym uży
wanym do pracy w pokładzie nachylonym ku czołu
ściany pod zmiennym kątem nachylenia*
/7 zastrzeżeń/

4(5l) E21C

A1 (21) 261723

fe)

4[51) E21C
\ji)

Nr 11 /377/ 1988
A1(21) 261724

(22) 86 10 03

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POLMAG"
Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG",
Gliwice
(72) Ostrihanaky Rudolf, Skoczyński Wojoiech
'

(54) Sposób eksploatacji grubych pokładów
węgla o dużym nachyleniu
(57) Sposób polega na udostępnieniu warstwy
pokładu od strony stropu poniżej udostępnienia
od strony spągu tak, aby przecinka ubierkowa
łącząca chodnik przyspągowy z chodnikiem przystropowym była nachylona w kierunku upadu po
kładu a wybieranie warstwy wykonuje się frontem
ścianowym.
Sposób zapewnia uzyskanie korzystnie naj
dłuższej ściany o nachyleniu umożliwiającym
zastosowanie znanych urządzeń do jej eksploata
cji i zabezpieczenia wyrobiska tak, aby otrzy
mać maksymalne wydobycie przy minimalnej ilości
rozcięć pokładu*
/1 zastrzeżenie/

4(51) E21D

A1 (21) 261152

(22) 86 08 21

(71)

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłady
Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum",
,
Wrocław
(72 Kosiorowski Alfred, Rzekiecki Adam,
k
' Kubik Julian, Warwas Sylwester, Dąbrowski
Paweł
^54\ Element nośny w postaci belki lub słupa
' obudowy wyrobiska górniczego w kopalni"
30IÍ

\57) Wynalazek umożliwia rekonstrukcję obudowy
górniczej w wyrobiskach o charakterze zabytkowym*
Belkę lub słup obudowy stanowi konstrukcja
nośna / 1 / , obudowana oprawą / 2 / . Konstrukcję
nośną stanowią profile stalowe, kratownica, lub
prefabrykat żelbetowy. Przestrzeń między oprawą
/ 2 / a konstrukcją nośną / 1 / jíst wypełniona
tworzywem / 3 / antykorozyjnym, a obudowę / 2 /
stanowi drewno lub tworzywo drewnopodobne.
/12 zastrzeżeń/

86 10 03

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa
"POLMAG", Centrum Mechanizacji Górnictwa
,
"KOMAG", Gliwice
{72} Ostrihanaky Rudolf, Skoczyński Wojciech
(54) Sposób eksploatacji grubych pokładów
węgla o dużym naohyleniu "
[5l\ Sposób polega na udostępnieniu warstwy
pokładu za pomocą przekopów w kilku miejscach,
wzdłuż rozciągłości pokładu, z wyrobisk usy
tuowanych poza pokładem. Następnie dwa są
siednie przekopy łączy się rozcinającym chod
nikiem a wraz z rozpoczęciem ubierki likwiduje
się rozcinający chodnik na linii zawału ubierki
przy równoczesnym drążeniu następnego odcinka
rozcinającego chodnika do kolejnego przekopu.
Sposób stosowany może być zwłaszcza do
wybierania kruchego węgla skłonnego do samoza
palenia.
/3 zastrzeżenia/

4(51) E21D

Al (21] 261167

(22/ 86 08 23

(71\ Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "POWAG"
Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych
"TAGOR", Tarnowskie Góry
(72) Korzeniowski Szczepan, Anczok Hubert,
v
' Cieplik Stanisław, Izydorczyk Henryk,
Musiał Stanisław, Dyrda Jan, Bogus Ryszard
(54j Osłona boczna obudowy górniczej
(57) Osłona boczna ma pionową blachę /2/ z co
najmniej jednym wzdłużnym rowkiem. Szerokość
rowka jest znacznie większa od głębokości /a/.
Każdy z rowków ma co najmniej dwie wkładki /9/
o grubości w easadzie równej ich głębokości/a/.
Osłona jest lekka, prosta w wykonaniu i ma duża
sztywność.
/7 zastrzeżeń/
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4(51) E21D

53
Al (21) 265974

(22) 87 05 29

\j0) 86 05 31 - DE - 3618440.3
V71) Gewerkschaft Eisenhütte Westfalia GmbH,
Lünen, DE
\54) Zestaw obudowy do stosowania w nachylonych
pokładach

,4^51) E21D

A1\21) 263538

(22) 87 01 02

(71] Gwarectwo Budownictwa Górniczego, Zakład
' Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego
"Budokop", Mysłowice
(72) Mateja Jan, Kramařezyk Edward, Słoma
' Ignacy, Godziek Jerzy, Paliga Czesław,
Rułka Kazimierz
(54) Rozpora górnicza

(57) Zestaw obudowy /1/ jest ukształtowany w
rodzaju wąskiej ramy, której spągnica /&/ jest
połączona od strony podsadzki z przestawialnyra
w wysokości wspornikiem nośnym /21/, który ma
nachyloną ścianę podsadzkową /3/» która również
jest nastawialna w wysokości. Korzystnie ściana
podsadzkowa /3/ jest umieszczona współśrodkowo
do osi obudowy.
Ściana ooczna, od strony dolnej, wspornika
nośnego /21/ tworzy tor ślizgowy dla bocznie
wysuwalnej płozy podpierającej /49/ sąsiadują
cego zestawu obudowy. Do stabilizacji zesta
wu obudowy, składającego się z ramy z dwoma
stojakami, służy układ wpdzików /22/, który
celowo jest połączony przez przegub kardana
/34/ ze stropnicą /10/.
/15 zastrzeżeń/

\$1") Rozpora wykonana jeat z kabłąka zimnogiętego i ma oba końce spłaszczone, przy czym
dłuższy koniec /1/ z dwoma otworami /2/ ma wy
profilowanie /3/ odpowiadające zewnętrznemu
obrysowi dolnej części kształtownika korytko
wego, a głębokość" /a/ tego wyprofilowania wy
nosi 5 do 40* wysokości kształtownika. Krótszy
spłaszczony koniec /l"/ z jednym otworem ma
długość /c/ umożliwiająca jego oparcie o ze
wnętrzną powierzchnię /k/ wyprofilowania /3/
współpracującej rozpory.
/2 zastrzeżenia/

4(51) E21P
4(5l) E21D

A1 (21) 265808

(22/" 87 05 21

bo\ 86 05 22 - DE"- 3617136.O
' 86 08 12 - DE - 3627348,1
(jíl GTA GmbH Pertigungsbetrieb und
' Ingenieurbüro fur Grubenbedarf,
Transport-und Ausbautechnik, Hamminkelnf
DE
f
(72) Heisterkamp Helmut
Urządzenie do obudowywania drążonych
chodników
(57) Urządzenie do obudowywania drążonych
chodników z ramą /5/ wózka maszyny, przesuwną
po szynach IM j ednoszynowego przenośnika
podwieszonego, pomostem roboczym /6/, połą
czonym przegubowo z ramą /5/, urządzeniem
,77/ do osadzania obudowy i przyrządem wiert- _
niczym oharakteryzuje się tym, że pomost roboczy
/6/ z jednej strony, a urządzenie /?/ do osadza
nia obudowy z drugiej strony dają się poruszać
niezależnie od siebie.
_
. .._. * A
Urządzenie umożliwia skrócenie czasu obudowywania
"'17 zaitrzeżenT"

A1 (21) 261262

\C2j 86 09 01

(71J Kopalnia Węgla Kamiennego "Czeczott'*,
< ' Miedźna Wola
\72) Szczurowski Stanisław, Zięba Aleksander,
Błasiak Tadeusz, Gąsiorczyk Ludwik
(54) Sposób retensowania urobku 1 dwufunkcyjny
' poziomy zbiornik górniczy do stosowania
tego sposobu
I57) Sposób retencjonowania urobku transporto
wanego ze ścian eksploatacyjnych do wozów
odstawczych polega na tym, że w jednym wyrobis
ku /1/ wbudowuje 3ię dwufunkcyjny zbiornik gór
niczy /2/ składający się z komory składowania
/3/ i komory transportowej /4/. Dno zbiornika
stanowią zabudowane w regularnych odstępach
blaszane daszki /11/, a wolne przestrzenie dna
pomiędzy daszkami /11/ stanowią zasypy /12/
zamykane dwuskrzydłowymi ruchomymi zasuwami
/14/. W stropowej przestrzeni wyrobiska /1/,
nad zbiornikiem / 2 / , zainstalowane są dwa prze
nośniki zgarniakowe zgrzebłowe /25/ służące do
napéłniania urobkiem całej długości zbiornika
/ 2 / . Gdy przenośniki dostawcze /13/ są unieru
chomione, urobek dostarczony ze ścian eksploa
tacyjnych do zsuwni nadawczej zabudowanej przed
czołowa ścianą zbiornika /2/ spiętrza się do
wysokości nadawy na przenośniki zgarniakowo
zgrzebłowe /25/, które rozprowadzają ten urobek
wzdłuż całego zbiornika / 2 / , aż do czołowej
ściany. W momencie ponownego uruchomienia prze
nośników odstawczych /13/ urobek dostarczony
ze ścian eksploatacyjnych do zsuwni nadawczej
jeat dozowany na przenośniki odstawcze /13/
i transportowany do punktu załadowczego wozów.
W przypadku braku nadawy urobku ze ścian
eksploatacyjnych do zsuwni nadawczej, następuje
opróżnianie zbiornika /2/ ze zgromadzonego w
nim urobku. Otwiera się kolejno zasuwy /14/,
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a retencjonowany urobek w zbiorniku /?./
poprzez zasypy /12/ dozowany jest na prze
nośniki odstawcze /13/» którymi transporto
wany jest w komorze transportowej /4/ do
punktu załadowczego wozów. Przedmiotem wyna
lazku jest także dwufunkcyjny, poziomy
zbiornik górniczy.
/3 zastrzeżenia/

4(5l) E21P

Nr 11 /377/ 1938

A1 Í21) 266956

(22) 87 07 21

ErA

Rybnieko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe,
Kopalnia Węgla Kamiennego ■Jankowice",
Rybnik
\J2\ Napieraćz Tadeusz, Borowy Bohdan,
Jadczyk Jan, Dobrakowski Włodzimierz,
Kasperek Hubert, Kubek Franciszek,
Słowik Stanisław
\54) Sposób odstawy urobku z wielopoziomowej
kopalni głębinowej
['yl) Sposób polega na tym, że dla co najmniej
dwóch poziomów wydobywczych wykonuje się jedno
podszybie skipowe, do którego prowadzi się
pochyłe przekopy taśmowe z niższego lub/i
wyższego poziomu wydobywczego*
Sposób ten może być stosowany zarówno w
kopalni posiadającej szyb skipowy i odstawę
taśmową, a także w kopalni z szybem skipowym
i przewozem urobku.
/2 zastrzeżenia/

DZIAŁ

P

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
4(51) P02B

Al(2l) 254330

(22) 85 07 03

4(51) P02B

A1 (21) 258430

1.22) 85 12 21

^75) Chrząszcz Zdzisław, Chrzanów

(75) Wieczorek Bogdan, Ostrowiec świętokrzyski

(54) Silnik z wirującym tłokiem, zwłaszcza
v
oilnik spalinowy"

\5i)

(57I Silnik charakteryzuje się tym, że we
wnątrz korpusu silnika umieszczone aa, po
krywy /1,2/.» w których osadzono pierścienie
biegowe /3,4/ stanowiące bieżnie rolek noś
nych ułożyskowanyeh połpanewkami umieszczo
nymi w gniazdach kołnierzy /6,7/» które
wykonane są na bocznych płaszczyznach pokryw
/9.10/ wirującego tłoka.
/5 zastrzeżeń/

Rotacyjny silnik spalinowy

(57) Rotacyjny silnik spalinowy składa się ze
sprężarki i turbiny, mających wirnik / 2 / z łopat
kami / 4 / oraz koła uazczelniające /3/ spełniają
ce funkcję zaworów i sprzężone z wirnikiem / 2 / ,
oraz z komory spalania umieszczonej między spręża*
ką i turbiną. Sprężarka, komora spalania oraz
turbina umieszczone 3a w obudowie /I/.
/1 zastrzeżenie/

4Í51) P02B
V I po2P
P16J

A1(21) 261073

(22,/ 86 08 18

(30) 85 08 19 -» US - 767,140
^75) Ralph Gordon Morgado, Fremont, US
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ic^\ Tłok z korbowodem

4(.5lJ P02M

[57) Tłok z korbowodem charakteryzuje się tym,
£e tłok /40/ jest sztywno przymocowany do
końca korbowodu /42/ i ma kształt ściętej
tuli» przy czym powierzchnia kulista /66/
tłoka jest usytuowana w styku z otworem
/<» zastrzeżeń/
oV \Hndra /22/.

V75) Matuszak Ludwik, Poznań

4(51) P02B
A1 (j2lj 264983
^2J . 87 04 O;
P16C
h o j 86 04 04 - GB - 8608237
[71]
Collina Motor Corporation Limited,
v
' Perth, AU
(54) Tłokowy silnik spalinowy i łożysko
toczne zastosowane w tym silniku
(57J Silnik promieniowy, czteroauwowy ma dwa
oylindry usytuowane przeciwległe do średnicy,
zaś oś trzeciego cylindra jest usytuowana
pod kątem prostym do dwóch przeciwległyoh
cylindrów.
Pomiędzy jarzmem /22/ łączącym tłoki
umieszczone w przeciwległych cylindrach, a
blokiem napędzającym /16/ umieszczone jest
posuwisto-zwrotne łożysko toczne z zestawem
elementów tocznyoh /32/, w postaci wałeczków
umieszczonych miedzy dwoma bieżniami, oraz
% klatką /33/ utrzymującą elementy toczne
/32/. Każda bieżnia ma zębatkę /35/ współpraT
cującą z wałkiem zębatym /34/ zamontowanym
obrotowo na jednym z wałeczków /32/.
/I2 zastrzeżeń/

A1(21) 260895

(22) 86 07 31

(54) Urządzenie do wytwarzania mgły mieszanko
wej , zwłaszcza w gaźniku silnika spalinowego
V.57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że
miedzy gardzielą dużą, a gardzielą wstępną
silnika umieszczony jest walec z kierownicami
/&/, stanowiącymi wycinek spirali, mająoy
półkolisty człon ażurowy /10/ zakończony zaś
lepieniem /9/»
/3 zastrzeżenia/

4Í51) P02P
A1 (21)
261205
Í22) 86 08 28
w
v
H03K
•
''
(
\71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
1
"MERA-PIAP", Warszawa
I72) Karkoszka Piotr
(54) Układ generujący charakterystyczna chwile
czasu i sposób generowania ten chwili
w systemach regulacy. nych, zwłaszczachwili zapłonu w aysiemacn zapłonowych
\57] Układ składa sie z czujnika /t/ charakte
rystycznych położeń elementu wirującego, przet
wornika /2/ kątowego położenia elementu wirują
cego, układu zegarowego /3/t dwóch odrębnych
liczników binarnych /4, 5/» dwóch bramek logicz
nych /6, 7/ oraz dwóch układów /8, 9/ realizują
cych iloczyn logiczny impulsu sterującego.
Sposób polega na dwuetapowym odliczaniu
kąta opóźnienia / oC j,/, przy czym w etapie pier
wszym oblicza sie liczba impulsów z przetwornika
/2/ generowanych podczas obrotu elementu wiru
jącego o kąt opóźnienia /cip/, kąt / © £ / stano
wiący iloczyn obliczonej liczby impulsów genero
wanych przez przetwornik /2/ i wartości kąta /J~/
o jaki obraca sie element wirujący miedzy dwoma
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kolejnymi impulsami z przetwornika / 2 / oraz
różnicę kątów / fl / między kątem opóźnienia
/°Cp/ i kątem /oc/» natomiast w etapie drugim
o b l i c z a s i ę l i c z b ę impulsów wytwarzanych
przez układ zegarowy / 3 / w czasie równym po
prawce czasowej odpowiadającej różnicy kątów
//$/ obliczonej w e t a p i e pierwszym, po czym
obliczone impulsy wprowadza s i ę do dwóch
odrębnych liczników binarnych / 4 , 5A
/11 zastrzeżeń/

4^5l) P02P

A1 (21) 261226

Hr 11 / 3 7 7 / 1!

przełączający /3/ z co najmniej czterema pa
rami styków.
Wynalazek znajduje zastosowania do zapło- 1
nu silników spalinowych.
/1 zastrzeżenie/

(22) 86 08 28

(71) Przedsiębiorstwo Aparatury ELektronicz' nej "Radiotechnika", Wrocław
V72) Abram Józef
(54) Układ do pomiaru kata wyprzedzenia
' zapłonu silnika z czujnikiem położenia
wału korbowego
{57) Układ zawiera dwa zespoły / 1 / formujące .
impulsy wejściowe, przerzutnik D / 2 / , przełą
cznik / 9 / , zespoły całkujące / 3 , 14/, inwertery / 4 , 5, 15, 16/ klucze /6, 7, 12, 17/,
zespół różniczkujący / 8 / , przerzutnik RS /10/
oraz wskaźnik /13/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) P02P

A2J21) 264762

4(51)

PO

3D

A1Í21)

260332

(22)

86

06

25l

\75) Skałoń Tadeusz, Skałoń Jerzy, Kraków
(54) Siłownia wiatrowa z wałem pionowym
[57) Siłownia wiatrowa ma wirnik z walcowo
względnie ewolwentowo wyprofilowanymi łopatami,
zamocowanymi w różnych poziomach na wspólnym Ą
wale głównym /3/, pomiędzy przegrodami /2/.
Łopaty w poszczególnych poziomach są wzglę
dem siebie naprzemian przesunięte a względem j
promieni wirnika - skręcone wokół wewnętrznej i
krawędzi łopat zgodnie z kierunkiem obrotów
o kąt 8-12°. Wirnik od strony biernej łopat ]
zakryty jest przysłoną,a od strony oiynnaj
łopat osłonięty kierownicą, przy ozym wirnik j
i przysłona z kierownicą są niezależnie od
siebie uchwycone obrotowo we wspólnych węzłach
łożyskowych /4/ i /5/»
Przysłona z kierownicą i wałek steru /13/
w stosunku do steru kierunkowego /14/ są na- J
stawialne poprzez dźwignię /l6/>
/2 zastrzeżenia/

(22j 87.03 19

(75) Filipkiewicz Janusz, Warszawa
(54) Układ zapłonowy
(57^ Układ ma tranzystorowy układ zapłonowy
/ 1 / , cewkę wysokiego napięcia / 2 / i pośredni
układ przełączający /3/ z co najmniej trzema
parami styków.
Wynalazek znajduje zastosowanie do zapłonu
silników spalinowych.
/1 zastrzeżenie/

4(51) P03D

A1 ^1) 265817

(22J 87 05 20

(75) Jabłoński Dionizy, Ostróda
(54) Turbina wiatrowa o oai pionowej
4(51)

F02P

A2(21) 264763

(22) 87.03 19

(75) Filipkiewicz Janusz, Warszawa
(54) Ufrład zapłonowy
f57\ układ ma układ zapłonu tyrystorowego / V ,
cVewłę wysokiego napięcia/2/ oraz pośredni układ

(.57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie o p r a c o j
wanla lekkiej konstrukojl turbiny o «więkssone|
mocy przy określonej sile wiatru.
Turbina składa się z wirnika pionowego
/1/, łopatek w kształoie ramki /2/, osi piono^
wych /4/, roboczych /3/» oraz blokad /5/ o re-ł
gulowanej sile blokowania. /1 zastrzeżenie/
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/ 1 / pompy. Przeciwległy względem rotora / 7 /
koniec wałka.przegubowego /9/ połączony jest
przegubem /12/ z wydrążonym wałkiem /10/, na
którym osadzona jest ślimacznica /13/ prze
kładni ślimakowej połączonej z elektrycznym
silnikiem napędowym /14/» Pompa ma małe gaba
ryty i dużą trwałość.
/3 zastrzeżenia/

4Í51) K)4B
- v ' 010K

áz (21) 265626

(22) 87 05 11
'

(71) Miejskie Biuro Projektów„Warcenť,
Warszawa
(72) Woyczyński Marcin, Pogórecki Andrzej
(54\ Urządzenia do wyciszenia upustu
' powietrza, zwłaszcza ze sprężarek
(57) Urządzenie składa się z pary rozgałęźnych
przewodów / 2 / od kolektora /6/ usytuowanych
w dwóch komorach / 1 / ( posadowionych w gruncie
/11/« Przewody / 2 / u dołu mają perforacje / 3 /
i są zaślepione záslepkami /10/. Koraory / 1 /
wyposażone są w ruszty / 4 / i /5/. Ruszt / 4 /
usytuowany jest powyżej perforacji / 3 / prze
w o d u / 2 / , a drugi ruszt /5/ na wierzchu komo
ry / V , natomiast przestrzeń miedzy , sztami
/4/ i / 5 / wypełniona jest kamieniami /$>/.
/1 zastrzeżenie/

.4(51) P04D "
G10K

A2Í2Í)
265766
v
'

Í22\ 87 05 14

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im* J.J.
Śniadeckich, Bydgoszcz
r
(72) Bayer Jędrzej
f54\ Przepona elastyczna zmniejszająca hałas
pracy wentylatorów, dmuchaw j rzutników.
^57 ) Przepona /4/, wykonana z tworzywa ela
stycznego, zastępuje część obudowy /1/, albo
części obudowy /1/ i konfuzora /3/» w miejscu
przecinania się strug powietrza z obudową.
Nad przeponą elastyczną /4/ instaluje się do
datkową metalową osłonę /5/. /1 zastrzeżenie/

4(51) P15B
4(51) P04C

A1 (21) 261319

(22] 86 09 05

I71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i
Urządzeń Chemicznych "Metalchem",
/
Toruń
U21 Kościelecki Bogusław. Krzysiak Bogdan
\54) Pompa ślimakowa
Z korpusem /1/ pompy śrubami / 2 / połączo
ne są: osłona / 3 / z króćcem zasilającym / 4 / ,
■tator /5/ oraz króoieo tłoozny /6/. W atatorze /5/ umieszczony jest mimośrodowo rotor
III połączony przegubem / 8 / z wałkiem przegu
bowym /9/.
Wałek przegubowy /9/ umieszczony jest
w wzdłużnym kanale wydrążonego wałka /10/
^łożyskowanego na łożyskach /11/ w korpusie

A1 (21) 261043

(22] 86 08 13

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń
Sterowania Napędów, Toruń
(72) Witkowski Tadeusz, Kunicki Kazimierz
(541 Napęd pneumatyczno-hydrauliczny
(57) Napęd przeznaczony jest do układów z obcią
żeniem ineroyjnym i siłowym, zwłaszcza w maszy
nach manipulacyjnych.
Napęd jest zbudowany z dwóoh siłowników
1 1 2 usytuowanych w układzie równoległym i
połączonych dwiema komorami olejowymi 3 i 4 o
równej pojemnośoi skokowej, będąoymi w przeoiwfaiie działania. Komory /3,4/ sa połączone
między sobą obwodem hydraulicznym /5/» na
którym są umieszozone dwa zawory zwrotno-dławiące 6 1 7 oraz usytuowany między nimi kompensaoyjno-odpowietrzający zbiornik oleju 8. Dwie
komory powietrzne 14 i 15 siłowników będące

58

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

również w przeoiwfazie działania są połączone
między sobą obwodem pneumatycznym 16, na których
jest umieszczony rozdzielacz powietrza 17.
Siłowniki 1 i 2 mogą być również usytuowa
ne w układzie przeciwaobnym, współosiowym. '
/4 zastrzeżenia/ ■
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większej od średnicy gwintu / 2 / , przy czym
w podtoczeniu wykonanym na śrubie / 1 / osadzony
jest ruchomy łeb śruby / 5 / oraz uchwyt kołkowy
?8/. Pomiędzy częścią łączoną 13/ a ruchomym
łbem śruby / 5 / zamieszczona jest prowadnica
/10/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) ř16C

A1 (21) 261062

(22) 86 08 14

\JÍ)

Ośrodek Badawczo-Ro woj owy Obrabiarek
i Urządzeń Specjalnych, Poznań
\72^ Jędrzejewski Jerzy, Weiss Edmund

\54) Łożysko toczne

4(51) F15B

A1

( ? V 267458

(22) 87 08 26

(30)
, '
ul)
'
(J2j

86 08 28 - DE - P 3629318.0
87 07 03 - DE - P 3722053.5
Ecker Maschinenbau GmbH, Neunkirchen Heinitz, DE
Mateja Ernst

[54)

Zawór hydrauliczny

I57) Zawór hydrauliczny ma część zewnętrzną
/ 1 / o częściowo cylindrycznym obwodzie wewnęt
rznym i umieszczoną w niej z możliwością ruchu
osiowego część wewnętrzną /2/o częściowo cylin
drycznym obwodzie zewnętrznym. W jednej, zewnę
trznej lub wewnętrznej, części / 1 , 2 / umieszczo
na jest hydrauliczna komora ciśnieniowa / 3 / ,
która na wewnętrznym lub zewnętrznym obwodzie
tej części ma odpływ /4/1 któremu przyporządko
wane jest dalsze odprowadzenie / 6 , 7/.
Zawór jest łatwy do wykonania i umożliwia
zwiększenie przekroju przepływowego.
/8 zastrzeżeń/

(57) Na całej powierzchni osadczej lub w wy
braniu na części powierzchni osadczej zewnętrz
nego pierścienia / 1 / i wewnętrznego pierścieni)
I'll łożyska nałożona jest izolacyjna warstwa
I Al materiału o dużym oporze cieplnym, przy
czym izolacyjna warstwa IM ma grubość od 0,01
mm do 0,5 mm.
Łożysko ma zastosowanie zwłaszcza w obra
biarkach wyposażonych w wysokoobrotowe wrze
ciona obciążone termicznie i eliminuje wpływy
zmian temperatury na opory toczenia i straty
mocy oraz zapewnia utrzymanie stałej sztywnoś
ci ułożyskowania wałów wysokoobrotowych.
/10 zastrzeżeń/

4(51)P16C

A1 (21) 261212
'

(22) 86 08 29
'

V

^75) Niedziela Henryk, warszawa
p 4 ) Złącze gwintowe, zwłaszcza do ram
okiennvcn*
(57) Złącze gwintowe, znajdujące zastosowanie
w budownictwie, ma śrubę 0 średnicy / 1 / nie

(22). 86 08 22

^71) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego PKP,
.
Wrocław
^72\ Baranowski Kazimierz, Weber Andrzej,
Błaszczuk Zdzisław, Sowiński Jerzy
(54!

4(5l\ JP16B
' B06B

A1 (21) 261160

Sposób wytwarzania gradientu temperatury
między czopem a pierścieniem łożyska
osadzonym na tym czopie"

V57I Zgodnie ze sposobem do zewnętrznej, walco-»:
wej powierzchni / S / ściąganego pierścienia /fi
dociska się magnetyczne rdzenie /Dj - D^/ w
kształcie spłaszczonej litery "U" ich końcami, j
które są ukształtowane w postaci wycinka /V/
powierzchni walcowej o promieniu krzywizny
równym promieniowi / R j / zewnętrznej powierzchni
pierścienia / T / .
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Hastcplíurpřzěz cewki / L 1 - L^/ osadzona
na rdzeniach /D 1 i D^/ przepuszcza się prąd
przemienny o częstotliwości sieci energetyoz?
nej wynoszącej od 50 Hz do 60 H z , przy czym
cewki /L.J - L^/ są połączone równolegle wzglę
dem siebie i odpowiednio z biegunami źródła
zasilania prądem przemiennym.
Sposób umożliwia bezpośrednie nagrzanie
ściąg&nego z czopa osi pierścienia przy wy
korzystaniu prądu przemiennego o częstotli
wości krajowej sieci energetycznej i przy
znikomym namagnesowaniu rdzenia czopa.
/1 zastrzeżenie/

4(51) P16D
' B60L
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A1 (21] 261179
'

4(51) P16H

A1(2V

261276

(22J 66 09 02

(71) "AGROMET-IHOPAMA" Fabryka Maszyn Rolni.
ozych, Inowrocław
V72) Koóczal Zbigniew
I
w
(54] Skrzynia biegów do pojazdów mechanicznych
*(57) Skrzynia biegów wyposażona jest w drążek
sterujący / 5 / do załączania biegów. Wynalazek
umożliwia wbudowanie skrzyni biegów w pojeździe
mechanicznym w znacznej odległości od kierownicy*
/1 zastrzeżenie/

(22J 86 08 26
'

V

[71) Ośrodek Doradztwa Technicznego "ZORPOT",
, ' Warszawa
(72) Kuzlik Andrzej, Wolski Jerzy
($Ą\ Hamulec pomocniczy, zwłaszcza dla
samochodów
(57^ Hamulec pomocniczy składa się z dźwigni
ręcznej / 1 / , cięgna elastycznego / 2 / i ele
mentu ?3/ działającego bezpośrednio na trz
pień / 9 / pompy hamulcowej / 6 / .
1^

„„„i.

„A.

4~/

4(51) P16J

A1 (21) 261122

(22/ 86 08 20

(71) Instytut Techniki Cieplnej, Łódź
(72) Pawlak Bolesław
(54) Ślizgowe uszczelnienie mechaniczne

4(51) P16P

A1 (21) 260753

(22) 86.07 23

(71) PAN Instytut Podstawowych Problemów
Techniki, Warszawa
l72) Różycki Andrzej, Rysiński Bohdan
\5A\

(57) Ślizgowe uezczelnienie mechaniczne wy
posażone jest w elastyczną osłonę / 7 / szczelnie
przylegającą do elementów zewnętrznych podze
społu wirującego uszczelnienia oraz zaciśniętą
na wale /5/» przy czym powierzchnia wewnętrzna
osłony HI jest wyprofilowana w kształcie ze
wnętrznych elementów uszczelnienia.
Uszczelnienie nadaje się do pracy w obec
ności czynników agresywnych, w cieczach zawie
rających stałe części ścierające, cieczach o
skłonnościach do zalepiania i zasychania.
/2 zastrzeżenia/

Amortyzator drgań mechanicznych

(57) W amortyzatorze według wynalazku blok
amortyzujący / 1 / ma korpus /1b/ wykonany
z jednolitego i wysokoodkształcalnego ela
stomeru, wewnątrz którego znajduje się sprę
żyna /1a/ połączona w części zwojów roboozych trwale, powierzchniowo z elastomerem.
Amortyzator skutecznie tłumi drgania, zapew
nia dużą nośność oraz umożliwia duże ugię
cie w stanie obciążonym.
/2 zastrzeżenia/
4(51) P16K

A1 (21) 260971

(22J 86 08 06

(71) Dębickie Zakłady Opon Samochodowych
,
"Stomil", Dębica
(72\ Bączek Stanisław, Lis Stanisław, Ciurkot
Ryszard, Zagajewski Jan
(54% Płyta montażowa przeznaczona do mocowania
^ ' wielodrogowych zaworów rozdzielających
(57) Montażowa płyta / 1 / ma kształt czworokąt
nego prostopadłościanu, w którego górnej powierz
chni są wykonane grupowo przelotowe otwory / 2 /
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i nieprzelotowe otwory / 3 / » ilości i o
rozmieszczeniu odpowiadającym ilości i roz
mieszczeniu dróg w wielodrogowych zaworach '
rozdzielających.
Odstępy pomiędzy dwiema sąsiednimi grupa
mi otworów / 2 / i / 3 / są tak dobrane, aby kor
pusy wielodrogowych zaworów rozdzielających
zamocowanych na montażowej płycie / 1 / przyleć
gały do siebie. Natomiast w dwóch przeciwleg
łych bocznych powierzchniach montażowej płyty
/ 1 / są wykonane otwory łączące się z nieprze
lotowymi pionowo otworami /3/» wykonanymi w
górnej powierzchni montażowej płyty / 1 / . Pod
dolną powierzchnią montażowej płyty / 1 / jest
usytuowany zasilający przewód /5? połączony
odnogami ?6/ z jednym otworem / 2 / każdej gru
py otworów / 2 / i /3/. Wzdłuż dwóch przeciwle
głych, bocznych powierzchni montażowej płyty
/ I / są usytuowane cylindryczne tłumiki 111
połączone odnogami /&/ z otworami wykonanymi
w bocznych powierzchniach montażowej płyty

/V.

4(5l) P23D

Nr 11 /377/ 19ť
A1 (21j 261434

^2) 86 09 16 ]

(71)

Zakłady Sprzętu Grzejnego "Wrozamet",
Wrocław
(j2\ Chmura Józef, Kalarus Henryk, Zieleniewak
' Ryszard, Boczkowaki Waldemar
i54) Palnik gazowy, zwłaazcza do kuchni i
kuchenek gazowych

(57) Palnik jest zbudowany z korpusu /1/ z ko
morą mieszania /2/ mającą cześć cylindryczną
/3/ i stożkową /4/, oraz ze współpracującej
z nim głowicy /5/, z komorą rozprężania /6?
połączoną ze szczeliną stabilizacyjną 11/ po
przez komorę rozprężania płomienia stabiliza
cyjnego /8/, składającej się z kielicha /1z/,
pierścienia stabilizacyjnego /13/ i nakrywki
/l4/« Stosunek objętości komory rozprężania
/6/ do objętości części /4/ jest większy od
dwóch.
/1 zastrzeżenie/

Płyta umożliwia mocowanie wielu zaworów
wielodrogowych i obniża hałas spowodowany
wydmuchiwaniem powietrza z siłowników pneu
matycznych.
/2 zastrzeżenia/

4(51) P16L

A2 (21) 265337

(22)87 04 22

(71) Spółdzielnia Pracy Inżynierii Morskiej
,
"Nurek", Szczecin
(72) Samolong Witold, Strybel Józef,
Strybel Ludomir, Połubok Mieczysław,
Wilski Andrzej, Janicki Adam, Górka
Bernard
[54) Osłona rurociągu oraz sposób jej
' wykonania
(57) Osłona składa aię z warstwy gumy / 3 / przy
mocowanej do warstwy antykorozyjnej / 2 / rury
W sposobie na świeżo wykonaną, niezastygłą izolację antykorozyjną / 2 / rury /!/ nakła
da się gumową taśmę /3/, i dodatkowo na stykach
odcinków taśm zamocowuje się ją za pomocą cien
kiej , wąskiej taśmy stalowej IM o dużej wytrzy
małości mechanicznej.
Rozwiązanie umożliwia zabezpieczanie ru
rociągów, zwłaszcza układanych pod wodą, bez
użycia drewna, przy wielokrotnie zmniejszonym
zużyciu stali i równocześnie przy małych opo*
rach ruchu w czasie przeciągania rurociągu.
/2 zastrzeżenia/

4(51) P24C

A1 (21) 266343

(22) 87 06 17

(75) Wenta Jan, Siemirowice
I54) Piec pochyły z podgrzewaczem powietrza
\57^ Piec zbudowany jeat z trzech segmentowi
paleniska /1/, wymiennika wodnego z płaszczem
wodnym /2/ i komorą spalania /3/, oraz wymie
nnika powietrznego /11/. Do komory spalania
/3/ doprowadzone jeat powietrze wstępnie pod
grzane w wymienniku powietrznym /11/, przez
kanały powietrzne /9/«
/4 zastrzeżenia/

r

4(51) P24D

A1 (21J 259696

(22) 86 05 22

pi) Przemysłowy Inatytut Automatyki i Pomlarój
' "MERA-PIAP", Warazawa
(72) Proniewicz Andrzej
i54) Sposób regulacji temperatury w wodnych
v
' kotłach centralnego ogrzewania opalanyoh
Kazem i urządzenie do stosowania tego
sposobu
(57) Sposób regulacji temperatury polega na
włączeniu między zawór regulacyjny IM i re-
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gulator temperatury / 1 / wody w kotle przełączni
ka / 3 / sprzęgniętego z dodatkowym regulatorem
temperatury / 2 / wody w kotle.
Urządzenie zawiera co najmniej dwa regu
latory temperatury / 1 , 2 / wody w kotle sprzęg
nięte ze sobą za pomocą przełącznika /3/»
który jest siłownikiem pneumatycznym stero
wanym przekaźnikiem elektropneumatycznym i
połączone są z zaworem regulacyjnym / 4 / .
Regulatory temperatury wody w kotle nie
przerywają pracy, w przypadku przerw w do
stawie energii elektrycznej. /3 zastrzeżenia/
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Na przewodzie powrotnym / 7 / instalacji
0.0. stosuje się dwie pompy równolegle połą
czone, przy czym jedna pompa /13/ ma chara
kterystykę zapewniającą przepływ wody w in
stalacji mniejszy 1,5 do 2 krotnie od przepły
wu W instalacji przed przyłączeniem jej do
przewodu wody powrotnej sieci a druga pompa
/ 5 / zapewnia od 3 do 4 razy większy przepływ
wody w instalacji niż pompa /13/ pierwsza.
Pozostawiając sprawnie działający kocioł / 1 4 /
w istniejącej instalacji c o . w budynku, mon
tuje się na obejściu kotła zawór / 1 5 / i zawór
/ 1 6 / na przewodzie wody powrotnej. System jest
przystosowany do przeprowadzenia sposobu i
charakteryzuje się tym, że powierzchnia g r z e j 
ników / g / jest zwiększona o 20-30%, a przyłą
cze / 1 / na zasilaniu odgałęzione jest od prze
wodu / 2 / wody powrotnej sieci pod kątem
,
przy czym 5 0 > ^ > 3 0 ° , do kierunku przepływu
wody w przewodzie / 2 / a na powrocie przyłącze
/ 1 / połączone jest z przewodem / 2 / pod kątem
ot » Przy czym 4 5 ° ^ . { ( £ . 2 0 ° . /7 zastrzeżeń/
4(51) F25B

A2(21)

267549

{22J 87 09 01

[71) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, Pińczów
\J2j Skowron Jan, Lachowicz Leszek, Beresiński
Marek, Mider Ryszard

4(51) P24D

A1 (21) 260329

fa)

86 06 27

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej "Instál", Warszawa
[72) Szewczyk Bogusław
(54) Sposób podłączenia do sieci ciepłowniczych
w celu ogrzewania małych i średnich buc[ynkpw i system instalacji do stosowania
tego sposobu
\5l\ Wynalazek poprawia stopień wykorzystania
ciepła z sieci ciepłowniczych.
Sposób oharakteryzuje się tym, że instala
cję podłączanych do sieci budynków, prowadzi
się poprzez przyłącze / 1 / do przewodu / 2 / wody
powrotnej sieci cieplnej i, po wymianie ciepła
w węźle / 3 / , przetłacza się przy pomocy pompy
/ 4 / schłodzoną wodę do przewodu / 2 / wody po
wrotnej poniżej, miejsca podłączenia.

(54) Sposób schładzania wody lodowej w amo
niakalnym układzie chłodniczym i układ
do stosowania te^o spoaobu
[57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie schła
dzania wody lodowej w amoniakalnym układzie
chłodniczym stosowanym w zakładach mleczar
skich.
Sposób schładzania wody lodowej polega
na użyciu powietrza atmosferycznego o tempe
raturze poniżej 4°G do częściowego schładza
nia wody, która do właściwej temperatury wody
lodowej schładzana jest w zbiorniku z parow
nikiem amoniakalnym.
Układ do stosowania sposobu zawiera do
datkowy wymiennik ciepła / 1 2 / woda - powiet
rze atmosferyczne/, do którego podłączono
rurociąg /14? z wentylatorem /15/.
/2 zastrzeżenia/

4(51) P25D
V
' A01J

A1Í211 260367
*• '

Í22J 86 06 30
'

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawo. ' wych Problemów Techniki, Warszawa
(72) Pluta Zbysław, Bartold Włodzimierz
(54) Urządzenie do chłodzenia cieczy w prze' pływie zwłaszcza mleka udojowego
(57) Urządzenie ma instalację chłodnicza wypo
sażoną w trzysekcyjny wymiennik ciepła / T / ,
s którym jest połączony układ /M/ doprowadza
jący chłodzoną ciecz. Układ /M/ połączony jest
z parownikiem / ? / i zbiornikiem /A/. Z trzysekcyjnyra wymiennikiem ciepła / T / połączony
jest układ / Z / zasilania cieczą chłodzącą na-
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atępnie połączony ze skraplaczem / S / agrega
tu chłodniczego /CH/ 1 zbiornikiem /B/.
Urządzenie przeznaczone jest do współpr-acy
z aparaturą doprowadzającą 1 odprowadzają
cą chłodzoną ciecz 1 nadaje slf zwłaszcza
do chłodzenia mleka udojowego przy równo
czesnym ogrzewaniu wody użytkowej niezbęd
nej dla celów gospodarczych 1 sanitarnych.
/4 zastrzelenia/

4 (51) P27D
P27B

A1 (21) 258094

. {gl) 86 02 21

(71) Biuro Studiów i Projektów Hutnictwa
f
"Biprostal", Kraków
(72) Zgoda Jan, Boratyn Jan
p 4 ) Układ urządzeń do odzysku ciepła
(57) Układ charakteryzuje się tym, że do
obudowy chłodni nad chłodzonym spiekiem, co
najmniej nad jedną czwartą jego częścią
od strony najbardziej gorącego spieku, jest
zamocowany okap 121, do którego w górnej
częśoi jest przymocowany rurooiąg /3/» na
drugim końcu przytwierdzony do kotła odzysknioowego / 4 / , który za pomocą łąozącego ruro
ciągu / 5 / jeat połączony z elektrofiltrem
/ 6 / współpraoująoym z dwoma równolegle pod
łączonymi wentylatorami./7/. Każdy wentyla
tor Ul poprzez rurociągi doprowadzające
/ & , 9, 10/ jest podłączony do elektrofiltru
/6/, a z drugiej strony każdy wentylator
Ul odprowadzającymi rurociągami /11 i 12/
jest podłączony do komina 13. Kocioł IM
jest wyposażony w przegrzewaoz pary /14/.
15 zastrzeżeń/

4(51) P27D
J27B

U (21) 258408.

Í22) 86 03 13
p '

Í30) 85 03 15 - LU - 85.811
(71) Faul Wurth S.A., Luksemburg, LU
(54) Instalacja załadowcza pieoa szybowego
I57) Instalacja charakteryzuje slf tym, że
zasobnik do magazynowania /16/ i organ do
zujący /30/ są ruchome wokół osi pionowej
/O? 1 są zamontowane wewnątrz szczelnej
przegrody /20/, która jest zestawiona
z co najmniej dwóch sit wyposażonych w gór
ne zawory uszczelniające ?52/ i dolne /50/.
Zasobnik /16/ i dno każdego z sit mają
kształt smukłego lejka.
/12 zastrzeżeń/

m
4(51), P28D
A1 [21) 259493
(22) 86 05 14 ;
\71\ Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn
■■■' Przepływowych, Gdańsk Starogardzkie
Zakłady Parmaceutyczne "Polfa",
Starogard Gdański, Ośrodek BadawczoRozwojowy Urządzeń Chemioznyoh i Chłod,
niozyoh "CEBEA", Kraków
\J2) Grochal Brunon, Doerffer Stefan
[$A) Sposób wychładzania elementów konstruk
cyjnych urządzeń oraz układ do stosowania <
tego sposobu
Wl\ Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ograni- W
ozania naprężeń cieplnyoh występujących w nie- 1
ustalonych stanach cieplnyoh w elementach
konstrukcyjnych wychładzanyoh urządzeń.
Sposób wychładzania elementów konstrukcyj
nych urządzeń polega na tym, że stosuje się
wrzący czynnik wychładzający pozostający w kon
takcie z wychładzanymi elementami, a wychładzr
nie prowadzi się przez obniżanie temperatury
wrzenia tego czynnika'drogą obniżania ciánlenii
utrzymując taką-różnicę między temperaturą wyohładzanyoh elementów i temperaturą wrzenia,
która zapewnia wrzenie i jednocześnie utrzymują*!
wartość różnicy temperatur między wybranymi
miejscami wychładzanych elementów poniżej z a d e m
nej wartości dopuszczalnej.
Układ składa się co najmniej z dwóch zam- 1
kniętych zbiorników ?1, 2/ zawierających czynnilfl
wychładzający, z których zbiornik / 1 / jest usy- 1
tuowany wyżej o d pozostałych zbiorników / 2 / , * ■
któryoh czynnik wychładzający jest w k o n t a k c i e *
z wychładzanymi elementami /3/» przy czym dolnfl
części usytuowanego wyżej zbiornika / 1 / i po- 1
zostałych zbiorników / 2 / są połączone przewodem i
IM wyposażonym w zawór regulacyjny /5/» u m o ż l M
wiająoym przepływ cieczy czynnika wychładzają-H
oego z usytuowanego wyżej zbiornika IM do p o - j
zostałych zbiorników / 2 / , a górne części z b i ó r *
ników połączone są przewodami 111 do p r z e p ł y w u *
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4(5l) F28D

63

A1 (21) 264376

(22) 87 02 28

(75) Wanta Jan, Siemirowice
\54) Grzejnik jednostronnie żebrowany
(57] Grzejnik wykonany Jeat z płata blachy /1/
z ukształtowanymi pionowo żebrami /}/, w kształ
cie zbliżonym do sinusoidy o wydłużonej ampli
tudzie, spłaszczonymi od strony przylegania do
płata /2/, w którym wykonano dwa poziome rowki
/4/ stanowiące kanały napływu czynnika grzew
czego i jego odpływu, z wapawanymi na krańcach
króćcami.
5 4 5
/4 zastrzeżenia/

(75] Misko Józef* Poznań
(54I Urządzenie do rozmrażania wagonów
' i przyczep

v

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że
ptzez całą długość pojemnika / 2 / przechodzi
przewód wentylacyjny /1/z otworami /9/ które
można zasłaniać osłonami /10/ zapewniającymi
drożność przewodu /1/. Pojemniki można łączyć
w jeden ciąg wentylacyjny węzłami /11/, w tym
celu, przewód /'\/ wystaje z obu końców pojem
nika /2/ przez otwory /5/ zamykane zasuwą / 7 / .
Przy nagrzaniu lub rozmrażaniu przewód /1/ łą
czymy wężem /16/ z dmuchawą ciepłego powietrza
lub stymulatorem /15/ nagrzewnicy powietrza,
ze stymulatorem spalania i nagrzewania przy
czym nagrzewnica /12/ umieszczona jest na wóz
ku /13/ zawierającym zapas paliwa*
/2 zastrzeżeniu/

4(5l) P28G

A1 (21^260717

.(§2) (86 07 17

\j\\

Przedaicbioratwo Usług Morskich.
' "Shipservice", Szczecin
(72J Bednarz Jan, Szczecin -

\5AJ Urządzenie do usuwania karaienia kotłowego
C57) Istota urządzenia do usuwania kamienia
kotłowego według wynalazku polega na tym, żma dwudrożny węzeł /1/ z króćcami /2,3 i 4/.
Króćce /2 i 3/ mają różne średnice i osie ich
tworzą ze sobą kąt mniejszy od 90°. Króciec /2/
o mniejszej średnicy połączony jest z reduktorem
olśnienia /6/ poprzez zawór zwrotny /7/. Króciec
ten jest zakończony łukiem o zmniejszającym się
przekroju wyposażonym w dyszę /5/ i służy do do
prowadzenia powietrza.
/1 zastrzeżenie/

DZIAŁ

G

H Z I K A
4(51) G01B

41 [21) 258815

(22) 86 04 07

(71) Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy,
,
Stalowa Wola
172 I Nowak Rajmund
i54) Sposób określania odkształceń gffc
' netrznych w materiałach przerabianych
plastycznie
(57) Próbki wykonane z żeliwa sferoidalnego
o strukturze ferrytycznej i kształcie odpo
wiadającym przerabianym materiałom poddaje

się tym samym operacjom przeróbki plastycznej
co przerabiane materiały. Następnie przez
pomiar małej i dużej średnicy otoczek profilu
Z zależności
c

C

-

«*f

D . d

gdzie d osnaoza małą, a D

dużą średnicę, określa się odkształcenie otoosek grafitu
, a % zależności 6. o g - 0,977
ż + 0,0065 odkształcenie żeliwa w ioh otocze
niu. Odkształcenie żeliwa tak określone odpo
wiada odkształceniu materiału przerabianemu
plastycznie w tych samych warunkach.
/2 zastrzeżenia/
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64
A[5^ G01B ;

A1 (21) ,259726

<£2) 86 05 26

^71) Północna Dyrekcja Okręgowa Kolei
.
Państwowych, Gdańsk
\J2) Grodel Kazimierz, Neugebauer Marian
(54) Toromierz
(57) Toromierz wyposażony jest we wskaźnik
/2/ szerokości żłobka rozjazdu, z Jednej
strony osadzony w otworze /11/ korpusu /1/
i ustalony za pomocą elementów ciernych.
/3/ w tym korpusie /1/, z drugiej zaś strony
osadzony przesuwnie w otworze /12/ prowadni
cy 15/ stopki /!/ ruohomej. Stopka /7/ zakoń
czona Jest elementem /6/ o ściśle określonej
szerokości /S/ mniejszej od szerokości /Z/
żłobka rozjazdu.
Toromierz jest wygodny w użyciu i służy
do pomiaru przechyłki i prześwitu toru kole
jowego oraz charakterystycznych wielkości
rozjazdu i szerokości żłobków rozjazdów kole
jowych.
"
/2 zastrzeżenia/

4(51) G01B
G01N

A1 (21) 261149

A1(21) 266272

ty)

87 06 12

\7l)

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi
. "Cuprum", Wrocław
V72) Żołyniak Leszek, Dębkowski Rafał,
Szczap Józef, Herbuś Jan

f

^54) Przyrząd do pomiaru zuży c i a ścianek
pionowego rurociągu, zwł"aszcza podaac
owego
W przyrządzie czujnik /5/ zbliżony ksztaJ
tern do trójkątnego wahacza, osadzony obrotowo!
jednym wierzchołkiem względem korpusu, ma na |
drugim wierzchołku osadzone toczne kółko /6/
a na trzeoim wierzchołku ma wycinek cylindr;
nej powierzchni 11/ pozostającej w ciągłym
styku z wodzikiem /9/, na którym usytuowana
sprężyna /10/ wywiera na niego siłę w kierun
czujnika /5/. Linie łączące oś obrotu czujniki
/5/ w korpusie z osiami kółka /6/ i cylindryoi
nej powierzchni /!/ przeoinają się pod kątem
odpowiadającym katowi utworzonemu przez kieruA
nek osi wodzika /9/ z kierunkiem mierzonej wi
/5 zastrzeże
kości, najkorzystniej "3T/2.
t

%

£2) 86 08 21

(711 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górniotwa
( ' Surowców Chemicznych "Cherakop", Kraków
V72) Bogucki Wit, Kortas Grzegorz
(54) Impulsowe urządzenie do długotrwałych
' pomiarów przemieśzezeń
\57) Urządzenie zawiera układ mechaniczny
/!/ do zmiany ruchu posuwistego na ruch
obrotowy, połączony z dwoma tarczami /2/ i
/3/, na brzegach których rozmieszczone są
równomiernie na oałym obwodzie naprzemien
nie pola przeźroczyste i nieprzeźroczyste,
przy czym tarcza /2/ jest zamocowana trwale,
a tarcza /3/ jest obrotowa, poruszana przez
układ mechaniozny /1/. Urządzenie zawiera
ponadto układ optyczny /4/» składający się
ze źródła światła /5/ i odbiornika /6/ wy
syłanych impulsów elektrycznych, przy czym
układ ten połączony jest z układem 11/ do
liczenia impulsów i wyświetlaozem cyfrowym

/8/.

4(51) G01B
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Wynalazek j e s t przeznaczony do badania
przemieszczeń liniowych s o l i i innyoh mine
rałów.
/'I z a s t r z e ż e n i e /

4I51) G01C
' G03B

A1 fel) 260984
'

Í22) 86 08 Ol
W

Í71) Instytut Geodezji i Kartografii, Warszajfl
\J2\ Bohonos Bohdan

(54) Sposób dwuetapowego przetwarzania nadirJ
we go nachylonych zdjęć fotogrametryczny^""
(57) Sposób polega na tym, że wyjściowe zdj
lotnicze wykonane pod przypadkowo dużym kąt
nachylenia "V " w pierwszym etapie przetwan
nia umieszcza się w kasecie przetwornika t
aby jego punkt izocentryczny znalazł się na
głównej osi optycznej, obiektywu przetwornika,
zaś na ekran przetwornika nakłada 3ię podkład
do przetwarzania, wykonany na folii przezro-J
ozystej, z naniesionymi czterema punktami znaci
ków tłowych oraz punktami charakterystycznymi
zdjęcia, to jest punktem głównym, punktem izo
oentrycznym I punktem nadirowym według współrzędnych obliczonych dla kąta nachylenia J'
Następnie ruchami skali i naohyleniem ekranu 1
zestraja się wyżej wymienione punkty podkładu
z odpowiednimi punktami zdjęcia przy naprowa-^
dzeniu punktu nadirowego podkładu do przetwa^
rzania na główną oś optyczną obiektywu przetwB
nika, po ozym przetworzony obraz zdjęcia utr*B
la się na materiale filmowym jako nowe, nega-1
tywowe zdjęcie.
W drugim etapie przetwarzania, nie zmie-«
nlając nastawień przetwornika, nowe, negatywo-1
we zdjęcie umieszcza się i orientuje tak samol
jak w etapie pierwszym w kasecie przetwornika*
a na jego ekran nakłada się podkład kontrolny*
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£ naniesionymi czterema punktami znaczków
"-"tlowyck oraz punktami charakterystycznymi
odjęcia wyjściowego według obliczanych współ
rzędnych dla kąta nachylenia " V " . Następnie
podkład ten orientuje i przesuwa się tak,
aby jego punkt izocentryczny znalazł się na
głównej ° a i optycznej obiektywu, po czym w
celu wprowadzenia poprawki skalowej ruohem
skali przetwornika doprowadza się do pełnego
pokrycia punktów znaczków tłówych z rzutują
cymi się na ekranie odpowiednimi punktami
znaczków tłowych zdjęcia negatywowego co jest
równoznaczne z uzyskaniem na ekranie prze
twornika obrazu zdjęcia ściśle pionowego,
które po utrwaleniu na materiale filmowym
staje się ostatecznym pozytywem zdjęcia.
Sposób umożliwia wykorzystanie fotogra
metrycznych zdjęó lotniczych wykonanych pod
kątem nachylenia kamery większym niż 6 gra
dów.
/I zastrzeżenie/

4 l 5 l ) G01L

65

A2(21)

267261

(22)

87 08 07

(71)
4(51) G01P

A2(21) 262908

(22) 86 12 09

(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu
Materiałów Budowlanyoh "ZREMB", Wrooław
(72) Kopeó Ryszard, Elżbieciak Ryszard
(54) Układ do ciągłego pomiaru poziomu i
' różnicy poziomów cieczy
Wf) Układ zawiera umieszczone w cieczy dzwo
ny pomiarowe / 1 / , połączone z przetwornikami
różnicy ciśnienia /?./ i poprzez wzmacniacz
/3/ ze wskaźnikami /4 i 5/ odpowiednio ana
logowym i dwustanowym.
wynalazek jest przeznaczony do pomiaru
poziomu cieczy w śluzie i przy głowach śluzy
oraz różnioy poziomów oieozy na głowach
śluzy.
/1 zastrzeżenie/

Instytut Metalurgii Żelaza im. St.
Staszica, Gliwice
\72) Jońca Joachim, Marczak Zygmunt,
Kiełtyka Jerzy, Taborski Ryszard
(54)

\J>7) Zgodnie ze sposobem po osadzeniu czujnika
/ I / na nakrętce / 2 / śruby nastawczej / 3 / usta
wia się na nim pierścień naciskowy / 4 / , po
czym osadza się na tym pierścieniu pierścień
odkształoalny / * ) / • Następnie blokuje się poło
żenie pierścienia / 5 / kołkami / 6 / i dociska do
powierzchni kołnierza otworu stojaka walcarki
/7/.
Sposób zwiększa trwałość czujnika oraz
poprawia jakość jego pracy i niezawodność dzia
łania.
/2 zastrzeżenia/
3

4(51)
4(5l) G01K

A1 (21) 260209

. (22) 86 06 20

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
t
Kraków
\J2J Szałaszewski Jerzy, Dzlrba Dariusz,
Dąbrowski Jacek

H
A

Urządzenie do kompensacyjnego pomiaru
temperatur

57) Urządzenie zawiera mostek pomiarowy
V, w którego jednej z przekątnyoh znajduje
•lę wzmaoniaoz napięciowy / 2 / połąozony z
termoparą / 3 / . Ponadto w gałęzi mostka pomia
rowego / 1 / umieszczony jest dzielnik oporowy
/5/ł który z jednej strony połąozony jest z
■ikroprocesorem / 4 / sterującym przez przeka
źnik / 7 / połączeniem ternmpary / 3 / .
Urządzenie umożliwia równoczesny pomiar
temperatury w różnych punktach pomiarowych.
/1 zastrzeżenie/

\l

Sposób zabudowy czujnika nacisku

G01N

A1 (21) 260131

(22j Bć 06 18

(71) Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta,
Wrocław
C72j Grodzicki Andrzej
(54)

Sposób oceny twardości litych skał
naturalnych

Wynalazek umożliwia dokonanie oceny twar
dości
do sc z uwzględnieniem uzależnienia twardości
skał od składu mineralnego i spójności między
ziarnami mineralnymi. Dla dokonania oceny przygo
towuje się szlif skały i na tej podstawie usta
la się procentową zawartość minerałów o twar
dości wyższej od 5 w skali Mohsa, po czym prób
kę kruszy się, a następnie przemywa skruszoną
skałę wodą, suszy, przesiewa na kolumnie sit o
wymiaraoh ooZek od 20 - 0,06 mm na poszczególne
frakcje i pobiera próbkę z każdej frakcji, któ
rą poddaje się oględzinom pod lupą b i n o k u l a m ą .
W każdej porcji danej frakcji wydziela
się trzy grupy ziarn, z których pierwsza grupa
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obejmuje agregaty pollmlneralne 1 makrozrosty
mineralne, w których powierzchnia
zajęta przez
drugie ziarno jest większa niż 1/4 powierzchni
pierwszego ziarna, druga grupa obejmuje mik.rozrosty mineralne w których powierzchnia zajęta
przez drugie ziarno jest mniejsza niż 1/4 powie
rzchni pierwszego ziarna oraz trzecia grupa
obejmuje ziarna monomineralne, a następnie
określa się współczynnik rozpadu ziarn dla posz
czególnych frakcji, sumuje się wyniki uzyskane
dla poszczególnych frakcji po czym uzyskaną licz
bę porównuje się z ustalonym na początku ilościo
wym składem mineralnym badanej skały, dla które
go określono procentową zawartość minerałów
o twardości wyższej od 5 w skali Mohsa.
/1 zastrzeżenie/

♦W
72

A1 (21) 261024

G01N

\54) Sposób uzyskania sygnału w pomiarach
radiometrycznych"
\57/ Sposób polega na tym, że wyznacza się
gęstość rozkładu przerw pomiędzy kolejnymi
impulsami z detektora układu radiometrycznego.
Sygnał wyjściowy oblicza się jako całkę wyzna
czonego rozkładu z wyznaczoną teoretycznie
funkcją wagową. Wynalazek znajduje zastosowa
nie do wyznaczania masy powierzchniowej ma
teriału sypkiego na taśmociągu.
/2 zastrzeżenia/
A1 (21) 261141
(22) 86 08 23
4(51) Golu
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze,
Zakład Aparatury Elektronicznej i
f
Wyrobów z Metali, Warszawa
\72) Michalski Sylwester, Miechowicz
" ' Mieczysław, Kozerski Tadeusz
Układ sprzężenia nadajnika z odbiornikiem
fe4)
w urządzeniach ultradźwjękowycE
\57) W układzie szeregowy układ przeciwsobnie
połączonych elementów prostowniczych /4/» / 5 /
połączony jest z jednej strony z regulowanym
tłumikiem /3/t a z drugiej z bramką polowego
tranzystora /10/, przy czym elementy prostow
nicze / 4 / , / 5 / wraz z dwoma rezystorami / 6 / ,
11/ tworzą elektryczny mostek, którego prze
kątną stanowi rezystor / 8 / , złącze dren-źródło polowego tranzystora /10/ i wyjściowe re
zystory /11/, /12/, połączone szeregowo.
Wynalazek znajduje zastosowanie w defek
toskopach.
/2 zastrzeżenia/

■^i

M

G01N

^r*

■S5ÍE3
A1 (21) 261142

ÍÍSS5I \%%) Z kolektoren > wejściowego tran
zystora /T3/ poprzez złącze emiter-baza
dwóch końcowych tranzystorów /T1/ połączonych
ze sobą równolegle, transformator /Tr/ i konÍ T ^ Í S / 0 ^ ' a w t o r z e generacyjnym tranzy
stor /T2/ włączony jest emiterem pomiędzy
transformator /Tr/ i kondensator /C6/! a je*o
u ? a J P 5 ł ą c z o n a j e s t Poprzez szerokopasmowy
układ dopasowania /D/ z głowicą ultradźwię
kową 7 G / .
/! zastrzeżenie/
m

u.

u,

(22) 86 08 13

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
i Zentralinstitut fur Isetopen und
Strahlenforschung, Lipsk, Lu
Frenzel Manfred, Beutel Christoph,
Grafenhain Ulrich

_„_A
't*
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l22j 86 08 23

(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcze,
' Zakład Aparatury Elektronicznej, i
Wyrobów z Metali, Warszawa
Í72) Michalski Sylwester, Miechowicz
N ' Mieczysław, Kozerski Tadeusz
(54) Nada.lnlk defektoskopu ultradźwiękowego

(57) W układzie w torze wytwarzania impulsu
szpilkowego ultradźwiękowa głowica /G/ no-

' i i1

lh

:

Li_Lj—ł i
4(5l) G01N

i

n
3

A1 (21) 267364

(22) 87 08 17

Yjtt Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
(72j Bołdok Zygmunt
\54\ Urządzenie i próbka do badań odporności
' na zużycie materiałów na łożyska ślizgo
E2ÜL
zwłaszcza na łożyska wykonujące ruch"
obrotowy
V57) W urządzeniu jeden z elementów toczących
się po sobie o kształcie obracającej się roi
/ 3 / ma gniazdp / 4 / do umieszczenia próbki /!/
badanego materiału łożyskowego, a drugi z tyc
elementów o kształcie koła / 5 / osadzony jest
na głównym, napędowym wałku /6/ maszyny, przy
czym element / 3 / wraz z próbką / 1 / obraca się
wokół przeciwpróbki / 2 / zamocowanej na nieru
chomym wałku /15/ układu obciążającego maszj
Próbka ma rozcięcie wzdłuż tworzącej, a
jej zewnętrzna średnica jest większa niż śred
nica gniazda przeznaczonego do umieszczenia j
w urządzeniu.
/2 zastrzeżenia

4(51) G01P

A2(21^ 265480

(22j 87 04

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.
.
Śniadeckich, Bydgoszcz
\J2l Mikołajczyk Bogdan, Mikołajczyk
' Tadeusz
y54j Układ pomiaru zużycia paliwa
^571 W układzie układ fotoelektryczny / 3 /
ozuíjnika / 2 / połączony jest z wyskalowanym
obrotomierzem elektrycznym / 4 / .
/1 zastrzeżenie/

ír

t
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A1 (21) 260320

(22) 86 06 27

4^1) G01R

67
A1(21) 261037

(22) 86 08 14

(71] Politechnika Warszawska, Warszawa
(72) Sadowski Mirosław

(71j). Instytut Elektrotechniki, Warszawa
\JZ) Żochowski Krzysztof, Najberg Anna

(54) Sposób oraz urządzenie do pomiaru
^ ' przesunięcia fazy

\54) Układ pomiaru wartości chwilowych
przebiegów elektrycznych"

(57) Sposób wyróżnia sic tym, że zapamiętuje
öle zliczone w wydłużonym czasie pomiaru
impulsy kwantujące, a następnie rozpoczyna
8 ie rozładowywanie kondensatora i ponowne
jliczanie impulsów kwantujących o niezmienio
nej częstotliwości do momentu rozładowania
kondensatora i również zapamiętuje się ich
liczbę, po czym automatycznie wyznacza się
iloraz liczby tych impulsów przez liczbę
impulsów zliczonych w pierwszej fazie mnożąc
ten iloraz przez współczynnik zapewniający
odczyt w żądanych jednostkach, stanowiący
wynik pomiaru.
Urządzenie zawiera przetwornik całkują
cy /1/» synchronizator / 2 / , licznik /3/»
procesor / 4 / , bramki logiczne /5,6,7/ oraz
generator impulsów kwantujących / 8 / .
/2 zastrzeżenia/

(57) Układ zawiera przetwornik magnetyczny / 1 / ,
detektor indukcji magnetycznej /4/» wzmacniacz
regulacyjny /5/» falownik z modulacją szero
kości impulsów / 8 / , komparator / 7 / , generator
przebiegu piłokształtnego / 9 / oraz układ auto
matycznej kompensacji zera /6/.
Wynalazek znajduje zastosowanie w układach
automatycznej regulacji prądów i napięć, w sta
bilizatorach i regulatorach napięcia, urządze
niach spawalniczych, napędach elektrycznych itp.
/2 zastrzeżenie/

"LSh

1! ^

:

Q

<zy
4(51) G01R

A1(21) 260424

4(51) G01R
(22) 86 07 01

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
\J2\ Kuchta Jerzy, Rzepa Henryk
(54) Sposób i charakterograf do pomiaru
charakterystyk przyrządów półprze
wodnikowych
[57) W sposobie wykorzystującym impulsową
■etodę pomiaru charakterystyk, sygnały propor
cjonalne do pobudzenia i odpowiedzi mierzo
nego przyrządu wzmacnia się przy pomocy
wzmacniaczy odchylania o skokowo regulowanej
fazie wzmocnienia, a do rejestratora zbudo
wanego na lampie oscyloskopowej doprowadza
się jednocześnie sygnały pomiarowe i impulsy
gaszące, przy czym eliminuje się podawanie
impulsów wygaszających w momencie podawania
sygnałów kalibracyjnych.
Oharakterograf zawiera wzmacniacze odchy
lania poziomego / 4 / i pionowego / 5 / mające
skokowo regulowaną fazę wzmocnienia różniącą
się o 180 dla sygnałów o przeciwnych pdlaryMcjach, układ sterowania / 6 / , układ pomiaro■•y / 3 / , generator napięcia analizującego / 1 / ,
Układ zabezpieczenia przeciwporażeniowego /a/,
układ zabezpieczenia nadmiarowego / 8 / , oraz
układ kalibracji / 7 / .
/2 zastrzeżenia/

A

A1 (21) 26IIOO

(22) 86 08 19

(71) Politechnika Poznońaka, Poznań
(72J Jajszczyk Andrzej, Tyszer Jerzy
p 4 ) Sposób testowania komutatora cyfrowego
oraz układ do teotov/ania komutatora
cyfrowego
(57) Sposób polega na podawaniu na wejścia
komutatora ciągów bitów o długości odpowiadają
cej liczbie traktów wejściowych, a następnie
o długości odpowiadającej liczbie kanałów wejśoiowych, których binarne kody pozycji, odległe
od siebie o "1" w sensie Hamminga, mają różne
wartości. Komutator jest tak sterowany, że każde
wejście jest łączone z każdym wyjściem jednokrot
nie, zaś na wyjściach nieuszkodzonego komuta
tora obserwuje się ciągi binarne takie jak na
wejściach, lub też ich negację.
Układ zawiera cykliczny rejestr szeregoworównoległy /RP/, blok sterujący /BS/, odcinającą
bramkę iloczynu /B/ i "n" układów pośredniczących
/UP/.
/2 zastrzeżenia/

,^V

■>*!
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4(51) G01R
v7l)
(72)

A1(21) 261125

(22) 86 08 21

Instytut Lotnictwa, Warszawa
Sadkowski Marek, Dygas Zdzisław

(54) Układ elektroniczny lotniczego klasy
fikatora przyrostów wielkości elektrycz
nych i nieelektrycznych
\57] Układ zawiera człon wejśoiowy /CW/, oraz
na każdą klasę dwa komparatory okienkowe
K , K /, których dwa wejścia - odwracające
i nieodwracające - są ze sobą połączone.
Układ zawiera także przerzutnik dwustabilny
/P/, raultiwibrator /M/, wzmacniacz wyjściowy
/W/ oraz licznik /L/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) G01R

A2(21) 265310

{Z2J Ql 04 21

(75) Skalmierski Jacek, Hagel Marek, Gliwice
(54) Sposób przetwarzania wielkości analo
gowych na wielkości cyfrowe
^57) Sposób polega na tym, że wstępnie doko
nuje się zamiany wielkości analogowej na
częstotliwość lub długość impulsu, którą
wprowadza się poprzez magistralę pomiarową
jednobitową działającą na zasadzie głoso
wania do urządzenia dokonującego cyfrowego
pomiaru częstotliwości lub długości impulsu,
Wynalazek służy do cyfrowego pomiaru
wielkości analogowych.
/1 zastrzeżenie/

4(51) G02B

A1 (21) 259630
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Mikroskop służy do obserwacji obiektów np. pod
czas operacji medycznych i umożliwia sterowa
nie jego głowicą przy pomocy głowy obserwatora,
/1 zastrzeżenie/

4(51) G02B

A1 (21) 263561

(22) 87 01 06

Í

71) Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa 1
72) Bociek Piotr, Olczak Janusz, Sowiński
Janusz

(54) Sposób oraz układ optyczny do otrzymywania
oprazu rzeczywistego złożonego z dwóch
"obrazów nastawnie wybranych fragmentów
przedmiotu obserwacji'
(57) Sposób polega na tym, że wiązki świetlne
odbite od przedmiotu obserwacji kieruje się
poprzez obiektyw główny na dwa odchylające ukła
dy optyczne, którymi wydziela się dwie wiązki Ą
świetlne i kieruje się je przez dwa obiektywy i
pomocnicze na dwa elementy odbijające, a następ-^
nie na scalający element optyczny. Elementem
tym wybiera się określone wiązki świetlne po- i
przez nastawne przesuwanie się wzdłuż osi optyos«
nej obiektywu głównego i obrazy rzeczywiste łą
czy się za pomocą scalającego elementu optycz-B
nego w płaszczyźnie obrazu pośredniego w jeden 1
obraz rzeczywisty, który odtwarza się obiekty- 1
wem dodatkowym w płaszczyźnie obrazu finalnego.
Układ optyczny zawiera obiektyw główny
/ 1 / , za którym są umieszczone symetrycznie
względem jego osi optycznej dwa zestawy optycznei
pierwszy składający się z odchylającego układu 1
optycznego / 2 / , obiektywu pomocniczego / 4 / i
elementu odbijającego /6/ oraz drugi składająoy
się z odchylającego układu optycznego /3/ obiek
tywu pomocniczego / 5 / i elementu odbijającego i
171. Między tymi zestawami na osi optycznej obie
ktywu głównego / 1 / jest umieszczony scalający 1
element optyczny / 8 / , a zanim obiektyw dodatkowy
/10/ nastawnie przesuwane współbieżnie wzdłuż osi
optycznej obiektywu dodatkowego /10/ odtwarzają
cego obraz rzeczywisty w płaszczyźnie .obrazu
finalnego /11/. Osie optyczne obiektywu głównegoi obiektywu dodatkowego oraz oś symetrii scala
jącego elementu optycznego / 8 / leżą w jednej
linii prostej.
/11 zastrzeżeń/i

(22) 86 05 21

(75) Wojciechowski Stanisław, Warszawa
(54) Mikroskop operacyjny
(57) W mikroskopie głowica / 1 / wyposażona w
uchwyt / 3 / do głowy i podpórkę / 2 / pod brodę
jest zawieszona na elastycznej lince /4/»
połączonej z przeciwwaga /8/»

4.(51) G03B

A1(21) 260877

(22) 86 08 01

Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu
Wewnętrznego, Oddział Usług, Warszawa
(72) Raczek Jarosław, Kołakowski Jacek
(71^

(

(54)
v

Sposób 1 urządzenie do pomiaru parametrów
ekspozycji aparatów fotograficznycE

:

Dla dokonania pomiaru aparat / 9 / umieszcza
się pomiędzy emiterem światła / 7 / , a czujnikiem
/ 1 0 / układu odbiorczego, emitując światło białej
zmieszane z impulsowym promieniowaniem podczer- j
wonym.
Układ odbiorczy / 1 0 , 15/ wykrywa i przek- 1
ształca impulsy promieniowania podczerwonego na
impuls o czasie trwania równym czasowi otwarcia I
migawki / 9 / . Urządzenie zawiera komorę miesza- '
jącą / 6 / wyposażoną w nadajniki / 8 / promieniowa
nia podczerwonego, w której następuje zmieszanie^

Jr
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otre ymanego

z nadajnika / 1 / światła białego
I podczerwienią. Pomiędzy komorą /6/, a na
dajnikiem światła białego /1/ umieszczona
jeut blenda /3/ z kalibrowanymi otworami /4/,
/4 zastrzeżenia/

4(51) G05B

69
AH21) 259745

Í22) 86 05 26

(71) "SIIEX" Sp.o.o., Gdynia
(72) Gągało Bogdan, Lewański Waldemar
(54) Sposób i układ do sekwencyjnego progra
mowania urządzeń sterujących

4(51) G03B

A2(2l) 264364

(22). 87 02 26

Sposób charakteryzuje się tym, że wybór
kolejnej dekady uzyskuje się przez chwilowe
wciśnięcie przycisku programującego /PP/, nato
miast programowanie dekady polega na przytrzy
maniu przycisku programującego /PP/ do momentu
pojawienia się żądanej cyfry.
Układ składa się z licznika adresowego
/LA/, generatora taktu /GT/,demultiplexer*
/OM/, licznika programowego /LP/, układu
formującego /UP/ ora* z przycieku progra•ujeceúo /PP/.
/ 2 zastrzeżenia/

fol) Wojewódzka Pracownia Dydaktyczno-Techniczna, Kieloe
(72) Jóźwiak Bolesław, Janczak Jan

CT

1

LP

[54) Układ i sposób sterowania rzutnika
automatycznego
(57) Układ ma blok zamiany /I/ sygnału akustycz
nego na impulsy cyfrowe, przerzutnik z regene
racja impulsu /II/, przerzutnik monostabilny
/III/ oraz układ wykonawczy /IV/.
Sposób polega na zamianie sygnału akustycz
nego -komentarza do przeźroczy na impulsy cy
frowe..
/2 zastijeżenia/

Oi
4(51) G03G

(

4(5l) G05D

A1 (21) 261035'

(22J 86 08 14

(71) Przemysłowy Instytut Aut-omatyki i Pomiarów
"MERA-PIAP", Warszawa
\72^ Jabłkowski Jan, Omylińska Barbara,
Gawęda Jerzy, Bednarkiewicz Marek,
Serwach Andrzej

f

A1 (21) 261656

\22) 86.10 01

7l| Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
72) Gol don Józef, Nowak Eugeniusz,
' Wiśniewski Wojciech

p4) Spoaób i urządzenie do wywoływania
' chmura pyłową obrazu utajonego
(57) Sposób polega na tym, że powietrze wraz
z cząstkami pyłu jest zasysane do komory
niskiego ciśnienia z komory wysokiego ciśnie
nia oraz z otoczenia, przy czym nadmiar po
wietrza w komorze wysokiego ciśnienia po
odfiltrowaniu pyłu zostaje odprowadzany-na
zewnątrz.
Urządzenie składa się z co najmniej
jednej komory /1/ niskiego ciśnienia z umie
szczoną w niej dmuchawą /2/, co najmniej
jednej komory /3/ wysokiego ciśnienia, w
której znajdują się kanały labiryntowe /4/
zaopatrzone w osadniki pyłu oraz umieszczone
trzy wylocie zasobniki /5/ pyłu.
/4 zastrzeżenia/
7

S

Stabilizator przeznaczony do układów
regulacji temperatury z regulatorami
bezpośredniego działania
V57) Stabilizator ma komorę /3/ wyposażoną
w co najmniej dwa przyłącza /6 i 8/, zawie
rającą dwie części funkcjonalne /2a i 2b/.
Pierwsza częśó /2a/ usytuowana jest tak, że
przepływają przez nią i mieszają się w niej
główne strumienie płynu, a druga część stabili
zująca /2b/ usytuowana jest tak, że przepływa
ją przez nią i mieszają się w niej ograniczo
ne ilości płynu. Czujnik temperatury /1/ regu
latora umieszczony jest w części stabilizują
cej /2b/, a jego koniec usytuowany jest w części
pierwszej /2a/ komory / 3 A Stabilizator umie
szczony jest w przewodzie wylotowym obwodu
wtórnego wymiennika ciepła. /3 zastrzeżenia/

70
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4Í51N G05D
' G01K

A1 Í21) 261136
"
'

(22) 86 08 22
v
^

Fabryka Automatyki Chłodniczej, Cieszyn
^72S Brudny Józef, Parny Jan, Paluch
' Roman, Sztefek Edward
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ciowych od sieci elektroenergetycznej / 2 / i
od zespołu prądotwórczego / 1 / , które w jego
strukturze są sprzężone z wyjściami sygnałów
sterujących załączaniem zaprogramowanej ilości
zespołów prostownikowych / 4 / . /1 zastrzeżenie/

(54) Układ linearyzacji czujnika rezystancyjnego o charakterystyce wielomianowej
\§i\ Układ zawiera trzy wzmacniacze opera
cyjne, z których jeden /W1/ pracuje jako
sumator, drugi /W2/ jako wtórnik napięciowy,
a trzeci /W3/ jako konwerter napięcie-prąd.
/3 zastrzeżenia/

4(51) G05P
' H02J

261103

(22J 86 08 19

(71) Politechnika Poznańska, Poznań
\J2) Kozłowski Krzysztof, Bajsert Władysław,
Kasiński Andrzej
4(51) G05D
G01K

W
54
fe

Al(2l) 261137

(22) 86 08 22

Fabryka Automatyki Chłodniczej, Cieszyn
Brudny Józef, Farny Jan, Paluch Roman,
Sztefek Edward
Elektroniczny regulator dwustanowy
o regulowanej hiaterezie

157) Regulator dwustanowy ma rezystancyjny
mostek pomiarowy, zawierający w jednej gałęzi
termistor /RT/, połączony jednym zaciskiem
z ujemnym biegunem zasilania, a drugim poprzez
potencjometr /P1/ i rezystor /R1/ z dodatnim
biegunem zasilania. Drugą gałąź mostka tworzą
równej wartości rezystory /R2/ i /R3/.
/3 zastrzeżenia/

41,51) G05P
H04M

A1 (21) 260027

(22) 86 06 11

\71\ Zakłady Telekomunikacyjnych Urządzeń
Zasilających "Telkom-Telzas",
,
Szczecinek
(72\ Grunt Marek, Kowalski Wiesław, Grunt
' Jacek
V54) Siłownia prądu stałego
\57) Siłownia składa się z szeregu zespołów
prostownikowych / 4 / i z bloku kontrolnosterującego / 5 / . Zespoły prostownikowe IM
są połączone, poprzez przełącznik / 3 / , z
jednym z dwóch źródeł zasilania, którymi są
zespół prądotwórczy /I/ i sieć elektroener
getyczna / 2 / . Do bloku kontrolno-sterującego
/ 5 / są doprowadzone wejścia sygnałów napię

l54) Zasilacz oieciowo-akumulatorowy urządzeń
elektronicznych"
o 7 ) Zasilacz zawiera układ buforowania napie- 1
cla zasilania /UBUS/ przyłączony równolegle do ]
stabilizatora napięcia wyjściowego /ST/. Człon J
ładowania akumulatorów stanowi źródło stałoprą- j
dowe /ZS/, przyłączone do bloku prostownika /P/<!
Element ograniczający napięcie ładowania
/ON/ przyłączony jest równolegle do baterii
akumulatorów /BA/. Człon przełączający na zasi-J
lanie wewnętrzne 3kłada się z klucza tranzysto-ł
rowego /KT/ oraz wzmacixiacza /WS/ z elementem
progowym na wejściu, reagującym na zanik napię-j
cia sieci.
/1 zastrzeżenie/.

4(51) G05P

A2(21) 265390

(22) 87 04 27

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72) Wolański Waldemar
(54) Układ połączeń elementów mocy zespołu
zasilaczy niskiego napięcia
57) W układzie prostowniki napięó dodatnich

,DR1, DR2, DR3, DR 4/, złożone z diod z anodą
%
na obudowie, prostowniki napięó ujemnych /D1,

D2, D3, D4/ złożone z diod z katodą na obudo
wie, równoległe stabilizatory napięć dodatnich
zawierające tranzystory typu pnp i stabiliza
tory napięó ujemnych zawierające tranzystory
typu npn są umieszczone bezpośrednio na wspól
nym radiatorze.
/2 zastrzeżenia/
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4^51) G06P
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1(51) G06P
' v
G09G

Al(2l) 259822

(22) 86 06 02

[71) Politechnika Gdańska* Gdańsk
[72) Ziajka Eugeniusz, Belczak Stanisław,
i ' Owczarski Andrzej, Czaja Janusz,
Hajdel Jan, Iwaszkiewicz Tomasz,
Jasiński Marian, Juchniewicz Józef,
Lewandowski Zdzisław, Hankiewicz
Jerzy, Nowak Andrzej, Walczak Zdzisław,
Wojtkiewicz Jan
[54) Sposób i układ generacji zespolonego
^
sygnału wizyjnego do terminala
- ekranowego
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szyb
kiego zapisu i odczytu informacji w pamię
ciach dynamicznych RAM dla jej wyświetlenia
na ekranie wskaźnika.
Odczytu informacji z pamięci dynamicz
nej RAM / 4 / dokonuje się parami po dwa odozyty jeden za drugim, informację z pierw
szego odczytu w parze napełnia się rejestr
pierwszy, a informacją z drugiego odczytu
w parze napełnia się rejestr drugi, w przer
wach czasowych utworzonych między tak pow
stałymi parami odczytów, równych różnicy
czasów dzielących sąsiednie pary odczytów,
pomniejszonej o podwójny odstęp czasu dzie
lący odczyty jednej pary, wprowadza się do
datkowy odczyt lub zapis, do pamięci RAM /4/»
informacji pochodzącej z mikrokomputerowego
układu sterowania / 1 / .
Zespolony sygnał wizyjny powstaje po
zsumowaniu, w węźle sumującym / 8 / , impulsów
synchronizujących obraz z generatora impul
sów synchronizujących / 7 / oraz impulsów
otrzymywanych na wyjściu bramki logicznej,
powstałych przez zsumowanie impulsów z wyjść"
obu rejestrów szeregowych, pierwszego i dru
giego.
Układ składa się z mikrokomputerowego
układu sterowania / 1 / , zegarowego układu stero
wania / 2 / , multipleksera / 3 / , pamięci RAM / 4 / ,
generatora impulsów synchronizujących / 7 /
węzła sumującego /&/ oraz bloku / 9 / , w skład
którego wchodzą dwa rejestry szeregowe oraz
bramki logiczne.
/2 zastrzeżenia/

A1 (21) 259899

(22) 86 06 04

Xft\ Instytut Komputerowych Systemów
' Automatyki i Pomiarów, Wrocław
y 2 | Paterman Janusz, Kramařowaka Teresa
\54} Sposób optymalizacji parametrów detekcji
klawiszy pojemnoścłowycE
(57^ Wynalazek rozwiązuje zagadnienie realiza
cji maksymalnej histerezy mechanicznej przy
jednoczesnej maksymalnej czułości przetwarza
nia przesunięcia na napięcie w klawiaturach
stosujących klawisze pojemnościowe o różnych
pojemnościach początkowych i stosunkowo nie
wielkich zmianach pojemności klawisza w stanie
naciśniętym.
Sposób polega na tym, że przy określonym
napięciowym progu /V„/ zadziałania równym
wartości napięcia amplitudowo zmodulowanego
sygnału będącego wynikiem przetworzenia znaną
metodą pojemności /C„/ minimalnej ze zbioru
pojemności naciśniętych klawiszy klawiatury,
stosuje się przetworzenie na ciąg impulsów
różnicy pojemności klawisza i stałej pojemności
/C^/, równej największej pojemności ze zbioru
nienaciśniętych klawiszy klawiatury, 5 jedno
czesnym wyborem napięciowego progu /V,/ zwol
nienia, równego napięciu amplitudowo zmodulo
wanego sygnału, który jest wynikiem przetwo
rzenia maksymalnej pojemności ze zbioru klawi
szy nienaciśniętych i zwiększeniem czułości
przetwarzania n-krotnie, gdzie

n = 7j

*— , w stosunku do c z u ł o ś c i przetwa-

°H " °L

rzania pojemności klawisza znaną metodą.
/1 zastrzeżenie/

2
vi
VM

Ml

r^

In

»i

Km

M2

4(5l) G06P

A1 (21) 260111

(22) 86 06 17

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
.
Warszawa
^72) Kątcki Andrzej, Ozóg Jerzy, Siewicz
Adam
(54\ Jednopoziomowy układ wysterowania
' sygnałów
sygnałów przerwań
przerwań w systemie wieloprocesowym
(57) Układ ma wyjścia pojedynczego przerzutnika /DP/ dołączone bezpośrednio do wybranego
wejścia przerwania modułu obsługi przerwania
/MOP/, przy czyn wejścia sterujące tego przerzutnika /DP/ są połączone z modułem zgłosze
nia przerwania /MZP/ oraz z modułem obsługi
przerwania /MOP/ poprzez dwukierunkowe bufory
/B/ szyny danych oraz elementy logiozne /NOR/
i /NAND/.
Układ umożliwia zwiększenie prędkości
uzyskiwania odpowiednich sygnałów.
/1 zastrzeżenie/
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we /9/ z łącznikami elektrycznymi /3/ przymo-i
cowanymi do drukowanej płyty /5/. Wzdłuż ze-^
wnętrznych boków elastycznej powłoki /1/ oztjJ
nej płyty /4/ oraz drukowanej płyty /5/ przy-Zl
twierdzona jest szczelnie obudowa /6/ w postaci
szczelnego zbiornika z króćcem dolotowym /7/ J
gazu pod ciśnieniem.
/2 zastrzeżeniaj
t

4(51) G06F

A2^21) 263999

^22) 87 02 05

(75) Dobrzański Roman, Gdańsk
generacji sygnału stanu wciśnięcia
(54) Sposób
g
klawjJ3za optoelektronicznej klawiatury,"
szcza komputerowej i optoelektronicz
zwłas:
na klawiatura zwłaszcza komputerowa
ao stosowania tego sposobu
V57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania nowego typu klawiatury optoelektronicz
nej, zwłaszcza komputerowej charakteryzują
cej się szczególnie prostotą budowy, wysoką
ergonomicznością i znaczną obniżką kosztów
wytwarzania i eksploatacji.
Sposób generacji sygnału stanu wciśnię
cia klawisza charakteryzuje się tyra, że na
stępuje sekwencyjne, wymuszone przez układ
sterujący /US/ przeglądanie matrycy klawiszy
/F/ po obu współrzędnych promieniowaniem
świetlnym z nadajników /N/ i synchroniczny
odbiór tego promieniowania-identyfikacja sta
nu klawiszy- w odbiornikach /O/ promieniowa
nia, których liczba jest mniejsza niż najm
niejsza z liczb określających ilość wierszy
i kolumn matrycy, najkorzystniej przez jeden
odbiornik.
Optoelektroniczna klawiatura ma układ
światłowodowy-/S/ z wlotami /Wl/ sprowadzają
cy promieniowanie świetlne z wierszy i kolumn
matrycy do odbiorników promieniowania. W ukła
dzie sterującym zapewniającym sekwencyjne
przeglądanie matrycy i synchroniczny odbiór
następuje identyfikacja wciskanych klawiszy.
/4 zastrzeżenia/

4(51) G08B

A2(2l) 262350

(22). 86 11 14

\75) Molenda Dariusz, Kielce
.(54) Mikrofalowy
y czujnik ruchu szczególnie do ;
systemów alarmowych

[dl) Mikrofalowy czujnik ruchu zawiera moduł j
generatora w.cz. /1/ z prętem /3/ emitującym I
promieniowanie elektromagnetyczne, układ
elektroniczny /4/ oraz ekran /2/.
Działanie czujnika jest oparte na zjawisku
Dopplera.
/3 zastrzeżenia/ '•

4(51) GOSC
P17D
v

Al (21) 261224
'

(22) 86 08

v

J

(71) Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw Pieców
Tunelowych, Kraków
,
\72) Łaba Paweł, Kruczała Rysrard, Markiewic
Jerzy
(54| Wielotorowe elektroniczne urządzenie
' sygnalizacyjne zwłaszcza do kontroli
pracy gazowych obiektów energetycznych
szczególnie pieców tunelowych i komo
rowych

4Í.51) G06P

A2(2l) 265102 .

(22) 87 04 09

(75) Pomorski Maciej, Szczeoin
(54] Przemysłowa klawiatura komputerowa
{sf) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania konstrukcji szczelnej klawiatury bez
systemu sprężyn zwłaszcza do obsługi systemów
mikrokomputerowych.
Elastyczna powłoka /1/ ma wypukłe formy
/1a/ na które swoimi otworami nałożona jest
sztywna płyta /4/. Górne ścianki wypukłych
form /1a/ połączone są przez elementy napędo

Urządzenie zawiera dwa zespoły zgłoszenio-j
we /ZZ1/ i /ZZ2/, z których jeden połączony
Jest z zespołem sygnalizacji optycznej /ZS01/»1
zaś drugi z zespołem sygnalizacji optycznej
/ZS03/. Zespół zgłoszenipwy /ZZ1/ połączony
jest rejestr równoległy /RR/ z zespołem aygna-J
lizaćjI optycznej /ZS02/, a poprzez bramkę
sumującą /B1/ z blokiem /B/ wytwarzającym ay- 1
gnał uruchamiający procedurę awaryjną /SUPA/ j
przerzutnikiem /?/, oraz układem czasowym /UO/J
Zespół zgłoszeniowy /ZZ2/ połączony jest
ze znanym układem przeglądającym /M, L, RS, G/»
który połączony jest z komparatorem synchronic!
cznym /KS/ oraz licznikiem rewersyjnym /LR/.
Licznik /LR/ jest połączony z nastawnikiem /N/f
oraz poprzez dekoder /D/ zsygnalizatorem aku- I
stycznym /SA2/.
/3 zastrzeżenia/ I
f

I

r
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do 5% całkowitej powierzchni badanego obiektu.
Dalszej analizie i rejestracji poddaje się
sygnał o najkorzystniejszych parametrach ener
getycznych pochodzący od jednego przetwornika.
Układ do detekcji emisji akustycznej zo
staje zwielokrotniony do takiej ilości, aby
sumaryczna powierzchnia kołowa zajmowana przez
przetworniki nie była większa od 5% całkowitej
powierzchni badanego obiektu / 1 / . Wyjścia każ
dego przedwzmacniacza / 2 / niezależnie połączone
jest poprzez przełącznik wielokrotny / 4 / z blo
kiem obróbki sygnałów / 5 / .
/2 zastrzeżenia/

4(51)

G08C

A2(21) 264931

(22) 87 03 31

G21P
A62D

A1 (21) 255265

(22) 85 09 04

b o ) 84 09 04 - US - 646,745
(71) Frank Manchak Jr., Santa Barbara, US

(71) Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
' "Stolica", Warszawa
172] Nowak Marek, Smiechowski Marek

(54) Sposób zobojętniania retencj onowanych.
niebezpiecznych odpadków oraz urządzenie
cTo zobojętniania odpadków

Í54) Urządzenie sterujące automatyką
przemysłową drogą radiową, w szczegól
ności za pośrednictwem radiotelefonu

Sposób polega na tym, że retencjonowane
odpadki są po przemianie w stan nierozpuszczal
ny przemieniane w litą, gęatą masę, która jest
nieprzepuszczalna i ma wytrzymałość i sztywność
umożliwiającą przenoszenie znacznych obciążeń.
Urządzenie składa aię z pojazdu gąsienico
wego z wysięgnikiem, na którym poprzez krążek
i linę jest zawieszona kratownica. W kratownicy
jest zawieszony przesuwny pionowo pomost z obro
towymi żerdziami /J/, zakończonymi kołnierzami
/ 7 8 / , w których osadzone są człony / 7 6 / inlektorów nożowych /M/. Do członów / 7 6 / są zamoco
wane taśmy / 8 4 , 8 6 / i świdry / 8 8 / . Żerdzie /J/
mają kanały, połączone z kanałami członów / 7 6 /
zakończonymi wylotami / 9 0 / , dla doprowadzania
środków chemicznych.
/35 zastrzeżeń/

(57) Urządzenie składa się z układu logiczne
go kodującego / 1 / i układu logicznego deko
dującego / 2 / . W układzie logicznym kodującym
/1/ znajduje się klawiatura / 3 / , matryca /4/»
blok kodujący / 5 / , blok pośredniczący / 7 /
oraz blok decyzyjny /6/.
W układzie logicznym dekodującym /2/ blok
dekodera / 8 / połączony jest szeregowo z blokiem
pamięci /9/» który połączony jest szeregowo
t matrycą /11/, a pomiędzy blok dekodera / 8 /
i blok pamięci /9/ włączony jest blok decyzyjny
/10/.
/1 zastrzeżenie/

H5l)

G10K

X2{zy

265467

-

(22) 87 04 30

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Gen.
#
A. Zawadzkiego, Opole
\72) Gronowski Bogusław
(54) Sposób i układ do detekcji emisji
akustycznej

(72)

(54)

\57^ Zgodnie ze sposobem do detekcji emisji
akustycznej wykorzystuje się zespół kilku do
kilkunastu przetworników piezoelektrycznych
•"Wieszczonych możliwie blisko obok siebie
JLJedne.1 obudowie na ograniczonym obszarze

4(51) G21P

A1 (21) 258143

(22) 86 02 06

(71) Magyar Ásványolaj és Poldgáz Kísérleti
Intézet
^54) Kompleksowy sposób rozdzielania i apara
tura do zmniejszania zawartości soli.
nieaktywnej w roztworach odpadkowych
z siłowni jądrowych

(57) Sposób opiera się na odpowiedniej kombi
nacji nowoozesnych operacji rozdzielania,
takich jak strącanie, sączenie, ultrasączenie,
osmoza odwrócona, wymiana jonów, odparowanie i

74

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

krystalizacja. Praktycznie całkowitą ilość
składników przenoszących promieniotwórczość' .
/oprócz trytu/ można skutecznie oddzielić
od soli nieaktywnych. Część soli nieaktyw
nych /azotany metali alkalicznych/ można trak
tować jako odpady przemysłowe, a drugą część
/kwas borowy/ można zawracać do obiegu.
Strącanie, wymiana jonów, osmoza odwró
cona i krystalizacja stanowią operacje uzu
DZIAŁ

»r 11 /377/ igás

pełniające się albo zastępujące nawzajem.
Osmozę odwróconą stosuje się nie tylko do
rozdzielania wody i substancji rozpuszczonych,
lecz także do rozdzielania rozpuszczonych
składników.
Wynalazek dotyczy również aparatury skła
dającej się z kombinacji odpowiednich urządzeń
do„tyoh operacji łącznie z recyrkulacją.
/11 zastrzeżeń/
a

ELEKTROTECHNIKA

4(51) H01B

bij

A1 (21) 261681

(22) 86 10 02

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
w Budownictwie "ELEKTROfJONTAZ",
Warszawa
(72) Sosnowski Tadeusz, Berek Izabela
154) ár odnionapiociowy, pniowy izolator
napowietrzny z tworzyw sztucznych"*

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyska
nia izolatora o rozszerzonym zakresie zastoso
wania do trzeciej strefy zabrudzeniowej.
Izolator ma jednolitą, trwałą powłokę
/ 2 / z tworzywa sztucznego o określonej gru
bości, korzystnie z silikonowego kauczuku,
połączoną z zewnętrzną powierzchnią rdzenia
/ 1 / za pomocą kleju technologią prasowania
w formie. Krótsze żebra / 4 / izolatora, syme
trycznie rozmieszczone pomiędzy żebrami / 3 /
rdzenia / I / , są wykonane z tego samego ma
teriału, co i powłoka /?/• W skład materiału
powłoki / 2 / i żeber / 4 / wchodzi 20,- napełniacza w postaci krzemionki syntetycznej, bezwod
nej , wyaokoaktywnej.
/2 zastrzeżenia/

4 51

H01H

A3 21

266170

22

87 Ob 09

71
72

Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszav
Kuciński Stefan

54

Układ samoczynnego wyłącznika termicznego

57 Układ umożliwiający włączanie elementu
grzejnego z nastawianym opóźnieniem w stosunku
do włączenia napięć zasilających do urządzenia,:
charakteryzuje się tym, że wyjście układu załą-'
czającego /UZ/ je3t połączone z elektrodą steru
jącą /B/ tyrystora /Ty/, a cbwód zasilający tegc
układu jest dołączony do zacisków wyjściowych
bloku zasilacza / Z / . Układ oygnalizacyjno-separujący /U33/ włączony jest pomiędzy wejście
układu załączającego /UZ/, a wyjście układu
opóiniającego /UO/.
/1 zastrzeżenie/
i
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4^5l) H01J

„

A1

J_
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l 2 1 ) 261010

l"'

(22J 86 03 12

(71I Zakłady .Vytwórcze Lamp Elektrycznych
"Polamp" im. R. Luksemburg, Zakład
Doświadczalny, warszawa
I7?) Grochowski Bogusław, Słabęcki Waldemar,
Zięba Michał, Komorowska Ewa, Rejf Bogdan,
Marchewka i/iieczysław
4(51) H01B
V71)
,
(72)
'

A2(21) 2Ó4827

(22J.37 03 24

Zakłady Tworzyw Sztucznych "ERG",
Gliwice
Wyderka Zbigniew, Biernacki Kazimierz,
Kazanecki Hieronim, Biernat Helena,
Łuń Teresa

(54\ Elastyczny materiał elektroizolacyjny
nasycony j sposób wvtwarzanin elaštýczngjgjo materiału elektroizolacyjneKO
nasycone K O
(57) Istotą rozwiązania je3t nasycenie nośnika
bawełnianego, szklanego, syntetycznego lub
papieru i lakierem ftalowokarbamidowym za
wierającym 3-5.J wagowych żywicy raelaminowo-

wy cyrkonowej i 0,0015 - 0,C025,J wagowych sy
katywy manganowej. Materiał jest przeznaczony
zwłaszcza do izolacji w urzeądzeniach i apara
tach elektrycznych niskiego napięcia.
/2 zastrzeżenia/

54) Sposób wytwarzania blach i taśm niobowychJ

Ł*
(
.
' o wysokiej czystości. zwłaszcza do .iarzuiM

wysokoprężnyen lamp sodowych

(57) Sposób polega na tym, że złom niobowy i
ewentualnie kęsy niobu metalicznego po wstępnym*
oczyszczeniu wygrzewa się w próżni rzędu 13,3
mPa przez co najmniej 6 godzin i w temperaturze^
od 750 do 850°c, a następnie przetapia się w
piecu elektronowym na wałki, które wygrzewa sio]
w temperaturze 1050-1150°C w próżni rzędu 1,33
mPa przez co najmniej 2 godziny. Następnie wałl
te ponownie przetapia się w piecu elektronowym,
po czym po zakuciu ich na zimno na grubość 20-1
25ma trawi się je w mieszaninie kwasów, przemywtfj
i wygrzewa w temperatu e 1050-115C°C przez co
najmniej 2 godziny. Tak wytworzone kształtki
niobowe poddaje się procesowi wielokrotnego
walcowania do grubości 0,2-0,3 mm.
/2 zastrzeżenia/
4 (51)H01K

Al(2l) 260010

(22) 86 06 09 i

(71) Spółdzielnia Inwalidów "Delam"
Zakłady Elektrotechniczne, Dąbrowa Górnicza
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Kralewgki Jędrzej., Glezek Stanisław,
Skalbmierska Jadwiga, Buraki Antoni
[CA) żarówka dekoracyjno-oświetleniowa
(57) żarówka o zwiększonej trwałości ma bańkę
szklaną / 1 / ° kształcie płomyka świecy z co
najmniej częściowo karbowaną poosiowo powierz
chnią , przy czym kąt zawarty między karbami
na maksymalnej średnicy bańki wynosi 120° ,
eras żarnik jednoskrętny / 2 / którego stosunek
odcinka poziomego między podpórkami / 3 / do
każdego z dwóch odcinków żarnika między doprowadnikiem prądu / 4 / , a podpórką / 3 / wynosi
1J1,5.

75

trolitu, w ustalonym przedziale czasowym,
zapewniającą zachowanie pojemności elektrycznej
zbliżonej do pojemności znamionowej niezależnie
od temperatury otoczenia akumulatora.
/1 zastrzeżeni e/

11» «

/2 zastrzeżenia/

4(51) H01M

Al(2l) 263881

^22) 87 01 30

(71) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej
i Samochodowej, Sulejówek
(72 Przyłuski Jan, Harczenko Zygmunt,
(72)
Mojski Mirosław; Romanowski Józef,
Janecki Janusz, Charońaki Edward
4(51) H01L

A2(21/) 265643

(22) 87 05 12

(71) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosła
wa Dąbrowskiego, Warszawa
(72) Kapelewski Jerzy
(54) Sposób wytwarzania elementu przenoszącego
sprężyste falo powierzchniowe
(57) Sposób polega na wprowadzeniu w warstwę
przypowierzchniową elementu z materiału z
grupy dielektryków centrosymetrycznych jonów
domieszek niecentralnych. Jony wprowadza się
na głębokość co najmniej równą amplitudzie
przenoszonej fali powierzchniowej.
Tak uzyskane elementy mają własności
elementów wykonanych z materiałów piezoelek
trycznych.
/1 zastrzeżenie/
4(51) H01M

A1 (21) 259598

(22j 86 05 19

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72J Sikora R o b e r t , Tomaszewski Jerzy,
' Lasocki Zdzisław, Jarmoc Wojciech
V*) Akumulator ąutotermiczny
\57) Akumulator ąutotermiczny elektryczny ma
płaskie, szklane lub ceramiczne elementy grzej
ne / 3 / z cienką warstwą elektroprzewodzącą
po stronie przeciwnej do dna / 1 / bloku doty
kające d o dna / 1 / . D o elektrod / 4 / naniesio
nych na całej długości krótszych krawędzi ele
mentów / 3 / grzejnych po stronie warstw e l e ktroprzewodzących, dotykają metalowe styki / 5 /
pradoive, w kształcie pa3ków o długości równej
krótszej krawędzi elementów grzejnych, a do
nich podkładki / £ / izolaeyjno-dyatansowe, do
podkładek / 6 / dotyka jednym swym końcem od
*ołu napięty płaski, sprężysty element / 7 /
tworzywowy w kształcie litery "S"» który
drugim swym końcem poprzez otwór zamocowany
Jest wkrętem / 8 / tworzywowym do dna / I / bloku
akumulatorowego / 2 / , przy czym styki / 5 / prąiowe połączone są w obwód elektryczny z w y j ś 
ciem na podniesionym zacisku / 9 / i na podnie
conym zacisku / 1 0 / , a cały zestaw konstruk°yjny 2 przewodami elektrycznymi tworzącymi
>wrod elektryczny otoczone są warstwą spienio*8o tworzywa sztucznego / 1 1 / , a od góry przy
grywany izolacyjną pokrywą / 1 2 / z tworzywa
'^tucznego lub drewna n i e d o t y S a j ą c ą ^ o ^ b l o k u
*kiunuiatora.
#
el u Akumulator nagrzewa się własnym prądem
'iektrycznym, utrzymując temperaturę elek

(54) Sposób regeneracji akumulatorów
ołowiowych
\57) Sposób regeneracji akumulatorów ołowiowych
polega na tym, że do jednego litra elektrolitu kwasu siarkowego o gęstości 1,15 g/ml do 1,28
g/ml dodaje się 10 ml do 60 ml mieszaniny w
ppstaci wodnego roztworu glinu z kwasem etylenodwuaminokarbokaylowym o stężeniu 1 g/l do
12 g/l i siarczanów: glinu od 2 g/l do 40 g/l,
magnezu od 1 g/l do 60 g/l, kobaltu od 2 g/l
do 30 g/l, cynku od 1 g/1 do 80 g/l i kadmu od
60 g/l do 200 g/l.
Sposób x'egeneracji według wynalazku sto
suje się w celu poprawy zdolności rozruchowych
akumulatorów ołowiowych, poprzez obniżenie
oporności wewnętrznej ogniw, oraz zapobieżeniu .
zasiarczaniu ogniw celem przedłużenia trwałości
akumulatorów.
/1 zastrzeżenie/

4(51) H01P

A1(21) 259912

(22) 86 06 06

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji,
,
Warszawa
I72)
Wodecki Zbigniew, Kuliński J ó z e f , Mielczarek
v
Włodzimierz, Przymusiak Krystian
(54) Falowodowo-wopółosiowe złącze obrotowe
(57) Palowodowo-współosiowe złącze obrotowe
z elementami elektrycznego dopasowania złącza
w postaci metalowych stożków ściętyoh na meta
lowych podstawkach składa się z dwóch połączo
nych galwanicznie ze sobą prostopadłościanów
/ 1 1 , 1 2 / wykonanych w taki sposób, że prostopad
łościan /12/» stykający się bezpośrednio z szer
szymi ściankami falowodów / 1 / i / 2 / zajmuje całą
szerokość tych áoianek, a drugi z nich ma szero
kość równą większej średnicy stożka ściętego
/ 1 0 / , przy czym obydwa prostopadłościany / 1 1 / i
/ 1 2 / są asymetryczne względem osi obrotu złącza.
/2 zastrzeżenia/
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A1 (21) 260024

(22) 86 06 11

(71J Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, '
Warszawa
(72) Kuliński Jozef
(54\ Palowodowy sprzęgacz pętlowy
\$l\ Falowodowy sprzęgacz pętlowy o obniżonej
wartości współczynnika fali stojącej charaktery
zuje się tym, že falowód podkrytyczny / 1 1 / od
strony falowodu / 1 / zaopatrzony jest w szcze
linę / 1 0 / .
/2 zastrzeżenia/

4(51) H01R
H02K

A1 (21) 260263

4(5l) H01S

Nr 11 /37T/ 19l

A1 (21) 261084

(22^ 86 08 20

[Ti]

Wojskowa Akademia Techniczna im. J.
Dąbrowskiego, Warszawa
\J2) Puzewicz Zbigniew, Drozdowski Krzysztof,
Czechowicz Roman, Morawski Mirosław
\54) Rezonator laserowy
V57) Rezonator laserowy zawiera dwa zespoły
odbijające /1 i 3/, których rzuty krawędzi
przecięcia powierzchni odbijających na płasz- \
czyznę prostopadłą do osi optycznej rezonátorai
laserowego są wzajemnie prostopadłe.
Rezonator laserowy umożliwia uzyskanie i
utrzymanie w czasie pracy stałej dobroci.
/4 zastrzeżenia/

(22) 86 06 25

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk
Í72\ Wilk Andrzej, Muszalski Zbigniew,
' Rafalski Wojciech
(54) Szczotka anizotropowa monolityczna do
v
' komutatorowych maszyn elektrycznych
o pracy nawrotnej
57) Szczotka / 1 / charakteryzuje się tym,
e tworzy ją przestrzenny twór prostokątny
wykonany z dwóch sproszkowanych materiałów
przewodzących, wymieszanych ze sobą i z
substancjami wiążącymi w odpowiednich propor
cjach i trwale ze sobą połączonych przez
sprasowanie i/lub spieczenie. Jednym z materia
łów jest materiał metaliczny lub węglopochodny o małej rezystywnoáci, a drugim materiał
niemetaliczny o dużej rezystywnoáci. Zawartość
w szczotce / 1 / materiału metalicznego i materia
łu niemetalicznego zmienia się w kolejnych
płaszczyznach / r / x / a / , symetrycznie względem
płaszczyzny / r / x / a / usytuowanej w połowie
odległości / t / między krawędzią zbiegającą
/ 3 / , a krawędzią nabiegającą / 4 / szczotki / 1 / .
Elastyczna linka / 2 / wiodąca prąd zamocowana
jest do boku płaszczyzny / r / x / a / znajdują
cej się o odległość / t / 2 / do krawędzi zbiegają
cej / 3 / szczotki / I / . 3zczotka jest trwała
i łatwa do wykonania.
/4 zastrzeżenia/

4 \51\
H02G
v
H01B

A1 (21) 260299

(22) 86 06 25

71) Zakłady Elektroniczne "Elwro", Wrocław
72) Czełstowaki Piotr
(54) Uchwyt kabla
\57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco- i
wania konstrukcji uchwytu kabla, przeznaczonego*
do stosowania w urządzeniach, z których wychodzą
na zewnątrz przewody nierozłączne, zwłaszcza
sieciowe.
Uchwyt kabla ma kształt płaskownika /1/» J
z którego po jednej stronie wystaje kołnierz
/ 2 / a z drugiej kolumny / 4 / , na których o p a r t e *
jest dno / 5 / . Przy jednej krawędzi płaskownika
/ 1 / wystają dwa słupki / 6 / połączone poprzeczką
/7/» tworząc prostokątną bramkę, a prostopadle
do niej na zewnątrz płaskownika / 1 / usytuowana
jeat bramka zewnętrzna / 8 / , przy czym jeden zefl
słupków / 6 / jest wspólny dla obu bramek.
/2 zastrzeżenia/ 1

\ Ł "\JL
4(5l) HOeG
(71)
,
Í72)
'

A1(21) 263625

(22) 87 01 09

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryj-^
nych, Wrocław
Koczorowski Ryszard, Śliwiński Janusz,
Szewczyk Zenon, Wysocki Tadeusz

(54) Nóż do układania przewodów elastycznych
')
prune 3,e
(57) Tylna częśó noża / 1 / ma podłużne w y d ę c i e ]
w kształcie litery U, w którym umieszczona
jest listwa prowadząca / 5 / 2 otworem przeloto-|
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wyją w górnej części i sworzniami / 4 / w swej
dolnej części. Konstrukcja noża pozwala na
odłączenie przewodu od noża w dowolnym miejs
cu układanej linii bez konieczności jego
przecięcia. __,__
/2 zastrzeżenia/

4^51) H02K

i

77
&) 87 04 03

A2(21) 265004

ÍTrt Politechnika Łódzka, Łódź
72) Kosiński Zbigniew

\54) Silnik piezoelektryczny z tarczowym
rezonatorem
(57) Silnik ma popychacze / 4 / w postaci stalo
wych płytek, o kształcie zbliżonym do litery
*C", umieszczone rozłącznie na zewnętrznej po
wierzchni wirnika / 3 / , za pomocą dystansowego
pierścienia / 5 / . Natomiast na wewnętrznej cy
lindrycznej powierzchni wirnika / 3 / są umiesz
czone smarujące szczotki /9/, współpracująoe
z powierzchnią rezonatora / 1 / utwardzoną tlen
kiem glinu.
/1 zastrzeżenie/

4/51) H02H

A1 (21^ 261038

(22) 86 08 14

Í

71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa
72} Żochowski Krzysztof, Kijek Aleksander

(54Í Sposób i układ zabezpieczania tranzy' storów mocy od zwarć i przeciążeń

(57) W sposobie mierzy się spadek napięcia
na złączu kolektor-emiter tranzystora mocy
w stanie przewodzenia, porównuje się go z
dwoma napięciami odniesienia i przy przekro
czeniu pierwszego, niskiego poziomu napię
cia zatrzymuje się impulsy podawane na bazę
tranzystora, a przy przekroczeniu drugiego,
wysokiego poziomu napięcia odniesienia jedno
cześnie zatrzymuje się impulsy bazowe tran
zystora i zawiera źródło zasilające tranzy
stor.
Układ zawiera układ blokady / 7 / , układ
kluczujący / 2 / włączony pomiędzy kolektor i
emiter tranzystora mocy / 1 / , komparatory
/3 i 4/ o różnych progach zadziałania ustalo
nych za pomocą źródeł napięcia odniesienia
/9 i 10/, oraz sumatory logiczne /5 i 6/.
/2 zastrzeżenia/

4(5l) H02P

Al(21^ 26IIO9

C22) 86 08 21

6

71/ Politechnika Warszawska, Warszawa
J2\ Kaźmierkowski Marian

(54) Układ prz etwornika składowych sygnałów
wektorowych

(s

,57| Układ przetwornika wyposażony jest w
cztery przetworniki cyfrowo-analogowe /C/A1,
C/A2, C/A3, C/A4, z których dwa /C/A1, CA3/
są połączone wejściem cyfrowym z wyjściem
generującym sygnał aln U t, a dwa /C/A2, C/A4/
z wyjściem generującym sygnał costal' t pamięci
programowanej /EPROM/. Wyjścia analogowe tych
przetworników są połączone odpowiednio sumato
rami / 2 1, j£2/.
/1 zastrzeżenie/
*i/>-f

JSuffrV.

4(51) H03P

A1 (21) 264981

^ 2 ) 87 04 03

[72)

86O403 - HU - 1399/86
BHG Híradástechnikai Vállalat, Budapeszt,
Węgry
,
Hercz Endre, Szalay István, Zahálka László

0

Układ do. kompensacji nieliniowoáoi
układów wzmacniaczy

^57") Układ zawiera stopień sterujący / 1 / i 00
najmniej jeden dwójnik kompensacyjny / 2 / . Dwójnik kompensacyjny / 2 / zawiera źródło napięciowe
i 00 najmniej jedną diodę, połączone szeregowo.
/5 zastrzeżeń/
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4(51^ H03J

A2(21) 265176

(22) 87 04 13

Nr 11 /377/196J

multipleksera magistrali /ltx/. Wyjście magiatrŁ,
lowe /CODE/ transkodera wykrywająco-kodującego
/TRCO/ i wyjście multipleksera magistrali /U*/l
są przyłączone do komparatora adresów portów
/CAP/, którego wyjście, równolegle z wyjście* I
wykrywającym / S / transkodera wykrywa jąco-k od i»J
jącego /TRCO/, jest przyłączone do bramki /B/1
typu NAND z wyjściem informującym o stanie tegfl
nicznym komutatora cyfrowego. /I zastrzeżenia/T

4(51^ H03K

A1 (21) 261138

(22) 8ó 08 22'

(71) Zakłady Radiowe "Diora" Ośrodek
Projektowania i '.Ydrożeń Radiofonii
Odbiorczej, Dzierżoniów
(72) Kmiecik Uaciej, Kolosko Antoni

Brudny Józef, Parny Jan, Paluch Roman,
[i72) Sztefek
Edward

(54) Układ wskaźnika elektronicznego

(54^ Układ przełączania triaka lub tyrystora I
z zewnętrzną synchronizacją momentu
J
przełączania

157"^ Układ zawiera diodę świecącą /D/, tranzy
stor diodowy /Td/ tranzystor sygnałowy /Ts/
prostowniczy obwód bazowy /O/ i kondensator
sprzęgający /C/.
/1 zastrzeżenie/

71^ Pabryka Automatyki Chłodniczej, Cieszyn i

(57) Układ zawiera uniwibrator z wejściem blo
kującym, służącym do przełączania układu, przyj
czym impulsy synchronizacji podaje się na wejáJ
cie wyzwalające.
/3 zaatrzeżenia/l

UHIWI

B*Atoe

4(51) H03K

A2(21) 265391

r*Mc

(22) 87 04 27<|

(71) Politechnika Łódzka, Łódź
(72\ Bartosik Łlarek, Lasota Ryszard

4(51) H03K

A1(21) 2Ó1099

(22) 86 08 19

Politechnika Poznańska, Poznań
Jajszczyk Andrzej, Tyszer Jerzy
(54j Komutator cyfro-.yy
(57) 9 komutatorze cyfrowym magistrala danych
i adresów 3kłada się z podroagistral: danych
/DATA/, po której są przesyłane próbki cyfrowe
mowy, potwierdzeń zgłoszeń od portów wejścio
wych /ACK/, adresów kanałów w danym porcie
wejściowym /CHANNEL IIÍ/, adresów portów wejś
ciowych /PORT Iii/, adresów kanałów w danym
porcie wyjściowym /GliAIIIISL TE/ oraz adresów
portów wyjściowych /PORT TB/, a ponadto z
linii /ACTC/, służącej do wyboru strony wyjścio
wej lub wejściowej komutatora cyfrowego. Pod-^
magistrala potwierdzeń zgłoszeń od portów wejściowyoh /ACK/ jest przyłączona do tran3kodera
wykrywająco-kodującego /TRCO/, zaś podmaglatrale adresów portów wejściowych /PORT IN/ i por
tów wyjściowych /PORT TB/ są przyłączone do

Układ łączeniowy główny łącznika
c54 \ hybryd
owego
(57) W układzie z zestykami / 1 / i / 2 / głównegefl
toru prądowego sprzężony jest mechanicznie
pomocniczy zestyk rozwierny /}/, dołączony jed
nym stykiem do końca rezyatora bramkowego /6/, 1
a drugim stykiem do wspólnego połączeniu konden
satora fit oraz rezystora /ii/.
Tyrystorem / 5 / przejmującym i wyłączającym prąd
obwodu jest tyrystor wyłączany prądem bramki* j
/2 zastrzeżenia/1

♦E, T 3

0ł \lV
4(51) H03U

i

Al (21) 261102

(22) 86 08 19 I

71) Politechnika Poznańska, Poznań
72) Kozłowski Krzysztof, Bajsert flfładyaław,
Kasiński Andrzej

(54\ Układ dekodowania stanu n-aenaorów
dwustanowych w ayatemach sterowania
(57) Układ charakteryzuje się tym, że człon
wybierający atany sensorów / S / stanowi dekoder ]
/D/ sprzężony z transoptorami /TO/ wszystkich ]
n-sensorów dwustanowych / 3 / w ten sposób, że
transoptory /TO/ rozdzielone są na m-kolejnych 1
grup, p o ü s 2 transoptory /TO/ w każdej grupie*
n r

fr
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tai grupy "m"-katod /K/ transoptörów /TO/,
odpowiadających sobie wzajemnie kolejnością
w każdej z tych grup, są ze sobą zwarte i
przy*3 czone » każda grupa "m"-katod /K/ oddziel
nie, do jednego z kolejnych wolnych wyjść
dekodera /D/, jednocześnie kolektory /C/ tranBoptorów /TO/ danej grupy są ze sobą zwarte
L przyłączone wspólnie do dodatniego bieguna
zasilania systemu sterowania i równocześnie,
każda grupa kolektorów oddzielnie, do jednego
kolejnego bitu szyny danych /SD/, natomiast
„yjscie każdego z n-sensorów połączone jest
% anodą /A/ odpowiadającego mu transoptora /TO/.
/2 zastrzeżenia/

US.

í

8

;

/S
tczt-L
"f-crt-L

S2J

mj so/

Ilii
Kg 1.

4^5l) H04L

Al (21) 261048

(22) 86 08 15

8

7fi Instytut Łączności, Warszawa
J2) Godlewski Pawoł, Kobus Ryszard,
Zejdel Andrzej

(54) Urządzenie dołączające urządzenia badani owe do łączy, zwłaszcza .jednotorowych,
dekrvdowych łączy międzymiastowych
V.57) Urządzenie zawiera blok komutacyjny /BK/
wyposażony w cztery wybieraki krzyżowe /WI,
WII, Will, WIV/. Każdemu wybierakowi przyporząd
kowany jest jeden zespół sterujący /E/, jeden
zespół dopasowujący /ZD/ oraz jedno urządzenie
badaniowe /UB/. Pracą każdego z zespołów ste
rujących steruje jeden procesor umieszczony
w jednym z czterech zespołów sterujących /E/.
Wynalazek zapewnia podniesienie jakości
usług telekomunikacyjnych.
/2 zastrzeżenia/

Fig 2

4(51) H03M

A2(21) 265069

^22^ 87 04 07

71/ Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze
V21 Jach Jan, Palenta Piotr
(54) Układ dekodera difazowego różnicowego
z automatyczną zmianą szybkości trans
misji /Í6 lub 32 kbit/s/. przystosowany
L
cło wykonywania
i ww posi
postaci hybrydowego
układu scalonego
(57J Układ ma dekoder sygnału zegara wzorcowe80 /DS/ o stałej częstotliwości niezależnie
od szybkości pracy, automatycznie przysto
sowujący się do dwóch szybkości transmisji
<6 i 32kbit/s na podstawie porównania czę
stotliwości momentów charakterystycznych
tygnału liniowego z częstotliwością wzorcowa,
/1 zastrzeżenie/

L

4(51) H04M
' G05P

i

/ 1(21) 258357

(22) 86 03 11

(79) aliwiński Zdzisław, Warszawa
(54) Zasilacz - przetwornica typu 50V/15V/0.5A
(57) Zasilaoz - przetwornica jest zasilany z
istniejąoych na centralach abonenckich sieoi
Centralnej Baterii napięciem 50 V prądu stałe-

30
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go, przetwarza je na inną wartość napięcia,
a następnie stabilizuje w układzie /US/.
Zasilacz zawiera układ przeciwzwarciowy
zbudowany w oparciu o tranzystor /T3/.
Wynalazek przeznaczony jest dla radiowego
stacjonarnego łącza abonenckiego.
/3 zastrzeżenia/

NP

układu Darlingtona /T1 T2/, połączonego do
wtórnika emiterowego w układzie Darlingtona
/T3 T4/> Druga żyła łącza abonenckiego /Lb/
dołączona jest do kolektorów układu Darlingtona
/T1 T2/, dołączonego do wtgra^ka emiterowego
w układzie Darlingtona /T3 T4 /• Do emitera
pierwszego układu Darlingtona jest dołączona
baza tranzystora /T5/t który wraz z tranzys
torem /T6/ pracuje w układzie różnicowym.
Kolektor tranzystora /T5/ stanowi wyjście sy
gnału linxi /SL/.
/1 zastrzeżenie/

^H-^-T—,

°"$\

i
!

4Í5l) IÍ04M

A1 (21) 261208
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OUbat

«"

(22) 86 08 27

\71) Wielkopolskie Zakłady Teleektrouiczne
im. Gen. K. Świerczewskiego "TELKOM.
TELSTRA", Poznuń
V72) Wozich Lech, Błaszyk Jerzy

'Ubot

\54) Sposób realizacji łączności awaryjnej
dla koncentratorów ceutrali toleťo^"
niczuę,') 1 układ centrali łączności*"
a:varyjne,i dla koncentratorów centrali
telefonicznej

♦M

\57) Sposób polega na tym, ze procesor steru
jący / 3 / centrali łączności awaryjnej / 9 /
wykrywa uszkodzenie traktu PCŁI i wysyła do
procesora sterującego /11/ koncentratora / 8 /
centrali telefonicznej sygnał powodujący przej
a d ę koncentratora / 8 / do fazy realizacji po
łączenia awaryjnego. W fazie tej procesor
sterujący /11/ łączy abonenta wywołującego
poprzez pole koncentracji /10/ koncentratora
/ 8 / z wybranym zespołem przyłączeniowym fbl
koncentratora / 8 / , do którego dołącza się abo
nencki zespół przyłączeniowy / 1 / centrali łą
czności awaryjnej / 9 / obsługującej łączność
z abonentami specjalnymi.
Układ składa się z abonenckich zespołów
przyłączeniowych / 1 / podłączonych do zespołów
przyłączeniowych / 5 / koncentratorów / 8 / , tran
slacji abonentów specjalnych / 2 / podłączonych
do abonenckich zespołów liniowych /ó/ koncen
tratorów / 8 / , procesora sterującego / 3 / oraz
pola komutacyjnego / 4 / .
Wynalazek nadaje się do stosowania w
centralach satelitowych systemu E-10.
/3 zastrzeżenia/

\HĄ\ Ukłud lampy uy/;ttalizacyjnej świecącej
światłem migowym

H05B
G08B
Eo1L

A2 (21) 265037

(22J 87 04 07

\75) Goryca Zbigniew, Redom

W układzie multiwibrator / 1 / wytwarza
przebieg
prostokątny, w takt którego pracuje
prze
bramkowany generator samodławny / 2 / zasilają
cy lampę jarzeniową / 3 / .
Układ nadaje się szczególnie do stosowa
nia w sygnalizacji drogowej i na PKP.
/2 zastrzeżenia/

4(51) H05K

A1(21) 260651

(22) 86 07 16

\j*>\ Pedro Valenciario Melero, Madryt, HS
Í54\ Sposób wytwarzania obwodów elektronlcznyc
' i urządzenie do wytwarzania obwodów
elektronie any eh

4(51) H04M
(71)
'l
,
V72)

A1(21) 261209

(22) 86 08 27

Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne
im. Gen. K. Świerczewskiego "TELKOMTELETRA", Poznań
Bobrowski Jerzy, Wąsik Sławomir
Elektroniczny abonencki zespół liniowy

\57) W układzie pierwsza żyła łącza abonenc
kiego /La/ dołączona jest do kolektorów

(57) Sposób polega na tym, że wykonuje się
płytkę podstawową z materiału izolacyjnego el«
trycznie i z obu Jej stron przymocowuje się
dwa arkusze, korzystnie papierowe, jeden z
oryginałem schematu ideowego obwodu elektronici
nego, a drugi z odwróconą kopią schematu, na
stępnie płytkę dziurkuje się ustalając punkty
połączenia dla końcówek różnych elementów ele
ktronicznych, w wykonane otwory wprowadza się
elementy elektroniczne, odwraca płytkę, obcina
się końcówki do wymaganej długości i wykonuje
się połączenia zgodnie z rysunkiem na płytce,
za pomocą przewodu, który nawija się na odpo
wiednie końcówki łączonych elementów.
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Urządzenie ma rurowy korpus /I/. Do jednego
Końca korpusu /1/ jest dołączona szyjka cy
lindryczna /8/, na wierzchołku której jest
umieszczona para występów /7/, pomiędzy który
mi jest zamocowana szpula /5/ do podawania
przewodu /4/. Na drugim końcu korpusu /1/
jest zamocowana końcówka wylotowa /2/, poprzez
którą wychodzi swobodny koniec przewodu /4/»
Do korpusu /1/ zamocowane jest również wydłu
żone ostrze /9/ do odcinania przewodu /4/.
Wynalazek jest przeznaczony do konstruo
wania obwodów doświadczalnych. /6 zastrzeżeń/
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4^51) H05K

A1(21^ 264489

(22) 87 03 06

(30) 86 03 07 - ES - 292827
171) Circuitgraph, S.L., Madryt, ES
(72) Helero Pedro
(54) Płyta montażowa dla obwodów elektronicznych
Í57) Płyta jest wykonana z materiału izolacyj
nego elektrycznie i ma otwory / 2 / , przez które
przechodzą końcówki elementów elektronicznych.
Otwory /2/ mają kształt stożka ściętego, o
średnicy większej u wlotu /3/. Elementy elektro
niczne łączone są za pomocą przewodów. Płyta
jest przeznaczona do wytwarzania obwodów doświad
czalnych lub prototypowych.
/2 zastrzeżenia/
1

Ł

EflMflMB

II.

WZORY

UŻYTKOWE

DZIAŁ

A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
4^5l) A01K

U1 (21) 8 0 1 8 0

(22) 87 05 12

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Gołuchów
Jędrasiak Piotr, Walerowicz Eugeniusz,
Gmerek Ludwik

CM) Wytwarsacs pary
V57\ Wytwarzacz pary ma w dolnej csęści ruszt,
który stanowią rury /1/» do których w górnej
częeoi przyspawane są pręty stalowe /2/. Rury
/ 2 / są wspawane swymi końcami w walczak we
wnętrzny /3/ tworząc i'uszt wodny.
/1 zastrzeżenie/

W%txww??,y.wł<;w'/wz'/f;
Ą[5i) A01K

Ul (21) 80537

(22) 87 06 22

(75) Słowiński Zygmunt, Wrocław
(54) Pojemnik na przybory wędkarskie

4^5l) A01K

U1 (21) 80314

(22/ 87 05 27

(57) Pojemnik składa się z pochwy /*/ w ksztal
oie rury zamkniętej z jednej strony denkiem
/ 2 / , z zakrywki /3? w formie pudełka /6/ z
przegródkami, zamykającej poonwę / 1 / oras s
pojemnika wewnętrznego /4/» zamykanego odchylną przykrywką /15/ i wsuwanego do pochwy. /1/»
Pojemnik wewnętrzny / 4 / ma na swyoh końcach
nasadki /13i 14/ s występami kołnierzowymi
/16/ i z promieniowo osadzonymi kołkami /17/»
między którymi rospina się przypony.
/3 zastrzelenia/

Í71) Instytut Budownictwa, Mechanizacji
f
i Elektryfikacji Rolniotwa, Warszawa
V72] Sindera Krzysztof, Demianiuk Aleksander,
Fąiara Augustyn, Zaremba Marian
^54) Urządzenie do usuwania odchodów
zwierząt w pomieszczeniach hodowilanych
V57; Urządzenie zbudowane jest z suwnicowego
wózka /4/ połączonego z masztem /5/. W dolnej
otęści maszt /5/ przy pomocy dźwigni /6/,
sprężyny / 7 / 1 przegubu / 8 / tamooowany jest
wahliwie z urządzeniem napędowym mającym ele
ktryczny silnik połączony z reduktorem /10/»
Na wałku reduktora /10/ o&auzono jest jezdne
koło. Do podstawy reduktora /10/ zamooowana
jest ramka /12/, do której zamocowany jest
przegubowo agarniaoe /13/. Do aaastu /5/
przymooowany jest przewód elektryczny oraz
rzyciek do włąosania i wyłączania ruohu ureązeaia w kanale gnojowym.
Urządzenie ma prostą; budowę, zwiększoną
niezawodność działania także prsy niskich
temperaturach i wyaaga obsługi tylko jednego
ozłowieka.
/I zastrzeżenie/

S

4(51) A22B

U1 (21/ 80309

(22) 87 09 26

(71 > Okręgowe Przedsiębiorstwo Irtue^ysłu
.
Mięsnegoo ló&i
\72) Kiełbik Andrsej, Biernacki Adas,
' Witkowski Józef
(54) Prae^aania piły do cięcia uięaa
(57) Przekładnia na kłowe połąc&enie uabaika
/ 1 / a tuleją wewnętrzną / 2 / . Docisk yookładek
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jfgulaoyjnyeh / 7 / do powierzchni czołowej
otworu obudowy wywołany Jest wkrętką speojalM /3/ z wkrętem /5/ poprzez zewnętrzną tuleZ /4/t przylegający do niej pierścień zeJjjętrsny łożyska /3/, podkładkę dystansową
/£/ i pierśoień zewnętrzny drugiego łożyska
'/$/, W przekładni wyeliminowane,jeat zjawisko
-dwczesnego zużycia kół zębatych*
/3 zastrzeżenia/
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(54) Ubranie ochrony cieplnej
(57") Ubranie aaekuracyjno-ochronne, stosowane
na jednostkach pływających ma kształt kombine
zonu z kapturem lii i składa się z pleców i
przodu /3/ krojonych jednocześnie z nogawkami
/ 2 / . Części te połączone są z kimonowymi ręka
wami /4/. Rękawy /4/ zakończone aą rękawicami
/5/« a nogawki /2/ połączone są z butami /6/
z tkaniny. Buty /6/ składają się z dwóch częś
ci, połączonych ze sobą szwami./1 zastrzeżenie/

4(51) A45P

U1 {gt) 80490

(22^ 87 06 15

I71) Zakłady Artykułów Sportowych "POLSPORT",
r
Bydgoszcz
\J2^ Pleśniak Franciszek, Raazat Edward
(54) Plecak
4(51) A23B

Ul(2l) 80327

(22) 87 05 29

(71) Instytut Przemysłu Mięsnego 1 Tłuazozo.
wego, Warszawa
(72] Kędra Lechosław, Zdzieszyński Witold
(54\ Wieazak z podwieszonym kijem wędzarniczym do zawieszania batonów w tunelu
d'? ciągłej obi'óbki cieplnej wędlin''
(57) Wieazak składa się z belki nośnej /!/,
prowadnicy /2/ i haka wieszaka /3/. Kij
tedzarniczy z jednej strony jest zakończony
hakiem /4/» a z drugiej strony odcinkiem
prostym /5/« Wieszak ułatwia zakładanie i
zdejmowanie batonów z kija wędziarniczego,
przez co zmniejsza pracochłonność i uciąż
liwość prac.
/2 zastrzeżenia/

(57^ Plecak charakteryzuje się tym, że ma
kominek stanowiący przedłużenie worka /i/
plecaka, zakończony listwą górną, do której
wciągnięta jest linka ściągająoa górna.
Plecak przykrywany jest klapą /9/ uszytą
z dwóch części, a wolne brzegi tej klapy /?/
obszyte są jednoczęściową gumą /10/. W przed
niej części worka /1/ znajdują się dwie taśmo
we pętle mocowania umieazczone na różnych wyaokościach worka /1/. W górnej części worka /1/
znajdują się paski grzbietowe /20/ doazyte do
niego oraz dopinane do nich paski proste /21/,
drugim końcem doazyte do paaów nośnych /22/.
Linki ściągające worek /1/ i kominek ma ją
zaciak mocowania linki.
/7 zastrzeżeń/

Fi9i
4 ( 5 1 ) A47B
4(51) M 1 D

U1 (21) 80301

(22/ 87 05 25

I.71\ Centralny Ośrodek Badawozo-Rozwojowy
Teohnioznyoh Wyrobów Włókienniczych,
Łódź
r
(72) Łuczyński Witold. Witczak Elżbieta,
' Kubala Grażyna

Fi} 2
Ul (2'j)

80197

(22)

870515

"Społem" CZSS Zakład Produkcji i Usług
Technicznych, Srebrna Góra
(72) Sztaba Henryk
(54) Zestaw wypoczynkowy
(71)

k

57) Zestaw wypoczynkowy składa się a zadaazea /I/ umieszczonego na czterech słupkach

\
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nośnych /2/, których górna część ma kształt
łuku, a dolna wygięta jest pod kątem prostym
do środka i tworzy podstawę /4/, której koň
ce przymocowane są do nogi stołu /5/. Siedzi
ska /7? mają kształt ławy, która składa ale
,z ramy wypełnionej siatką drucianą i boków
/10/ z uchwytem /11/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) A470

U1(21) 79990

Hr 11 /377/ 1988

dzisko / 2 / 1 podparcie kolanowa /3/, przy
czym wsporniki boczne /10/ podparola kolano- ]
••fo /3/ przylegają równocześnie jedną płaszozyzną do podpór /4/ eiedziaka /2/.
/3 zastrzeżenia/

^22) 87 04 15

Í71\ Krakowskie Fabryki Mebli, Kraków
1.72} Strach Jacek, Boryczka Tadeusz
(54) Kanapą narożna

4(51) A47D

U1(21) 79716

^22f) 87 03 20

171) Zakład Doświadczalny Regionalnego
Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź
(72) Piątkowski Józef, Saar Mieczysław

(57) Kanapa narożna o ramionach-siedziskaoh
ułożonych w kształcie litery "L" ma w jednym
ramieniu poduchy siedziska /3/ i /4/ połą
czone zawiasowo i dające rozkładaó się wzdłuż
drugiego ramienia-siedziska.
Poducha /11/ oparcia w swej dolnej częś
ci jest zamocowana obrotowo wieszakiem /12/.
Drugie raraię-siedzisko kanapy ma odchylaną
do góry, wzdłuż krótszego swego boku poduchę
a pod nią umiejscowiony schowek na pościel.
/1 zastrzeżenie/

\5T) Fotelik ma tuleje /1/ z śrubową blokadą
/2/ poziomego podnóżka /3/ osadzone suwliwle
na przednich nogach /4/. Do pionowych pałąków
/6/ bocznych oparó /7/ ma przymocowane piono
we tuleje /8/ z śrubową blokadą /9/» w któ
rych są umieszczone suwliwie prowadniki /10/
z przymocowanym od góry ruchomym stolikiem
/11/. Fotel ma regulowane położenie podnóżka
/3/ i stolika /11/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) A47C

4(51) A47F

U1(21) 80101

(22) 87 05 05

(71) Zakłady Usługowo-produkcyjne "NEPTUN",
.
Spółka % 0.0., Gdańsk
\l2) Karłowicz Janusz, Łopuskl Szymon
(54) Krzesło ergonomiozne z podparciem
kolanowym
(57\ Konstrukcja nośna krzesła łączy z sobą
siedzisko /2/ i podparcie kolanowe /3/, które
są osadzone na końcach skrzyżowanych ukośnie
podpór /4,7/. Podpora / 7 / podparcia kolano
wego /3/ jest umieszczona pomiędzy podporami
/4/ siedziska /2/ i połączona przeciwległe
z łącznikiem /8/ ramiaków booznych /6/ podsta
w y / 1 / 0 kształcie zbliżonym do trapezu rów
noramiennego, którego krótszy bok jest utwo
rzony z połączonych końców podpór /4/ siedzi
ska /2/, wkładki dystansowej /5/ i końców
ramiaków bocznych /6/ podstawy /!/•
Podpory / 4 / 1 podpora / 7 / aą wyposażone
w wsporniki boczne /9,10/ podtrzymujące sie

(54^ Potellk

U1(21) 80496

(22) 87 06 16

(75) Bojanowska Małgorzata, Kraków
(54) Rozbieralna oprawa, zwłaszcza do
ekspozycji dwustronnej przedmiotów
pTaakich
(57) Rozbieralna oprawa ma dwie przezroczyste
płyty /1, 2/, o kształcie prostokąta dociska
ne czterema elastycznymi pętlami /3» 4, 5* 6/,)
z których każda ma obwód mniejszy od obwodu
boku stanowiącego widok s boku dwóoh złożo
nych płyt /I, 2/. Pętle /3, 4, 5, 6/ założone
są tak, że każda następna przysłania złąoze
poprzedniej.
/1 zastrzeżenie/
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zamocowany na drugim końou taśmy /1/. Suwak
/ 2 / składa się z plastikowej obudowy /3/, w
której odchylnie zamocowana jest prsy pomocy
nitów zaczepowa płytka /4/ połączona z do
ciskowym elementem. Umocowany na jednym końou
taśmy /1/ zatrzaskowy mechanizm /b/ ma korpus
/7/, w którym osadzone są sprężyście ohwytakl
/8/ do zatrzaskiwania zaczepów ?9/ zaczepowej
płytki /4/, prsy pomocy umieszozonych w kor
pusie /7/ sprężynek.
/1 zastrzeżenie/

A^i

Z1

* 2

4(51) A 4 7 0

Ul(2l) 80106

(22) 87 05 04

(71) Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej
.
"Prodryn", Chorzów
(72) Hensel Józef, Bitner Antoni, Nowak
K a r o l , Wanerla Andrzej
\54) Ramka do fotografii
yy(\ Ramka do fotografii składa się z członu
podporowego / 1 / , okienka / 2 / , oraz wspornika
/ 3 / o kształcie płaskiej płytki. Na powierz
chni przedniej członu podporowego / 1 / r o z 
mieszczone są symetrycznie występy / 4 / , z
s których dwa przebiegają po przekątnych,
jeden w linii ciągłej, a drugi w linii prze
rywanej, a pozostałe usytuowane są równoleg
le lub prostopadle względem ścianek granicz
nych. W górnej części członu podporowego / 1 /
Jest szczelina zakryta obudową / 8 / , szcze
lne /']/ wmontowany jest wspornik / 3 / . Na
krawędziach członu podporowego / 1 / , od stro
ny tylnej, wykonane są wgłębienia ułatwiające
rozdzielenie członu podporowego / 1 / i okien
ka / 2 / .
/4 zastrzeżenia/

4(51) A61F

(22) 87 05 04

(75) Łada Jerzy, Gliwice
V.54) Apteczka turystyczna pierwszej pomooy
\57) Apteczkę stanowi futerał /1/» zamykany
na zamek błyskawiczny wewnątrz którego z n a j 
duje się gąbczasta wkładka / 2 / w osłonie /5/t
W osłonie / 3 / umieszczony jest pojemnik / 5 /
s kieszeniami zawierającymi środki do u d z i e 
lania pierwszej pomocy.
Apteczka może pełnić jednocześnie
funkcję poduszki.
/2 zastrzeżenia/

4(5l) A61P

IlH-ll_»-»-H^l-W-H-M-VILť

U1(21) 80102

U1 (21) 80566

(22) 87 06 30

(75) Topiński Piotr, Warszawa
(54) Łopatka do jeżyka przeznaczona do badań
larynxolofilć żnyeh
(57), Łopatka utworzona
i ma postać wydłużonej
obwodzie. Końce / 4 , 5/
ukształtowane w postaci

"-*cauaca*-*« * ir-n—>
A>/

4(5l)
'
v / AA61B
61H

AfcJ
U1 (21)
/ 80315

^w2 ) •87 05 28

(75) Kozłowski Tadeusz, Warszawa
Opaska uciskową
v57) Opaska zaopatrzona jest w sprężysta,
taśmę /I/, na którą włożony jest suwak /2/,
zatrzaskowy mechanizm /6/ umocowany na
Jednym końou taśmy /I/ oraz ogranioznik /10/

4(5l) A61G

jest ze sztywnego drutu
elipsy o zamkniętym
łopatki są odgięte i
łuków. /3 zastrzeżenia/

Ul (21) 80508

(22) 87 06 19

(71) Spółdzielnia Praoy Wyrobów Metalowych
Sprzętu Medycznego "Hosmet", Chojnów
(72\ Kusiowski Franciszek
(54) Łóżko ortoi; dyesne
Í57) W łóżku leże łamane w trzeob płaszczyz
nach, stanowi oparcie / 1 0 / dla pleców, połąozone przegubowo w osi / 1 1 / z częścią środkową
/ 1 2 / , która z drugiej strony Jest połączona
przegubowo w osi / 1 3 / z*podnóżkiem / 1 4 / . Poło
żenia trzeoh części leża / 9 / jest ustalane sa
pomocą blokowanych prowadnic /15, 1 6 / .
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Łóżko umożliwia dogodne ułożenie pacjenta
w wymaganej pozycji.
/1 zastrzeżenie/

4 ^ l ) A61H
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Ü1 (21) 80474

(22) 87 06 12

\75) Ciechanowski Tadeusz, Bydgoszcz
(54) Przyrząd do masażu et*p
(57] Przyrząd ma trzy rolki / 2 / między który
mi usytuowane są dwie walcowe płaszczyzny
robocze /1/.
Przyrząd umożliwia masaż stóp obu nóg
równocześnie.
/1 zastrzeżenie/
t

4(51] A61H
(71)
/
\J2)
-

U1 (21) 80270

(22) 87.05 20

Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów
Zakład Usług Technicznych, Opole
Andruszkiewicz Stanisław, Bachórz
Bogusław, Dudar Bogdan

V54J Urządzenie do trakcji kręgosłupa
(j>7) Urządzenie ma ramę nośną /^/ na której
osadzone eą rozłącznie płyty nośne z poduszką
/6/ a przez koło linowe /9/ przewleuzona
jest linka /10/, której koniec nawinięty jest
na bęben nawijający /11/ sprzężony poprzez
przekładnię z bębnem hamulcowym z zamocowaną
korbą /17/.
'Urządzenie służy do rehabilitacji kręgo
słupa, szczególnie w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
/I zastrzeżenie/

4(51) A61J

Ul(2l) 80369

(22) 87 06 04

(71) Spółdzielnia Inwalidów "Saturn",Warszawa
(72) Siemińska-Piekarczyk Barbara, Jarczyk' Czekalska Vanda, Hikłaszewicz Bolesław,
Zembrzycki Witold, Polański Janusz,
Czuczeło Ryszard, Chmielewska Barbara
(54) Smoczek anatomiczny do karmienia niemowląt
57) Smoczek ma postać jednoczęściowej kształtkfl

, 1/, zaopatrzonej z jednego końca w ortodontycz
}nie
ukształtowaną ssawkę / 2 / przechodzącą w
t

szyjkę /3/, która łączy się z naaadą f^/ smoczka,
zakończona od dołu wywiniętym na zewnątrz pierś
cieniem /5/, przy czym w bocznej ściance płasz-J
cza nasady /4/ znajduje się wgłębienie /6/,
w którym wykonana jest odpowietrzająca szczelina
/tO/.
/5 zastrzeżeń/

as'
4(51) A61J
/ / / r r ry r r / ' t ' /—7—?—T' / >—?—r

4(51) A61H

U1(21) 80328

(22) 87 05 29

V75\ Czylok Gerard, Picoń Czesław,
Bielsko-Biała
V54) Przyrząd do masażu stóp
\57*) Zgodnie z wzorem część robooza przyrządu
ma powierzchnię beczkowatą /a/, przechodzącą
płynnie we wklęsłą powierzchnię hiperboloidalną /b/.
'1 zastrzeżenie/

H

Ul (21) 80370

(22) 87 06 04

Spółdzielnia Inwalidów "Saturn" Wytwórnia
Wyrobów Gumowych, Warszawa
(72) Szczepańska Irena, Siemińska-Piekarczyk
Barbara, Jarozyk-Czekalska Wanda,
Mikłaszewicz Bolesław, Zembrzycki Witold,
Polański Janusz, Czuczeło Ryszard,
Chmielewska Barbara
(54\ Smoczek anatomiczny do karmienia
noworodków
(57) Smoczek ma kształt wykonanej z gumy lub z
innego tworzywa wypraski /1/ zaopatrzonej z
jednego końca w ortodontycznie ukształtowaną
ssawkę /2/. Nasada /4/. stanowiąca przedłuże
nie asawki /2/ zakończona jest od dołu wywinie*
tym kołnierzem /5/.
Smoczek zapobiega powstawaniu wadliwego
zgryzu u dzieci.
/4 zastrzeżenia/
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4Í51) A61J

Ul (SM) 80371

(22) 87 06 04

(71) Spółdzielnia Inwalidów " S a t u m " Wytwór
nia Wyrobów Gumowych, Warszawa
(72) Siemińska-Piekarczyk Barbara, JarczykCzekAlska Wanda, Hlkłaszewicz Bolesław,
Zembrzycki Witold, Polański Janusa,
Czuozeło Ryszard, Chmielewska Barbara
(54\ Smoczek anatomiczny do butelek
^ ' spacerowych
(57^ Smoczek ma postaó jednoczęsolowej kształ
tki'/!/ zaopatrzonej z Jednej strony w orto
dontycznie ukształtowaną ssawkę / 2 / t a ?• dru
giej strony zakończonej kołnierzem / 5 / . Smo
czek ma również cylindryczną nasadę /\/, sta
nowiącą przedłużenie ssawki / 2 / , mającą usy
tuowaną we wgłębieniu szczelinę /10/.
/4 zastrzeżenia/

87

4 ( 5 l ) A63B

01 (21) 80332

(22} 87 05 29

(71) Zespół Szkół Techniczny oh, Czechowice.
Dziedzice
\JŹ) Przybyła Marek, Stokłosa Marek
V54Í Przyrząd do rehabilitacji mięśni kończyn

I

57^ Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
ostosowania przyrządu do wzrostu i siły fizycz
nej różnych osób, zwłaszcza dzieci.
Przyrząd ma ramę / 1 / z prowadnlcami / 3 / ,
na których osadzone są przesuwnie na rolkach
wózki /5/z zaczepami / 6 / oraz zderzaki / 7 , 8 /
umożliwiające regulację długości kroku. Drążki
/10/ maja postaó teleskopów z pokrętłem blo
kującym / 1 1 / 1 są przymocowane do ramy / 1 / za
pomocą pokręteł dociskających / 9 / . Do zderza
ków / 7 , 8 / przymocowane są wyłączniki krańcowe
/ 1 2 / podające impulsy do licznika kroków /13/.
/4 zastrzeżenia/

/JJ4 151i

4(51)

A61J

Ü1 (21) 80573

(22) 87 06 29

(75) Baczewaki Andrzej, Lidzbark Warmiński
(54) Kwaczyk^ zwłaszcza do pleleppiacji
Uf3i-ju i nosa
i57) Kwaczyk stanowi pałeczka / 1 / z tworzywa
sztucznego z nawiniętą na końcach watą /2/»
Nawinięta wata / 2 / ma kształt zbliżony do
stożka, którego największa średnica zwróco
na jest ku końcom pałeczki / 1 / .
/1 zastrzeżenie/

4(5l) A63B

U1 (21) 80280

(22) 87 05 21

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Włókienniczego "Południe",
/
Bielsko-Biała
(j2) Juźwiak Marian, Wnuk Jan, Kubyszek
' Jerzy, Kapołka Korneliusz

4(51) A 6 3 H

U1 (21) 79600

(22) 87 03 03

(30) 86 09 09 - Międzynarodowe Targi
Poznańakie, Targi Krajowe Jesień-86
Krośnieńskie Fabryki Mebli, Krosno
Pelczar Stanisław, Bajger Wacław

W

(54) Żeataw elementów do konstrukcji mebli
1 zabawek
\57) Zestaw charakteryzuje się tym, że składa
się z kostek / I / o kształcie sześcianu z trzema
przelotowymi otworami / 2 / umieszczonymi syme
trycznie w ściankach bocznych w trzech płasz
czyznach prostopadłych do siebie oraz złączyn
/ 3 / o różnej długości stanowiącej moduł wy
miaru podstawowego kostki / 1 / i najkrótszej
łączyny / 3 / przy czym łączyny / 3 / posiadają
kształt walca i/lub profilowy i są zakończone
czopami / 4 / o średnicy odpowiadającej średnicy
otworów / 2 / w kostce / 1 / przy pasowaniu na
wcisk. Wzór może byś stosowany w przemyśle
meblarskim.
/1 zastrzeżenie/

(54") Maty sportowe
V57) Maty składają się z mieszaniny / 1 / roz
drobnionych, laminowanych pianką poliureta
nową odpadów włókienniczych. Mieszanina / I /
sprasowana jest w postaci prostopadłościanu,
którego spód obszyty jest siatką / 2 / . Mata
oklejona jest tkaniną / 3 / . Maty sportowe
mają zastosowanie do celów zdrowotnyoh lub
gimnastycznych*
/2 zastrzeżenia/

G-

Q-

EED3-

A
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4Í51\ A63H
' A63B

Ol(2l) 79682
^

(22) 87 03 16
'

(71) Spółdzielnia Inwalidów "Polimer",
,
Lubliniec
',72^ Bejm Henryk, Jerominek Jerzy
(54) Piłka dziecięca
\5l) Piłka ma występ /2/ z otworem, przez
który przeciągnięty jest jeden koniec tasiem
ki lub gumki i zawiązany nad występem /3/»
Drugi koniec tasiemki lub gumki zakończony
jest zaczepem i tasiemka lub gumka ma suwak
przeznaczony do regulacji jej długości.
/3 zastrzeżenia/
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w płaszczyźnie symetrii którego jest utworzo
na płaska nienadmuohiwana półkolista powierz- j
ohnia /5/ z wklejonym w nią pomiędzy płat górny
i płat dolny szczelnie przeźroczystym okienkiem
/6/, odzwierciedlającym swym kształtem zarys
powierzchni półkolistej /5/. Długość całkowita
/Lp/ zabawki stanowi 2,2 jej szerokości całko- I
witej /H/. Krawędzie /!/ krótszych boków komory
obrzeżnej /3/ i krawędzie /&/ krótszych boków
komór środkowych /4/ są ukształtowane w żary- j
sie łukowym o promieniu /r/ większym od jedna- i
kowej szerokości /b/ każdej z tych komór.
W pobliżu linii podstawy /9/ komory /3/ i / 4 / I
mają usytuowane na płacie górnym /1/ po jednym j
zaworze /10/, /11/ i /12/. W środkowej partii j
linii podstawy /9/ jest wykonany wzmocniony
otwór pociągowy /13/»
/1 zastrzeżenie/

4(51) A63H
' A63B

Ü1 (21) 80062
V

(22) 87 04 27

(75) Knurek Czesław, Sopot, Knurek Ludwika,
Rumia
(54) Zabawka w kształcie minibaaenu ogrodo
wego nadmuchiwanego

4(5l) A63H
A63B

U1 (21) 80039
V

(22) 87 04 22

\75) Pałasz Zygmunt, Pałasz Jolanta, Rumia
(54) Zabawka w kształcie materaca nadmu
chiwanego z okienkiem
V57) Zabawkę stanowią dwa bliźniacze w lua-.
trzanym odbiciu płaty górny i dolny spojone
ze sobą szczelnie wzdłuż linii obwodu oraz
wzdłuż linii kształtujących obrzeżną komorę
/3/ o kształcie wydłużonej litery "U". Pomię
dzy ramionami komory /3/ utworzone są dwie
jednakowe komory środkowe /4/ o długości /L/
mniejszej od długości /l^/ odcinków prostych
komory obrzeżnej /3/« Zaokrąglenie wierzchoł
kowe komory obrzeżnej /3/ tworzy zagłówek,

Ł-

"

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowania konstrukcji zabawki w kształcie
minibasonu ogrodowego nadmuchiwanego dla
dzieci, mającego uproszczoną budowę i znaczną
odporność na uszkodzenia.
Zabawka ma jeden płat /1/ elastycznej
folii termoplastycznej, mający zamknięty obwód,,
złożony na pół i spojony przez zgrzanie w ma
sie na wskroś spoiną liniową /2/ przebiegającą
w płaszczyźnie usytuowanej w połowie wysokości .
/H/ burty, oraz spoiną liniową /3/ przebiega
jącą w płaszczyćnie pojedynczowaratwowego
okrągłego dna /4/, oporządzonego z takiego
samego materiału. Dno jeat z^rsane saczelnie
w podobny sposób pomiędzy obydwoma końcami
płata /1/ lub przez nałożenie na nie. Średni
ca /D/ nadmuchanej zabawki stanowi od 3,1 do
4,3 wysokości /H/ burty. Utworzone w burcie
dwie odrębne komory górna /5/ i dolna /6/
mają każda indywidualny zawór./2 zastrzeżenia/ ]
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4(51) A63H

01 (21) 80320
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(22) 87 05 27

(71) Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów
' Biuro Projektowo-Techaologiczne,
Poznań
(72) Plis Ryszard, Podpłomyk Tadeusz
[ $ Ą \ Mechanizm napędowy zabawek, zwłaszcza
' zabawek w postaci pojazdów kołowych
v

7) Mechanizm napędowy wkłada się s silnika
/ 1 koła napędowego / 2 / zaopatrzonego w
gumowy pierścień cierny / 3 / , przy czym silnik
/ 1 / jest tak zamocowany w podwoslu / 6 / , że
jego wał /!/ styka się s pierścieniem / 3 /
koła napędowego / 2 / . Ponadto, jeden s końców
osi / 4 / kół / 5 / jest osadzony w fasolkowym
otworze / 8 / podwozia / 6 / .
/2 zastrzeżenia/

£

DZIAŁ

B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWEJ TRANSPORT
4^51) B07G

U1 (21) 79686

(22) 87 03 16

Í75) Dobrzyński Zdzisław, Dobrzyński
Marek, Warszawa

mionach ,/l6/ wału / 7 / na zestawach kulek
/15, 15 / umieszczonych w pobliżu krawędzi
po obu ątronach płaszczyzny dysz wylotowych
/14» 14 /.
/1 zastrzeżenie/

\54^ Ursądzenie do sortowania warzyw
zwłaszcza cebuli
(57) Urządzenie ma dźwignię połączoną z wałem
silnika, a rama / 1 / mająca co najmniej dwie
sekcje sit połączona jest z korpusem / 6 / ele
mentem wahliwym. Na korpusie / 6 / znajduje
się kanał sprężonego powietrza, którego otwory
wylotowe są ragulowane przysłonami. Zsyp / 1 7 /
mocowany jest na zaczepach hakowych do ażuro
wego obrotowego bębna /19/ napędzanego silni
kiem elektrycznym /20/ i pasową przekładnią
/21/. Każda sekcja sit ma inną odległość
ułożenia równoległego prętów stanowiących
sita. Korpus / 6 / ma zaczepy / 2 2 / do mocowania
kółek transportowych.
/3 zastrzeżenia/

4(5l) B08B

4(51) B08B

U1 (21) 80108

(22) 87 05 05

\71) Spółdzielnia Pracy Absolwentów Szkół
r
Wyższych, Warszawa
1,72) Szała Wojciech, Kramářek Wojoieoh,
Mielczarek Wojciech
V*) Głowica myjąca
\57) Wzór rozwiązuje zagadnienie konstrukcji
uproaKozonej głowicy myjącej o podwyższonej
trwałości, zwłaszcza do mycia zbiorników zam
kniętych.
Istota wzoru użytkowego polega na tym,
is wirulk / 5 / ma na swym obwodzie otwory przelotowe o osiach skośnie usytuowanych 5 sto
sunku do osi wału tf/. Korpusy /13,13 / dysz
tylotowych /14. 14 / są ułożyskowane na ra

C72)

U1(21) 80198

(22) 87 05 15

Fabryka Obsługpwyoh Urządzeń Samochodowych,
Warszawa
Bielecki Stanisław, Horoń Leszek

(54] Myjnia ręczną pneumatyczną
(57) Myjnia ręczna pneumatyczna zbudowana jest
s walcowatego zbiornika d e c a y / 1 / na którym
osadsony jest górny zbiornik-wanienka / 2 / posia
dający umieszczone powyżej dna sito / 4 / z mise
czką / 9 / , prsy czym przestrzeń pojemnościowa
zbiornika / 1 / połączona jest ze sbiornikiemwanlenką za pomocą zaworu pływakowego /&/ a
oleoz do pędzla / 5 / doprowadzona Jest poprzez
zespół zasilający / 6 / .
Myjnia przeznaczona jest do mycia małych
detali, umożliwia mycie ręczne jak również
kąpiel zanurzeniową s wymuszonym ruchem czynni
ka myjącego.
/5 zastrzeżeń/
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górnych /1/ i z przeciwnej strony do walców
dolnych /2/ poprzez tuleje /6/ ze sprzęgłem
/5/. Prostownica ma zmniejszona gabaryty
i mase oraz nie wymaga budowy głębokości fun
damentów.
/2 zastrzeżenia/

4^51) 321D
4^51) 321B

U1 (21) 80860

(22) 87 08 02

(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława
t
Staszica, Gliwice
\72j Sulik Jerzy, Jońca Joaohim, Łudyga Jerzy,
Woźniak Dariusz, Łysko Kazimierz
(54\ Mechanizm śrubowy do rgcznegc nastawiania
nięiiapg^ga^c^ walców pionowych walcarki
uniwersalnej.
\57) Meohanizra ma Jedną śrubę naoiskową / 1 /
osadzoną obrotowo w nakrętce / 2 / , umieszczo
nej w poprzeczce /3/, połączonej rozłącznie
z prowadnicami /6/ obudowy /7/ walca pionowe
go /8/,
/a/, zamocowanymi do stojaka walcarki /11/
/?. zastrzeżenia/
z obydwu stron.
t

(71)
, •
(72\
'
v

U1 (21) 80281

(22) 87 05 22

Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija
Gagarina, Zielona Góra
He jme j Stanisław, Steliga IŁLeozyaław,
Łulomski Jerzy

(54) Urządzenie do wywijania kojców blach.
zwłaszcza przewodów i rur
(57) Urządzenie składa się ze stalowego kor
pusu /I/, ćo którego przymocowana jest obroto-:
wo obudowa /2/ wałka ?3/ z wywijająca rolką
/4/ oraz siłownik /5/ z tłoozyskiem /o/ połą
czonym z prowadzącą rolką /7/»
. . .
/2 zastrzelenia/

•

4[51) B21P

U1(21) 80219

(22\ 87 05 1Í

(75} Brzózka Krzysztof, Włodek Andrzej,
Warszawa
Í54^
4 fe%\ B21D
V7l)
'
r
{12\

U l ( 2 l ) 80205

(22) 87 05 14

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw
Maszyn i Urządzeń Kutnicsyoh
HUTMASZPROJBKT"-HAPEKO, Katowios
Wąaowski Czesław, Piskoń Jan

M

n

(54) Prostownicą do blącą
(57) Zespół walców roboczyon prostownicy
napędzany jest przoz wysokomomentowe sil
niki hydrauliczne /7/ aamooowana dp walców

Urządzenia do wytwarzania s i a t k i s ti
lub z blaony

W Urndtenlw mawiai* z e s o ó i »*pęuzany
obrotowo noży krążkowych / 3 £ i Katryo / 4 / .
zaopatrzonych na obwodzio w wyoleclz /.>«»*<
o szerokośoi / a / , otaaowląeej odstęp P ^ ? * '
kolejnymi n a o i ę o W . or»» « * } ° 6 i c z n y **&
noży / 7 / i matryc / 8 / s ^ f
* " } 'J** %f'
który j e a t przesunięty względem P ^ ^ f J ^
zespołu o šzorokoáó, stanowiącą Połowi j J J 0

1

8

S t í l l é * *

7

a a c i

*°

Ł a , Ł i

'/fzasiSeżeSs/

fr
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4(51) B21G
(71!
1
'
(72)
'
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(22) 87 05 13

Fabryka N a r z ę d z i C h i r u r g i c z n y c h i
Dentystycznych "MXFAM", M i l a n ó w e k
Cieślak S t a n i s ł a w , K a r p i ń s k i J a n u s z ,
Steckiewicz A d a m , P o n d e r W i e s ł a w

(54) Przystawka do sillkonowania rurek
v
' w igłaoh lnlekcyjnych
(57\ przystawka zbudowana jest z dwóch
rolek /1 i 6/ zawieszonych na sworzniach /3/.
Warstwa wierzchnia /13/ rolek /1ió/ nasączona
jest olejem silikonowym. Burka / 7 / przemie
szczając się między rolkami /I,6/ zostaje
pokryta cienką warstwą tego oleju.
Przystawka zmniejsza zużycie oleju
silikonowego i eliminuje zanieczyszczenie
olejem urządzenia oraz najbliższego jego
otoczenia* poprawiając w znacznym stopniu
warunki pracy.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B21K

U1 {21) 80843

(22) 87 08 07

(71) Instytut M e t a l u r g i i Żelaza im. Stanisława
. ' S t a s z i c a , Gliwice
(72) P r a j s n a r T a d e u s z , S m o l a r c z y k Z b i g n i e w ,
Chlastawa Józef, Pondel Tadeusz, Pelie
Stanisław, Woźniak R e m i g i u s z
I54\

W k ł a d k a do n a r z ę d z i ś r u b i a r s k i c h

(57) Wkładka / 1 / charakteryzuje się tym, że
w stanie przed zabudowa w g n i a z d o obudowy matry
cy ma obciskający pierścień / 2 / z rury stalowej,
/2 zastrzeżenia/

4(51) B 2 3 B

U1 (21) 8 0 4 4 2

(22) 87 06 08

(71) Fabryka Automatów Tokarskich "Ponar,
W r o c ł a w " , Wrocław
(72^ Zięba T a d e u s z
(54) Podstawa do oprawek n a r z ę d z i o w y c h

♦ty

B21K

87 08 07

ljl) Instytut Metalurgii Żelaza im.
r I Stanisława Staszica, Gliwice
\J2j Prajsnar Tadeusz, Smolarczyk Zbigniew,
Dobrzański Janusz, Chlastawa Józef,
Pondéi Tadeusz
Í54) Wkład kuł do narzędzi śrubiarskioh
) Wkładka do narzędzi śrubiarskioh, chara
kteryzuje się tym, że wkładkę /1/ z węglików
'Wkanych ma obclśnlętą dokładnie pierście"*•■ /2/ z rury stalowej. /2 zastrzeżenia/

\

Í57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie s k o n 
s t r u o w a n i a p o d s t a w y d o oprawek n a r z ę d z i o w y c h ,
znajdującej zastosowanie jako wyposażenie tech
n o l o g i c z n e rewolwerowej głowicy a u t o m a t u to
karskiego.
Podstawa charakteryzuje się tym, że m o 
cujący trzon / 1 / jest zaopatrzony w czop / T a /
w o i s n i ę t y w poprzeczny otwór / 2 b / nośnej płyty
/ 2 / , przy czym w poprzecznym otworze czopa / 1 a /
oraz w drugim poprzecznym otworze nośnej płyty
/ 2 / jest osadzony stożkowy k o ł e k / 3 / .
/I z a s t r z e ż e n i e /

Q2

4(51) B23K .
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U1 (21) 77669

(22) 86 06 28

^71) Przedsiębiorstwo Produkcji Aparatury
Badawczej "Press"t Warszawa
v72) Drozdowski Waldemar, Narożny Adam,
Kusina Ireneusz

(54) Końcówka palnika do ręcznego ciecia
blachy przy użyciu mieszanki gazu
ziemnego i tlenu

Końcówka składa się z korpusu /3/ z rur
M
ką /4/ do doprowadzania gazu ziemnego i rurka
/5/ do doprowadzania tlenu tnącego.
W zakończeniu rurki /5/ osadzony jest
smoczek /8/ dokręcany nakrętką /!/, W korpus
/3/ włożona jest dysza /2/ dokręcana łuską
/V.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B23K

U1 (2Í) 79969

4(51") B25B

Nr 11 /377/

U1(21) 80210

(22) 87 05 ■

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego
w Katowicach
. , Zakład Robót Górniczych, Łęczna
\72) Józefczýk Kazimierz, Krzemiński Lechos^fl
Kamiński Jacek, Kowalczyk Wacław, Wre-1
Stanisław, Bańbuła Bolesław
(54\ Pneumatyczny klucz udarowy
(57) W kluczu według wzoru hi jak / 1 / wraz
wirnikiem silnika pneumatycznego / 2 / stanc
jednolity element. Bi jak / 1 / z jednej s t r o n y
łączy wirnik / 2 / przewężeniem /3/ i u ł o ż y a ^ H
wany jest w obudowie / 4 / na łożysku toczny^H
/ 5 / , którego wewnętrzną bieżnię stanowi pry-J
zmatyczny rowek /£/• Z drugiej strony bijalH
/ 1 / ma sprzęgło, którego jedna, przesuwna
tarcza / 8 / umieszczona jest we wzdłużnych I
wycięciach /9/ bijaka / 1 / , zaá druga tarcz^H
/14/ osadzona jest na stałe na wirniku k o w a ^ |
/10/. Przesuwna tarcza / 8 / sprzęgła dotyka
rolek zabierakowych /11/ współpracujących
z wewnętrzną powierzchnią bijaka / 1 / .
Klucz jest łatwy w obsłudze i niezawodny w
działaniu.
/1 zastrzeżenie/;

(22] 87 04 13

t.

Zespół Szkół Elektrycznych - Warsztaty
Szkolne, Pabianice
(72)\ Dychto Zbigniew, Mirowski Paweł,
Staniszewski Wiesław

i54] Lutownica transformatorowa
\57) Lutownica ma obudov/ę dzieloną w kształ
cie pistoletu. W komorze transformatora / 1 /
zamocowany jest zaczepami metalowymi, w
nacięciach obudowy, transformator / 3 / zasilany
napięciem 24 V. Vi rękojeści / 2 / obudowy znaj
duje się mikrowyłącznik / 5 / mocowany na wcisk
na wylewkach cylindrycznych.
Element zewnętrzny wyłącznika lutownicy
usytuowany w górnej części rękojeści / 2 / , osa
dzony jest na kołku /15/ i steruje sprężynowo
mikrowyłącznikiera / 5 / .
/3 zastrzeżenia/

4(51^ B25B

U1(21) 80363

(22) 07 06

(71) Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technoli
.
giczny, Kraków
(72) Albin Ryszard, Pracuch Józef, Szmidt
Ekspedyt, Wolan Eugeniusz
\54) Pokrętło zapadkowe jednokierunkowe
(57) Pokrętło wyposażone jest w rękojeść /tfl
mającą na jednym końcu obrotowo zamocowane 1
koło zapadkowe / 3 / . Wewnątrz rękojeści /"!/■
umieszczona jest przesuwnie zapadka / 4 / , przyj
czym jej docisk do wrębów koła / 3 / zapewniąM
sprężyna /5/» znajdująca się pomiędzy końcem ■
zapadki IM a gniazdem wykonanym w zaślepc*^
rękojeści /!/.

3

A 1
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Pokrętło przeznaczone jest do kluczy
nasadowych, trzpieniowych oraz końcówek wkrę-kowych, mocowanych za pośrednictwem zabie-aka w gnieździe koła zapadkowego.
/1 zastrzeżenie/

4

(51) B25B

U1(21) 80549

(22) 87 06 26

(

71] Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Strzegowo
72) Dalkiewicz Jan, Gralewicz Jan,
Lewandowski Andrzej

(54) Ściągacz kół pasowych
(57) ściągacz stanowi nagwintowany pręt /I/
£-jednej strony zakończony przyspawanym
do niego pokrętłem składającym się z odcinka
grubego pręta /6/, tarczy /!/ i prętów /&/.
la drugi koniec pręta /1/ nałożona jest na
krętka /2/ o kształcie kolistej tarczy z
otworami /3/ w pobliżu obwodu, połączona z
walcem /4/» do którego przymocowana jest
rączka w postaci pręta /5/.
Ściągacz ułatwia ściąganie koła paso
wego z jego osi.
/2 zastrzeżenia/

4(51) B260

93
Ul (21) 80310

(22) 87 05 26

171) Spółdzielnia Pracy "Gedania"
(72) BabiAski Bronisław
(54) Krajacz do jarzyn i owoców
\57) Krajacz zawiera prowadząoy element /1/
w kształcie walca z naciętą na tworzącej li
nią śrubową, przechodzącego na jednym końcu
w stożek ścięty, zaś na drugim końcu, prosto
padle do osi wzdłużnej, w tnący element / 2 / o
eliptycznych krawędziach bocznych, zakończony
wielokątnym uchwytem /3/ z przelotowym otworem
/4/« W osi wzdłużnej prowadzącego elementu /1/
znajduje się przelotowy, stożkowy otwór /5/.
/2 zastrzeżenia/

4 fel) B26P

U1 (21) 80225

(22). 87 05 18

(75) Drożdzak Henryk, Limanowa
(54) Wycinarka do dyskietek 5,25

4(51) Ü26B

U1 (21) 80337

(22J 87 05 29

(57) Wycinarka składa się z korpusu ze szcze
liną /3/ 1 przycisku z zatopionym trwale nożem
/?./ o przekroju kwadratowym, połączonym z kor
pusem za pomocą sprężyny /5/. Wycinarka ma ma
łe wymiary i umożliwia wycinanie prostokątnych
wycięć z prawej strony dyskietki.
,
71 zastrzeżenie/

.4^1

(71) Wojskowy Inatytut Techniki Pancernej i
/
Samochodowej, Sulejówek
\72) Myśliwiec Jan
y

(54) Każ do bieżnikowania opon
(57) Nóż składa się z trzonu / 1 / wykonanego
z materiału o dużej przewodnośoi cieplnej i
ostrza /2/ w kształcie ceownika. Całośó za
mocowana jest w lutownicy /3/. Nóż nie od
kształca się w czasie pracy i daje małe opory
skrawania.
/1 zastrzeżenie/

4(51) B41C

U1 (21) 80361

(22) 87 06 03

(jl) Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego",
Í72\ Rusinek Jacek, Skórka Leszek, Staohyra
' Zbigniew
(54) Nośnik formy drukowej
(57) Nośnik ma z jednej strony kanałek /1/
o przekroju trapezowym, w którym umieszczone
są rolki zaciskające /2/ będące pod działaniem
sprężyn /3/, zaś z drugiej strony, osadzoną
w kanale /4/, listwę /5/, będącą pod działaniem
sprężyn. Listwa /5/ ma na ramieniu prostopadłym
do oowierzohni półwalca /7/ kanałek /8/.
/1 zastrzeżenie/
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4(51) B43L

F/o. 2
.4(51) B41R

Fig.S
U1 l2l)

80845

(22) 87 08 07

(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanieła,
wa Staszica, Gliwice
(72) Prajsnar T a d e u s z , Joachimczak Mirosław,
' Ł u g o w s k i Cezary, Rzędkowskl Włodzimierz
(5 4) Cechownlk
V57) Cechownik przeznaczony do znakowania
roku nasycania smarami podkładów i słupów
drewnianych, charakteryzuje się tym, że
główka / 1 / cechownika w widoku od czoła ma
obrys o kształcie pośrednim między eliptycz
nym a okrągłym, trzpień / 2 / w przekroju p o 
przecznym ma kształt eliptyczny, a przy długo
ściach mniejszych od 52 mm ma zęby / 4 / kot
wiczne wyprofilowane na jednym z boków w y 
znaczonym większym promieniem elipsy.
/4 zastrzeżenia/

N r 11 / 3 7 7 / 1988

U3(21) 78378

(22) 86 10 10

V61) prawo ochronne 40256
\J5\ Taczanowski Grzegorz, Warszawa)
Jeklel Halina, Warszawa
^54) Cyrkiel szkolny

fe

57^ Cyrkiel charakteryzuje się tym, że nóżki
, 3 , 5 / * dwustronnymi wybraniami /3a,5a/ są
zakończone od góry współdziałającymi z sobą
zębatkami /3b,5b/ i są osadzone obrotowo w
oprawce / 1 / z moletowanym uchwytem /1a/ na
dwóch wkrętach / 2 / .
/1 zastrzeżenie/

4(51) B44B

U1 (21) 80276

|22) 87 05 20

J71^ Pabryka Szlifierek "PONAR-ŁÓDŻ", Łódź
(72\ Plaskota Tadeusz
(54\ Rysik diamentowy do pisania po szkle

4(51)

B41K

U1 (21)

80846

(22) 87 08 07

^57) Rysik ma część chwytową w postaci trzon
ka / 4 / o kształcie tradyoyjnego wkładu do
długopisu, umieszczonego w tradycyjnej obudo
wie / 5 / długopisu, typu z chowalnym wkładem i
ze skuwką /&/ do mocowania w kieszeni ubrania
użytkownika.
R y s i k zabezpiecza końcówkę diamentową
przed uszkodzeniem przy upadku i ma zabezpieczę"
nie przed wypadnięciem z kieszeni użytkownika.
/1 zastrzeżenie/

ti)

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stani
sława Staszica, Gliwice
(72) Prajsnar T a d e u s z , Joachimczak
Mirosław, Ługowski Cezary, Rzędkowskl
Włodzimierz

v54) Cechownlk
(57) Cechownlk przeznaczony do znakowania
roku nasycenia smarami podkładów i słupów
drewnianych charakteryzuje się tym, że głów
k a / 1 / cechownika w widoku od czoła ma obrys
o kształcie pośrednim między kształtem t r ó j 
kątnym z zaokrąglonymi narożami a kształtem,
okrągłym, a trzpień / 2 / w przekroju poprzecz
nym ma kształt trójkąta e zaokrąglonymi n a 
r o ż a m i , przy czym trzpień / 2 / przy d ł u g o ś 
ciach cechownika mniejszych od 52 mm ma
zęby / 4 / kotwiczne, wyprofilowane na jednym
z boków.
/4 zastrzeżenia/

4(51} B60M

U1(21J 80154

(22) 87 05 11

(71) Centralne Biuro Projektowo-Badawoze
Budownictwa Kolejowego, Warszawa
(72) Głowacki Kazimierz
[54) Wieszak aleci trakcji elektrycznej
(57) Końcówki linki / 3 / wieszaka mają zapra
cowane elementy / 4 / z otworami / 5 / dla pod
wieszenia do liny nośnej poprzez uchwyt / 1 /

.

l r

11 7377/ 1988

BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO

i do przewodu jezdnego poprzez uchwyt / 8 / .
/1 zastrzeżenie/

4(51) B62J

95
U1 (21^ 80330

(22) 87 05 28

(75) Kalinowski Józef, Ruda Śląska
\54\

Błotnik przedni roweru

[57) Błotnik składa się z osłony / 1 / , wieszaka
/ 4 / i wspornika / 2 / połączonego nierozłącznie
z wypukłym łbem śruby, która włożona jest w
otwór w osłonie / 1 / tak, że wspornik umiesz
czony jest na zewnątrz osłony i połączony z
nią rozłącznie.
/1 zastrzeżenie/

4^51) I
P16D

D1 (21^ 78811

(22I 86 12 03

(75) Waligóra A n t o n i , Nowy Sącz
(54I Urządzenie do zrywania starej i nltpL

' wania nowe.1 okładziny hamulcowej kół
samochodowych

(57) Urządzenie charakteryzuje się tyra, że
na podstawie / 1 / umieszczone sąt stół obroto
wy / 2 / , suportowy uchwyt nożowy / 6 / z nożem
/ 7 / , prasa dźwignipwa / 9 / oraz instalacja
hydrauliczna / 1 1 / .
/4 zastrzeżenia/

4 [51) B63B

U1 (21)

80227

(22) 87 05 18

(71) Zakłady Urządzeń Okrętowych "Hydroster",
/
Gdaiisk
Í72) Nienartowicz Aleksander, Sitkiewlcz

'

Leszek, Kołodziejski Marek, Gross Jerzy

\54) Korpus wciągarki
(57) W korpusie wciągarki kotwicznej lub kotwiczno-cumowniczej Jedna ściana / 1 / składa
się z dwóch równolegle ułożonych blach, k t ó 
rych brzegi / 5 / sa połączone z blachą ściany
/ 6 / i z blachą / 7 / o szerokości / c / . Blachy
ściany / 1 / aą połączone przeponą leżącą pozio
mo przy otworze osadzenia silnika.
/1 zastrzeżenie/

4 ^ 1 ) B62D

U1 (21) 78781

(i22j 86 12 02

(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy w Smolnikach,
,
Stawiski
(72) Chojnowski Wiesław, Bugowski Kazimierz,
Rezka Ireneusz, Blusiewicz Wojciech,
Mieczkowski Jerzy

\54l Kabina do ciągnika rolniczego, zwłaszcza
produkcji radzieckiej typu T25A2*
(57) Kabina /A/ ma dwa przednie wsporniki / 1 /
i dwa tylne wsporniki / 2 / , za pośrednictwem
których mocowana jest stabilnie do korpusu
silnika i obudowy tylnej osi ciągnika.
/1 zastrzeżenie/

4 ( 5 ^ B63H
' A63B
v

U1 (21) 81719
'
v

Í22). 87 11 18
W

(75) Lipowicz Włodzimierz, Jażdżewski Marian,
'

Bydgoszcz

(54J Konstrukcją ws poro za masztu żagla
(57\ Konstrukcja wsporcza masztu żagla ponto
nu ma poziomy łącznik / 3 / zaopatrzony w boczne
ramiona / 1 / osadzone n a burtach / 1 2 / pontonu.
/4 zastrzeżenia/
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Zbiorr.ik / 4 / połączony jest przewodami
/17, 23/ z dwoma trójdrożnymi zaworami kulo- _
wymi /11, 12/. Końcówki /19» 25/ tych zaworowi
połączone są z wlotem i wylotem pompy /15/
napędzanej silnikiem elektrycznym /16/, a kcal
cówka /21/ połączona jest z króćcem załadow
czym /22/ t zaś końcówka /27/ - z przewodem
lii prowadzącym do zbiornika głównego. Oba
zawory kulowe /11» 12/ sprzężono ze soba
i połączono z siłownikiem ciśnieniowym /14/.
/4 zastrzeżenia/

4(51) B65Q

U1 [21) 78310

(g2) 86 10

Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu
Teleelektronicznego "TELX0M-TELPR0",
Warszawa
(72) Szpecht Wojciech 1 Zawadzki Krzysztof

.4(51) B64D

Ul (21/

79565

[54) Zestaw podajpjków elementów t e l e e l e ktroru-cznych pakietowanych w ząsobnTli
liatwo^ycn

Í22) 87 02 27

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-Warszawa-Okecie", Zakład Doświadczal
ny Samolotów Lekkich i Wyposażeń Agro,
lotniczych, Warszawa
(72) Szczawiński Maciej, Szuba Leopold
\54\

Samolot pożarniczy

(57) Samolot ma zbiornik głófc-ny cieczy gaśni
czej oraz zbiornik dodatkowy / 4 / na ciecz
spieniającą lub zwilżającą.

,v

a

,Á k 32

30

(57) Zestaw c h a r a k t e r y z u j e s i ę tym, że do
symetrycznych boków / I / i / 2 / w k s z t a ł c i e
równobocznego t r ó j k ą t a , mających w d o l n e j c*M
ci wygięta pod kątem prostym podstawy / 3 / %M
dwoma otworami / 4 / , zamocowano są za pomocą 1
t r z e c h prętów spinających / 5 / indywidualne
podajniki / 7 / .
Podajniki /!/ s k ł a d a j ą s i ę z podstawy /M
w k s z t a ł c i e płaskownika, do którego zamocować
ne są uchwyty / 9 / , poniżej których są w y p r f l
filowane tory prowadzące / 1 0 / , zakończone w j j
stępami oporowymi / 1 1 / . W d o l n e j czętici zestM
wu umiejscowiony j e s t wspornik / I V podajnikol
/!/ przymocowany do boków / 1 / i / 2 / .
/ 2 zastrzeżenia/

B/wia/SJ'#ÍŽÍ"\ŽW\J£
DZIAŁ

G

CHEMIA I METALURGIA
4(51) C02P

U1 (21) 80067

(22) 87 04 27

(71) Biuro Projektów Wodnych Melioracji*
Poznań
(72) Adamski Michał, Kujawa Mieczysław
(54) Dysza napowietrzająca do uzdatniania
wody pitnej

Jest połączony z powietrznym przewodem /2>
a drugi koniec ma ujście w poprzecznym kar
/ 5 / , którego wylot / 6 / znajduje się na wal
wej powierzchni korpusu / 1 / , otoczonej pr«!
gającą elastycznie, tulejową uszczelką /8/j
/1 zastrzażer 4

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest dysza
napowietrzająca do uzdatniania wody pitnej,
która Jest zainstalowana na przewodzie powie trznym i umieszczona wewnątrz rurociągu wod
nego.
Dysza ma walcowy korpus / 1 / ze wzdłużnie
i poprzecznie wydrążonymi kanałami /4,5/,
przy czym jeden koniec wzdłużnego kanału / 4 /

cczeM~
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4Í51) C23D

U1 (21) 80149
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(22) 87 05 08

(71) Przedsiębiorstwo Montażu i Dostaw
^ ' Pieców Tunelowyeh, Kraków

(72) Sira Zbigniew

(54\ Uszczelnienie sklepienia pieca z górnym
V / ^tranaportem
(57) Uszczelnienie na blachy ślizgowe / 1 /
jjrzesuwające się po wystających górnych częś
ciach profili / 2 / zabudowanych na górnych
obrzeżach szczelin / 3 / sklepienia, przy czym
profile / 2 / mają kształt litery "L".
'
/1 zastrzeżenie/

DZIAŁ

D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO
4(51) D01H

UlQ>1) 80522

4(51) DO6G

(22) 87 Oć 19

[71\ Centralny Oórodek Badawczo-Rozwojowy
v
' Maszyi* Włókienniczych "Polmatex-Cenaro",
Łódź
t
Í72\ Jańczyk Ryszard, Bem Wiktor
(54) Urządzenie doprowadzające taśmę włókien
^ ' do zespołu rożluźniająco-zaailająceKO'
przędzarki bezwrzecionovfej

Í

57\-Urządzenie ma dodatkowy zagęszczający
ejék /4/» zamocowany do osłony / 5 / , która
jest przytwierdzona do listwy /6/ biegnącej
wzdłuż przędzarki.
/1 zastrzeżenie/

U1 fel) 80326

(22J 87 05 29

(75) Kilar Bogusław, Przemyśl
(54) Urządzenie do czyszczenia tkanin
(57) W urządzeniu pokrywka przednia / 8 / rolki
roboczej / 1 / ma tulejkę wewnętrzną / 9 / z otwo
rem /12/ zawężonym, zaczepowym pierścieniem
/13/, a korek /11/ 3tanowi osiowe, monolitycz-,
ne zakończenie części roboczej / 1 / rękojeści
i jest wprowadzony w otwór /12/ tulejki wewnęt
rznej / 9 / pokrywki przedniej / 8 / .
Urządzenie umożliwia łatwą wymianę rolki
roboczej.
/2 zastrzeżenia/

6

DZIAŁ

£

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO, KONSTRUKCJE ZESPOLONE
4(51) Ł.01C

U1 (21) 79677

\$2) 87 03 30

\Jl\ Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor",
/
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław
y2) Ukleja Kazimierz, Ukleja Janusz,
Makrosz Teofil, Stojałowski Romuald
l54) Prefabrykowana, żelbetową, prostokątna.
\
Pżyta drogową
gj) Płyta składa się z ławy obrzeżnej / I /
g£?.Pjyty przejściowej / 2 / stąnowiąc.eJL£ołącz
. *Qle ławy /i/ z płytą środkową / 3 / . Szerokość
w ławy / 1 / wynosi od 1,4 do 2,0 jej wysokości
'V, Szerokość /b/ płyty /2/ wynosi również od
'»4 do 2,0 wysokości /h/ ławy / 1 / . Szerokość
(y Płyty / 3 / wynosi od 3,0 do 4,5 wysokości / h /
ía
'V / 1 / . Grubość /h^/ płyty / 3 / wynosi od 0,5
0
0,65 wysokości / h / ł a w y / l / . /1 zastrzeżenie/

4(51) E01C

I

U. (21) 80383

(22^ 8 7 06 05

J l ) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
2 ) Kossowski A n d r z e j , Kawecki Loszek,
• Uazuryk Apolinary

(54) Urządzenie do wypełniania masą elastycz
n a szczelin dylatacyjnych, zwłaszcza
nawiorzchni dróg
VÖT) Urządzenie ma zbiornik sprężonego powietraa / 3 / połączony z e zbiornikiem / 2 / zawiera-
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i są
na wózku / 1 / , który ma element prowadzący / 6 / .
Urządzenie zapewnia dużą wydajność procesu,
J2

zastrzeżenia/

Nr .11 /377/ 1988

/ 5 / 1 wibromłot / 6 / zawieszone są na linie
111 stanowiącej element składowy zespołu wcią
garki / 2 / i podpartej przesuwnie na maszcie
'U/1 zastrzeżeni*/
4(51) B02D

U1 (21) 80535

(22) 87 06 22

(71) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Przemysłu Węglowego, Katowice
Binder Jerzy, Klowan Janusz
Pal odcinkowi

(51) EC2B
E03P

U1 (21) 80534

(22) 87 06 22

(71) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
/
Przemysłu Węglowego, Katowice
\72 Klowan Janusz, Lorenz Zygmunt,
Szostak Ryszard, Szczęsny Ludomir

(.57) Pal odcinkowy charakteryzuje się tym, że
każdy odcinek / 1 / pala ma na swych czołach
stalowe płyty /4»5/ oraz na jednym czole ma
czop / 6 / , a na drugim gniazdo / 7 / z rurką
odpowietrzającą /11/, Czop / 6 / następnego o d c i J
ka / 1 / jest osadzony w gnieździe 11/ poprzed- ]
niego odcinka / 1 / , a płyty /4» 5/ sąsiednich
odcinków / 1 / są połączone spoiną / 8 / . W otwo- j
ry / 3 / w odcinkach /i/ pala wprowadzane są prę-i
ty / 9 / naciągnięte i połączone nakrętkami /10/.I
/3 zastrzeżenia/ I

(54) Ściek skarpowy

(57) ściek ma zbieżne w kierunku wylotu / 2 /
elementy korytkowe /!/. Wylot / 2 / każdego
poprzedniego elementu korytkowego / I , 5/ jest
osadzony we wlocie / 3 / następnego elementu
korytkowego / 1 / . Tak utworzony ściek ma lep
szą szczelność.
/2 zastrzeżenia/

4 (51) E0?y

Oil! E02D
E01P

Ul [2,) 79929

H 87 04 08

\7l\ Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych,
r

'

Poznań

(72J
Zoioke Bogdan, Ziółkowski Andrzej,
v
' Jeran Bogdan, Bartkowiak Marek,
Napierała Wojciech
! 54\ Urządzenie do montażu i demontażu
zv'lnnz^?^" ő rodowych stalowych barier
energochłonnych.
1,57) Urządzenie do montażu i demontażu zwłasz
\si)
cza' stalowych drogowych barier energochłon
nych wyposażone jest w podwozie samochodowe
/ 1 / t na którym zainstalowany jest obrotowo,
w osi pionowej, zespół wciągarki / 2 / . Do
zespołu wciągarki / 2 / przytwierdzony jest
przegubowo maszt / 3 / z umocowaną na drugim
końcu prowadnicą pionową / 4 / , •i którą prze
suwnie połączony jost uchwyt mimoárodowy / 5 /
wraz z wibromłotem / 6 / . Uchwyt mimoárodowy

mm&r

U1 (21) 79076

(22J 87 04 03

(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego,
,

Tczew

(j2) Topolewski Kazimierz
\54| Rozdzielacz dwudrożny i*efulatu
(57) Rozdzielacz dwudrożny refulatu zawierają-:
cy zasuwę klapową oraz mający dwa wylotowe
króćce refulatu charakteryzuje 3ię tym, że
w dolnej zwężonej części ma na ściance / i /
kołnierzowy króciec wlotowy / 2 / , a w górnej
poszerzonej części ma dwa bliźniacze kołnie
rzowe króćce wylotowe / 3 / refu]atu. Króćce
wylotowe są umieszczone na górnych ściankach
/ 4 / skrzyni, ustawionych względem siebie sy
metrycznie pod kątem rozwartym. Skrzynia ma
wewnątrz klapę wahliwą / 5 / , zamykającą świat- ]
ło otworu jednego z króćców wylotowych / 3 / ,
a oá obrotu ma usytuowaną w pobliżu krawędzi
styku górnych ścianek /4/» równoległą do niej.
Oá klapy ma rękojeść / 6 / wyprowadzoną na ze
wnątrz przedniej ścianki /"//, która ma umoco
wany do niej rewizyjny włcz / 8 / .
/1 zastrzeżenie/
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4(51) E02P
I71\
^ '
(72)
v
'
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U1 (21) 80348
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(22/ 87 06 01

Fabryka Maszyn Budowlanych "BumarFadroma", Wrocław
Karpiński Jan, Kostrzewski Włodzimierz,
Mozyrko Leszek, Plak Kazimierz,
Sarecki Ryszard

(54) Rama przednia ładowarek przegubowych
(57) Rama ma wyprofilowane w kształcie rury
belki / I , 2 1 3 / oraz stężenia / 4 , 5, 6 1 7/
stanowiące szkielet o zamkniętej skrzynkowej
budowie, który jest osłonięty po bokach bla
chami bocznymi / 8 / . Belki / 1 / łączą punkt
osadzenia mostu napędowego z punktem osadze
nia wysięgnika układu roboczego ładowarki
przegubowej, belki / 2 / łączą punkt osadzenia
Bostu napędowego z punktem mocowania cylindrów
podnoszenia wysięgnika układu roboczego łado
warki przegubowej, a belki / 3 / łączą punkt
osadzenia wysięgnika układu roboczego łado
warki przegubowej z punktem mocowania cylin
drów podnoszenia wysięgnika układu roboczego
ładowarki przegubowej. Natomiast stężenia
/ 4 , 5, 6 i 7/ łączą lewą stronę ramy przedniej
z prawą.
/3 zastrzeżenia/

4(5l) E02F

U1 (2f) 80461

4^5l) E03B
(71]
,\72\
'

U1 (21) 80322

(22) 87 05 27

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji, Bielsko-Biała
Starowicz Adam, Wierzbicka Anna,
Niesyt Edward

\5A\

Kontenerowa stacja podwyższania ciśnienia
WudV
Kontenerowa stać ja podwyższania ciśnienia
wody składająca się z kontenera / 1 / , w którym
mieści się zbiornik p ośredni ciśnieniowy / 2 / ,
pompy / 3 / z silnikami , zbiornik hydroforowy / 4 /
oraz kompresor / 5 / , c harakteryzuje się tyra, że
ma zbiornik / 2 / połąc zony z rurociągiem doprowadzającym wodę z sie ci oraz z pompami /3/»
/1 zastrzeżenie/

(22) 87 06 10

Ośrodek Badawczo-Projektowy
tri) Centralny
Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor"
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław
\J2\ Preianar Aleksander, Waśniewski Sławomir,
' Feüak Marion, Sterkowicz Stanisław
\54\ Wielonaczynlowa koparka kołowa do
Kopania rowów
\57) Koparka charakteryzuje się tym, że J*g
stoaun.uk wysokości / a / pierścieni / 4 / koła
czerpakowego do rozstawu / b / tych pierścieni
wynosi od 0,35 do 0,45. Rozstaw /b/ pierście
ni koła czerpakowego jest równy szerokości
czerpaka. Stosunek wysokości /h/ ścian bocz
nych czerpaka do szerokości / b / czerpaka
wynosi od 0,120 do 0,160. Kąt przyłożenia
ścianki czerpaka wynosi 6 ° . Podziałka roz
mieszczenia czterech skrajnych zębów w sze
regu siedmiu czerpaków jest o połowę mniej
sza od podziałki rozmieszczenia siedmiu
środkowych zębów w szeregu siedmiu czerpaków.
/5 zastrzeżeń/

4(51) E03C
(jl\
C '
\72\
'

Ul(*2l) 80179

(22) 87 05 12

Instytut Budownictwa Mechanizacji 1
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
Wierzbicki Krzysztof, Fąfara Augustyn,
Aftarczuk Mieczysław, Stachowicz
Zbigniew

V54\ Opaskowe przyłącze wodociągowe
(57) Frzyłącze składa się z obejmy / 3 / i korpu
su / 1 / zamocowanego na przewodzie / 2 / i uszczel
nionego płaską uszczelką /5/» Korpus / 1 / ma dwa
otwory wylotowe / 9 / znajdujące się powyżej otwo
ru wlotowego / 6 / , zamykanego zaworem / 8 / grzyb
kowym, którego wrzeciono / 1 3 / Jest uszczelnione
za pomocą gumowych pierścieni / 1 4 / typu w 0 "
oraz płaskiej uszczelki / 1 5 / . Na korpus / 1 / jest
nasadzona tuleja osłonowa / 1 1 / , uszczelniona za
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pomocą gumowego pierścienia / 1 0 / typu " O "
osadzonego w górnej części korpusu / 1 / . Tuleja
/ 1 1 / Jeat od góry zamknięta korkiem /17/» w
którym jest wykonany osiowy otwór z krawędzią
uszczelniającą. W otworze znajduje się klucz
/ 2 0 / połączony z »rzecionem / I 3 / .
/1 zastrzeżenie/
ZMIT/M

4fv5l) E04G

Nr 11 /377/ 1!
Ul 121) 81173

(22)

87 09

(71} Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi
Zakład Remontowo-Hontażowy, Lubin
(72) Warowny Ryszard, Miedzianowski Tadeusz,
' figiel Jerzy,
\54^ Szalunek przejezdny
(.57) Szalunek ma płytę /&/ połączoną z boczuyJ
mi płytami / 1 0 / poprzez zawiasy oraz rozpartąj
śrubą, natomiast boczne płyty / 1 0 / połączone 1
są śrubami regulacyjnymi z podporami /7/«
Szalunek przejezdny służy do wykładania 1
wymurówki we wnętrzu rurociągów przemysłowyoh«S
/1 zastrzeżenie/l

4(51) E04H

U1 (21) 79551

(22) 87 02 27

Í75) Bajorek Rafał, Warszawa
4(51) E04G
(71)
'
(72)
'

U1(21) Ö0141

(22 J 87 05 07

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane
"Północ", Wrocław
Jercha Adam, liarszałek Kazimierz,
Węgrzyn Zdzisław

(54) Belka nadproża
V57) Belka ma węgarek w postaci wypustu / 4 /
utworzonego wzdłuż belki, na jej dolnej sola
nie /3/« Ma czołowej ścianie ?5? belki or«z
wypustu / 4 / jak również na dolnej ścianie
/ 6 / wypustu / 4 / jest utworzona izolacyjna war
stwa 1 1 / pokryta siatką / & / Rabitza mocowaną
w zbrojonym betonie szpilkami. W częśoi / 1 /
belki o przekroju prostokątnym, w modułowych,
stałych odstępach, w dolnej ścianie / 3 / są
osadzone drewniane klocki służące do mocowa
nia belki. Na obydwu końcach belka ma podporo
we wypusty z klamrami.
/3 zastrzeżenia/

(54 \ Grób urnowy z pre fabrykowany eh elementów!
' betonowych
(57) Grób urnowy składa się z zestawu preía- i
brykowanych elementów bstonowych, do którego 1
należą element / 1 / utanowiący ściany boczna, I
element / 2 / o kształcie rury, zaaklepioxiy z j
jednej strony, or«z element / 3 / utanowiąoy
pokrywę, zamykający górny koniec rury.
I
/1 Za«łtrzeżooie/ 1

4f5l) E04H
B00B

U1(21) 79759

(22\ 87 03 2<

(71] Kombinat Dźwigów Osobowych "ŽREMB",
> 1 Zakład Produkcyjny, Bolęoin
(72) Iwanicki Stanisław, Jabrzemski Staniałam
' Małachowski Andrzej

ír 11 7377/ 1933
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(54j Szyb dźwigu

(54) Urządzenie do wtłaczania medium w górotwór

U 7 ) Szyb ma prowadnice pionowe, kątowe / 2 / ,
połączone z ramkami pośrednimi, poziomymi
/1/, oraz ma blachy osłonowe /3a/ i /3b/,
połączone z ramkami pośrednimi, poziomymi / 1 /
za pośrednictwem zagięć dolnych i górnych /9/
oraz między sobą zagięciami pojedynczymi
/7/ i zagięciami podwodnymi /8/.
/4 zastrzeżenia/

57 W urządzeniu zawór zwrotny /4/ usytuowany
jest przed tuleja uszczelniającą /2/ wewnątrz
rury zaciskowej /3/. Na odcinku między korkiem
/o/ a tuleją uszczelniającą /2/ ścianka rury
iniekcyjnej / 1 / perforowana jest otworami / 7 / .
/1 zastrzeżenie/

4(51) E21D

U1 (21^ 80125

(22I 87 05 06

\ji\

Jaworznicko-Mikołowakie Gwarectwo Węglowe
Kopalnia Węgla Kamiennego "ZIEMOWIT",
Tychy
,
\72] Szewczyk Stanisław, Kaczyński Andrzej,
Żukiewicz Edward, Caban Włodzimierz,
Falka Janusz
\54] Sekcja górniczej obudowy zastępczej

4(51) E05B

U1 (21) 80186

(22) 87 05 14

m ) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego
. ' "Ursus", Warszawa
\72\ Bonaaewicz Jan, Skośkiewicz Ryszard

\57\ Sekcja ma stropnicę zewnętrzną /I/ zbudo
waną z dwóch równoległych względem siebie
ceowników /10/ zwróconych ku sobie stopkami i
zamocowanych końcami we wspornikach /11/ wypo
sażonych w gniazda /12/ na stojaki / 2 / . Między
ceownikami /10/ stropnicy zewnętrznej / 1 / osadzo
na jest współosiowo przesuwnie 3tropnica wewnę
trzna /4V wyposażona w dwie, zamocowane na stałe
w połov/ie jej wysokości /h/, poprzeczne listwy
prowadzące /13/, każda o długości /I3/ większej
niż odległość /!./ między końcami półek ceowników /10/ stropnicy zewnętrznej /1/. Sekcja znaj
duje zastosowanie w ścianach wyposażonych w
obudowę zmechanizowaną.
/1 zastrzeżenie/

\54\ Zamek pokrywy dachu kabiny, zwłaszcza
ciągnika rolniczego
V57| Pokrywa /i/ otworu urządzenia grzewczoklimatyzacyjnego ma zamek /2/ odbezpieczany
za pomocą dźwigni /3/ znajdującej się pod
pokrywą /4/ wyjścia awaryjnego, przy czym
pokrywa /4/ ma rozcięty otwór zaohodzący za
zamek / 2 / .
/1 zastrzeżenie/

4(51) B21D

4(5l) E21B

U1 (21) 80265

fe2j

87 05 19

(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
2 Rembielak Tadeusz, Hromek Andrzej,
Jalonkiewicz-Babiarz Stanisława,
Stecko Ryszard, Stączek Witold,
Sobczyk Arnold, Pawłowicz Edward

t' )

U1 (21} 80346

(22^ 87 06 01

Gwarectwo Budownictwa Górniczego Zakład
Badawozo-rRozwojowy Budownictwa Górniczego
"BUDOKOP", Mysłowice
(72) Piwowarczyk Józef, Słoma Ignacy, Musiał
Jan, Pallga Czesław
\54) Stalowa okładzina zaczepowa
(.57) Okładzina wyprofilowana z blachy
kształt, w którym obrzeża / 2 / sięgają
wierzchni / 3 / wyznaczonej przez górne
/ 4 / wycięó /5/ wykonanych w środkowym

ma taki
do po
krawędzie
grzbiecie
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/6/, przy czym grzbiety skrajne /7 i 8/
i środkowy /6/ mają tea sam kształt* a ich
krawędzie boczne nachylone są pod tym samym
kątem
/oC/.
Okładzina stalowa ma wysoką wytrzymałość
est prosta w wykonaniu, łatwa w transporcie
zabudowie i jest przeznaczona do opinania
odrzwi obudowy górniczej. /1 zastrzeżenie/

Í

DZÍAL

P

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
4(51) P15B

U1 (21) 80194

(22) 87 05 15

\7l) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw
' Maszyn i Urządzeń Hutniczych
w
HUTMASZPROJEKT-HAPEKOw, Katowice
(72) Niesler Jan, Powol Piotr, Pliszko
Karol, Kania Antoni, Snarski Piotr,
Nosladek Krystian, Orawski Karol
\54) Multiplikátor hydrauliczny
^57) Multiplikátor składa się z korpusu dolne
go / 1 / i korpusu górnego / 9 / połączonych ze
sobą przy pomocy czterech zespołów kolumno
wych /5/» Ruch roboczy multiplikatora reali
zują: komora siłownika głównego /10/, tuleja
/ 6 / połączona przez korpus górny / 9 / z pomooniczymi siłownikami nurnikowymi / 7 / i nurnik
/ 3 / . W zespołach sterujących / 2 / i / 3 / zabu
dowane są elementy hydrauliczne, realizujące
włączenie multiplikatora w sposób płynny
w dowolny układ hydrauliczny.
Multiplikátor umożliwia bezatopniową zmia
nę wzrostu ciśnienia w jego komorze wysoko
ciśnieniowej.
/2 zastrzeżenia/

4(51) P15B

U1 (21) 80565

(22) 87 06 29

71) Politechnika Białostocka, Białystok
72\ Juchniewicz Andrzej
(54) Samoczynny przorzutnlk rozdzielacza
hydrauli ca ner; o
(57) W przerzutniku główne ramię osadzone jest
w obudowie / 1 / za pomocą osi / 4 / z zamocowanym
na niej sworzniem / 5 / . Sworzeń / 5 / połączony
jest poprzez tuleje /16/ z rozdzielaczem. Na
osi / 4 / zamocowano jest płytka /o/ z palcem
/ 7 / uruchamiająca krzywkę osadzoną na sworzniu
/ 5 / . Utrzymanie krzywki i'ealizowane jest zat
rzaskiem kulkowym /9/.
/3 zastrzeżenia/

4^51) P15B
G01U

U1 (21) 80540.

(22N 87 06 23

\fi) Państwowy Ośrodek Maszynowy, środa
.
Wielkopolska
\72] Kończal Edward, Juskowlak Bronisław,
Narożny Jerzy
\54N Szafka kontrolno-pomiarowa osprzętu
pneumatyki hamulcowej ""
\51^\ Szafka posadowiona na podporaoh / 1 / ma
z tyłu i z przodu odejmowalne ścianki / 2 / ,
przednią ściankę środkową /}/ z tablica
sterującą /ti/, ścianką przednią górna /14/»
z zestawem wskaźników zegarowych /15/ oraz
pulpit /16/ z gniazdem /17/ ręcznego zaworu
hamulcowego i gniazdem siłownika membranowosprężynowego z dźwignią obciążającą /19/
siłownik.
/2 zastrzeżenia/

11 /377/1988
i(ci\ P 1 6 B
*7' P16J

Ü3tel)f 8 0 3 5 4
*

(22) 87 06 01
'

v

prawo ochronne 36389
Gwarectwo Meohanizacji Górnictwa "POLMAG",
Fabryka Zmechanizowanych Obudów ścia
nowych "FAZ05", Tarnowskie Góry
Derda Henryk, Kot Józef, Labooha Jaoek
o. zwłaszcza dla cylindrycznych
Iel2Íi8eaÍ?ownIk8

W

I (57) Zewnętrzny element /1/ połączenia na zaJ*0 trapezu, przy czym załamaną krawędź / 7 /
Sanowi demontażowa faza, nachylona pod kątem
i*/ równym 25° względem osi przekroju pręta
JÍ/,
/2 zastrzeżenia/

Jl\ P16B
Hfl)
r'
I
[|2|

U1 (21) 80390

(22) 87 06 04-

Gwareotwo
Mechanizacji Górnictwa
"P0LMAG M f l y b n i c k a Fabryka M a s z y n
"RYFAMA", Rybnik
Palaoz Jerzy

[Í54J Nakrętka satnohamowna

Ul (21) 80547

(54\ Regulowany wieszak łańcucha
I57) Wieszak składa się z obejmy /1/ połączo
nej z łapa /2/ za pomocą śrub /4/ łańcucha
i srub /5/ zamykających tak, że tworzą profil
zamknięty wokół stropnicy /3/. Łańcuch /6/ prze
chodzi swobodnie przez współosiowe otwory w
dolnych częściach obejmy IM i łapy /2/, a na
jego pionowe ogniwo założona jest od strony
wolnej łańcucha /6/ zasuwka blokująca III z
uchwytem /&/ i wyjmowalną zawleczką zabezpie
czającą /9/> Zasuwka blokująca /7/ ściśle przy
lega do bocznej ściany obejmy wieszaka /1/«
Wieszak służy do podwieszania na nim łańcucha
wymagającego bieżącej regulacji jego długości.
/1 zastrzeżenie/

4(51) ?16D
(?l)
/
[72*
'

U1 (21) 80131

(22^ 37 05 08

Centrum Badawczo-Konstrukoyjne Obrabiarek,
Pruszków
Czuba Jan, Cieazewski Adam J., Momot
Zbigniew, Matýsek Tadeusz, Szymański
Franciszek

Í54\ Hamulec ,1ednotarczowy

m \ W nakrętce wewnętrzny otwór ma gwint
o zróżnicowanych średnicach / D ^ D ^ / , nacięty
M całej wysokości / h / . Stożkowe przejście
/4/ pomiędzy oylindryczną i rozciętą proraiellowo konoówką / 2 / nakrętki a wielokątem / 1 /
m g w i n t stożkowy. N a k r ę t k a przeznaczona jest
ila śrub mocujących rozłączne elementy m a s z y n
i urządzeń pracujących w warunkach dużych
obciążeń.
/2 zastrzeżenia/

mi) F16B
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(22J 87 06 24

Ml Katowiokie Gwareotwo Węglowe Kopalnia
' Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice
Orzechowski Stanisław, Gorzkowskl
Adam, Junger Eugeniusz, Podsiadło
Henryk, Gawal Jerzy, Nasiek Mieczysław,
Korpás Stefan

(57) Hamulec jednotarczowy ma korpus /1/ w po
staci litery "U" na zewnętrznej powierzchni
zaopatrzony w osiowo ukształtowane użebrowanie.
Zwora HI hamulca prowadzona jest osiowo z mini
malnym luzem promieniowym na powierzchniach
cylindrycznych gładkich árub regulacyjnych l&l
wkręcanych w gniazda korpusu /1/ złożone z częś
ci cylindrycznej gładkiej oraz części gwinto
wanej. Korpus /1/ sprzężony jest z tarczą mpcującą /11/ poprzez śruby /9/ prowadzone w otworach
cylindryoznych śrub regulacyjnych /8/.
Hamuleo ma zwartą budowę i ułatwione odpro
wadzanie ciepła oraz umożliwia nastawianie momentu
hamowania i łatwą regulację zużycia powierzchni
ciernych.
/"* zastrzeżenie/
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U1 (21) 80147

(22) 87 05 08

powszechPrzedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech
niania Postępu Teohnlcsnege i OrganiaaOrganisa,
cyjnego POSTBOR, Poznań
\72) Duda Zdzisław

\71J

(54) Spręży na drutowa do zwalałanią. klocków
' ciernych
cierny
względem tarczy ciernej
iarnj
Hamulca tarczowego
\57) Sprężyna aa dwa ramiona /!/ wygięte w
kształcie litery "Z" połączone sprężystym
odcinkiem /2/ o kształeie łukowym. Owa równo
ległe odcinki /3/ ramion / 1 / ( el strony od
cinka /2/, osadzona aą w poprzeoznyoh kanałach
wkładek hamulcowych, zaś odoinkl / 4 / stano
wiące swobodne tarcie ramion /I/ służą do
skrętnego napięcia o zewnętramę krawędzie
wspornika. •
Sprężyna zapewnia skuteosae odsunięcie
klocków ciernych 1 wkładek hamuloowyeh od
tarczy.
/1 zastrzeżenie/

■r 11 /377/ 1981

P16J
P25D

U1 ^21) 80182

(22) 87 05 1 2 \

(71) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji
Stalowych Urządzeń Chłodniczych 1
rzemyałowych "MOSTOSTAL", Wrocław
(72) wiech Jerzy, Sacsyński Ryszard,
Kalwasiński Wojciech, Talus Władysław,
Leszczyszyn Edward

t

\54\ Uszczelka do zamknieó komór chłodalczyclj
(57) Uszczelka jest wykonana z taśmy profilom!
formowanej z gumy elastycznej. Taśma profilowej
zawiera dwa elementy uszczelniające /1/ m k a w
tałoie pryzm z uformowanymi wewnątrz otworami!
/1a/. Elementy /I/ są połączone wspólną podsta
wą /1b/ w kształcie płaskiej listwy, poprzez |
którą uszczelka jest mocowana do płata drzwi 1
chłodniczych.
/I zastrzeżenie/;

1

4(51) PICK

1a 1

80218

(22\ 87 05 18 1

(71) Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsa
C72) Śmigielski Józef
\54) Bozdławnicowy regulacyjny zawór raaKnetyczJ
4Í51) F16D

U1(21) 80485

(22) 87 06 16

{j}) Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki
,
"Meramat", Warszawa
[J2\ Kosiński MaoieJ, Wołosz Witold

(57) Sprzęgło ma sprężystą rurę mieszkowa /1/,
której konce połączoae aą z tulejkami /2/«
Promieniowe nacięola /5/ na końcu rury /l/
orua promieniowe nacięcie / 7 / w kołnierzu /3/
tulejki /2/ umożliwiają wprowadzenie koaoa
rury w fcanałek /4/ kełniorza tulejki.
/1 saeżfzeienis/

(57} Zawór Jest zaopatrzony w cylindryczną
komorę /2/ mocowaną w korpusie /1/ i zamknie- 1
tą od strony przepływu medium korkiem /9/. W «l
komorze /2/ Jest umieszczona ferromagnetyczna 1
tuleja /3/ z zamocowanym w niej trzpieniem /4/1
przechodzącym przez korek /9/ i zakończonym
wyprofilowaną iglicą /15/. Na zewnątrz komory!
/2/ jest umieszczony współosiowo magnes krążkófl
wy /5/ a nabiegunnikami /6/, skupiający stru- 1
mień magnetyczny na ferromagnetycznej tulei /im
Zawór jest nieczuły nn zanieczyszczenia ferro-T
magnetyczne.
/3 zaatiieienia/1

4(51) řl6K

U1 (21) 80220

(22) 87 05 19

(75) Głowacki Marek, Warszawa
(54) Zasuwa
(57) W zasuwie promieniowe kołki /6, 8/ są
rozmieszczone na długoaol tulei /2/ i cylindra!
/4/ w dowolnej konfiguracji przestrzennej z
tym, że kołki /8/ współpracują a wgłębieniami 1
/12/, wykonanymi na powierzchni roboczej kluče*
/17/, nasadzonego na rdzeń /5/ w oylindrze /4/1
Polepszono skuteoznoáó działania zasuwy.
I
/6 zastrzeżeń/ 1
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Ul(2l) 79732

(22) 87 03 23

\71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji
, ^ Zwierzęcej "Meprozet", Drezdenko
(.72) Brenk Jan, Kopka Wacław, Cacak Mirosława
^54) Złącze rurowe
(57) Pomiędzy otwartą cylindryczną obejmą / 1 / ,
zakończoną ,z jednej strony od wewnątrz ślizgiem
2, a karbowanymi końcówkami rur usytuowana jest
uszczelka /12/, przy czym obejma / 1 / wyposażona
jest w zamocowane do niej łączniki z otworami
/ 7 / , w których znajdują się śruby / 8 / z nakręt
kami / 9 / .
/1 zastrzeżenie/

4(51) P16L

U1(21) 79730

J22) 87 03 23

I71) Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji
' Zwierzęcej "MEPROZET", Drezdenko
Í72] Brenk Jan, Kopka Wacław, Cacak Mirosława
(54) Złajcze rurowe
(57) Złącze rurowe ma uszczelkę / 2 / usytuowa
ną pomiędzy otwartą, cylindryczną obejmą / 1 / a
karbowanymi końcówkami rur /3 i 4/» Cylindry
czna' obejma / 1 / przytrzymywana jest nakłada
nymi na nią prętowymi złączami /5 i 6/ zakoń
czonymi uchami /7 i 8/, w których znajduje
się śruba /9/ z nakrętkami /10/.
/1 zastrzeżenie/

4(5l/ F16L

U1 (21) 80196

(22) 87 05 15

ul) Biuro Projektów Ciepłownictwa Wodociągów
> ' i Kanalizacji "CEWOK", Warszawa
\J2\ Gawrysiak Jerzy, Gołaszewski Jerzy,
Gecow Jacek, Dargiel Jan
\54] Podpora atała dla rui'ociagów większych
średnic"

4(51) P16L

Ul (21^ 79731

(22). 87 03 23

\7l) Przedsiębiorstwo Mechanizacji Produkcji
r . Zwierzęcej "MEPROZET", Drezdenko
\72) Brenk Jau, Kopka Wacław, Cacak Mirosława
[54^ Łącznik rurowy
(57) Łącznik rurowy stanowi uszczelka / I / , na
którą nakłada się obejmę IM z zamknięciem
/ 5 / z wybraniam! /6 i 7/ i wypustami /8 i 9/
oraz otworami /10 i 11/, z usytuowaną w nich
śrubą /12/ z nakrętką /13/. Łącznik jest łat
wy w montażu i zapewnia szczelność połączenia.
/1 zastrzeżenie/

22 8 5 7 7773 72

\57) Podporę / 1 / stanowią elementy prefabryko
wane, każdy o ksztułcie litery "L", mającą
wydłużoną poza obrys podpory płytę denna i
zwężającą się ku górze ściankę boczną. Ścianka
boczna ma w narożach wybranie / 2 / do umiesz
czania 3talowej marki / 7 / spinającej sąsiednie
elementy, a płyty denne mają krawędzie / 4 /
zukoaowane i łączone z naprzeciwległym i są
siednim elementem za pomocą stalowych łączni
ków / 6 / , które aą wycinkiem profilu stalowego
w kształcie litery "C" i mają krawędzie bocz
nych ścianek symetrycznie zbieżne oraz otwory
w płaszczyźnie górnej.
Konstrukcja utrzymująca rurociąg przytwier
dzona jest do ścianek bocznych naprzeciwległych
elementów za pomocą wymiennego elementu stalo
wego / 8 / poprzez jego przyspawanie do marek w
ściankach bocznych.
/3 zastrzeżenia/
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4(51) F16M
F01D
(71\
'
(72)
'

U1 (21) 80177

(22) 87 05 12

Południowy Okręg Energetyczny Elektrownia
"RYBNIK", Rybnik Wielopole
Moskal Eugeniusz, Jaromin Zdzisław,
Sobik Lesław, Turek Zdzisław

(54) Rozpora mledzykadłubowa turbiny
Í5T) Rozpora mlędzykadłubowa ma poziomą
płytę / I / z poprzecznym wybraniem / 2 / , od
strony kadłuba / 1 2 / gdzie jest mocowana,
mająca pochyłą ściankę oporową / 1 1 / , zaś
od strony kadłuba /!/, z którym się styka,
wyposażoną w ostrogę / 6 / . Płyta / 1 / od strony powierzchni górnej wzmocniona jest prosto
padle przyspawanymi żebrami /13/. Tylne kra
wędzie / 1 4 / żeber / 1 3 / są pochylone podobnie
jak ścianka oporowa / 1 1 / tak, że cały tył
rozpory przylega dokładnie do kadłuba /12/.
Rozpora umożliwia osiowe przemieszczanie się
kadłubów turbozespołu podczas rozszerzania
i skurczu cieplnego.
/2 zastrzeżenia/
t

4(51) m c

Ul ^21) 60213

Nr 11 / 3 7 7 /

napełniająca głowica / 3 / współpracująca s
siłownikiem / 1 0 / nadającym jej ruch posuwlatoJ
zwrotny. Rewolwerowy podajnik / 1 / wprawiany,
jest w ruch przez zapadkowy mechanizm /a/ po.
ruszany siłownikiem / 9 / .
Urządzenie zapewnia podawanie, napełnia*]
nie 1 usuwanie napełnionych nabojów.
/1 zastrzeżenie/ 1

4(51) P21L

U1 (21) 79824

(22J 87 03 23

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia
Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice
172) Tukaj Zdzisław, Rabaztyn Tadeusz,
Tengler Marian, Przyłudzkl Bolesław,
Wójcik Bogusław
(54) Przenośny sygnalizator świetlny
(57) W sygnalizatorze świetlnym korpus lampy
/ 1 / otwarty z przodu zawiera oprawę żarówki
/ 2 / z żarówką / 3 / i czaszą reflektora /4/«
Czasza reflektora / 4 / zamknięta jest z przodu j
szybą ochronną / 5 / dociśniętą za pomocą koł- .]
nierza mocującego / 6 / . if przestrzeni miedzy
korpusem lampy / 1 / , oprawą żarówki / 2 / i czaszą
reflektora / 4 / znajduje się typowy układ prze
rywacza elektronicznego.
/1 zastrzeżenie/ f

(22) 87 05 15

uli Wyższa Szkoła Inżynierska im. J. Gagarina,
, ' Zielona Góra
(72] ttejinej Stanisław, Steliga Mieczysław,
' Kowalczyk Bogdan
\$Ą\

Urządzenie do napełniania zbiorników
iŁUlpniowych. uwłaszcza
' £c'iLiíiűiiiowvch.
•i.CvluíJzcza nabojów
nabo.iów
u to syfonowych
au
\57J Urządzenie ma podajnik rewolwerowy / 1 / ,
nad którym znajduje się prowadnik / 4 / z dźwig
nią / 5 / korygującą położenie naboju / 2 / . Do
dźwigni / 5 / naboje / 2 / doprowadzane są z podaj
nika wibracyjnego / 7 / wyposażonego w zasypowy
kosz /6/. Nad podajnikiem / 1 / zamocowana jest

4(5l) P24C

U1 (21) 80278

(22j 87 05 21

(71) Fabryka Części do Maszyn Włókienniczyoh
i Odlewnia Metali "Kalímet", Kalisz
(72) Sobieszkoda Jerzy, Karbowniczak Andrzej,
Piotrowski Wojciech, Sondej Stanisław,
Pawlicki Jan
V54) Kuchenka turystyczną 1ednopalnikowa
f

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opra
cowania segmentowej a zarazom prostej konstruk
cji kuchenki gazowej, zapewniającej łatwy jej
montaż i demontaż.
Kuchenka charakteryzuje się tym, że ruszt
/ 2 / ma osłonę /13/, w której wykonane są obwo
dowe prze tłoczenia / 1 7 / , tworzące szczeliny
z wylotem ukierunkowanym poza korpus / 3 / i poza
zarys konturu zaworu podłączanej butli ęazowej*
Korpus / 3 / ma z obu stron gwintowane końcówki,
łączące bezpośrednio palnik / I / z zaworem butli
gazowej. Wewnątrz korpusu / 3 / jest umieszczona
poślizgowa podkładka / 4 / przylegająca do dyszy
/5/.
/3 zastrzeżenia/
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4 f e l ) P24D
4^5l) P24C

U1(21) 80286

(22\87 05 22

(75) Czyż Krzysztof, Radom
(54) Przekładają napadu rożna« zwłaazcza kuchni
gftgowyoh * elektrycznych
\^T\ Przekładnia wyposażona jest w silnik naedowy i czterostopniowy reduktor obrotów,
tórego wszystkie osie kół zębatych leżą w
jednej płaszczyźnie a suma zębów par kół zę
batych drugiego, trzeciego i czwartego
stopnia Jest taka sama, sua wałek wyjściowy
/11/ reduktora zaopatrzony jeut w izolacyjne
sprzęgło /13/ ograniczające przepływ ciepła
z komory piekarnika na przekładnię i silnik.
/I zastrzeżenie/

Í

4^51) P25D

U1 (21) 79424

Ul (21) 79725

W

(22j 87 03 23

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego.
Opole
(72)
Mieruszyński Zenon
Urządzenie do kompensacji wahań objętości
wody zwłaszcza /;r;;o,;nj;i w instalacjach
ko i
centralnego of:rzor;a,ün szczecinie ná jtte
Brednio-temperaturowych zładówftrsęwozych
J57) Urządzenie tworzy zbiornik kompensacyjny
/5/ w którym znajdują się elastyczne dętki /6/
wypełnione gazem.
/1 zastrzeżenie/

ty

(22) 87 02 17

\71\ Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy
I Budownictwa Przemysłowego "BISTYP",
V/ů r Q z tiYÍEL.

Í72I Pilipecki Jan, Kłos Zbigniew, Uiałkas
^ / Jerzy
\5f\ Uszczelnienie drzwi chłodniczych
(57) Uszczelnienie drzwi chłodniczych składa
się' z gumy płaskiej /I/ z przekładką, w kształ
cie wielokrotnej fałdy, profilu okalającego
/2/, listwy dociskowej /3/, służącej do pro
filowania gumy płaskiej /1/, listwy zamykającej /4/ oraz wkrętów utwierdzających /5/.
Uszczelnienie według wzoru użytkowego
zapewnia dobrą szczelność, może być ukształto
wane w formie wielokrotnej fałdy.
/I zastrzeżenie/

4(51) P25D

U1 (21) 80044

£21.87 04 23

\71J Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Zmechanizowa. ' nego Sprzętu Domowego "Polar" Wrocław
\JZ\ Pietrzak Jerzy, Bożek Kazimierz
(54) Urządzenie jednoatopniowe do schładzania
cieczy niskokrzepliwych
(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie schła
dzania cieczy niskokrzepliwych jako cieczy po
średniczących do schładzania elementów instala
cji doświadczalnych lub próbek.
Urządzenie ma w szafce IM zbiornik / 2 / z
przestrzenią roboczą /6/, w której umieszczony
jest parownik /7/ w formie w«żownicy rurowej.
Zbiornik / 2 / zamykany jest odchylną pokrywą /8/
z otworem /9/ i korkiem /10/./2 zastrzeżenia/
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czony do jej ścian / 1 3 t 1 4 / swymi narożnymi
krawędziami / 1 2 / , usytuowanymi prostopadle do
kierunków przepływu w kanałach / 1 0 , 11/ segmeutów / 7 / .
/1 zastrzeżeni*/

4(51) P41B

U1(21) 81216

(22) 87 09 22

(j5) Suchanek Uarian, Suchanek A n d r z e j ,
' Częstochowa
\54) Zabawka w postaci karabinu maszynowego
na wodę"""

.4(51) P28D
P26B
[71]
'
. .
\72)

Ü1 (21) 80199

(22) 87 05 H

Przedsiębiorstwo Wdrażania i- Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "Pooteor", Poznań
Majchrzak Jerzy

i54\ Płytowy wymiennik ciepła zwłaszcza
' do podgrzewania powietrza

V57) Zabawka w postaci karabinu maszynowego na
wodę wykonana jest z tworzywa sztucznego i
oparta jest o zasadę działania pompy ssącotłoczącej.
Składa się ona z tłoka / 1 / , zakończonego
z jednej strony kolbą / 2 / a z drugiej strony
uszczelniającym elementem / 3 / przesuwającym
się wraz z tłokiem/l/ w rurze / 4 / . Rura / 4 /
zakończona jest z jednej strony wylotem /5/j •>■
z drugiej strony posiada nasuniętą obejmę / b / j
z rękojeścią / 7 / . W obejmie / 6 / wykonany jest I
otwór z wkręconym w niego oraz w rurę / 4 / wkręJ
tern / 8 / , a w tłoku / 1 / wykonany jest podłużny |
rowek / 9 / pełniący funkcję prowadnicy dla
wkręta / 8 / i ustalający równocześnie skrajne
położenia tłoka /!/.
/1 zastrzeżenie/

\57) Wymiennik charakteryzuje się tym, że
we wspólnej obudowie / 1 / są umieszczone ukoś
nie dwa pakiety / 6 / wymiennikowych segmentów
/ 7 / , przyłączone do jej ścian / 1 3 , 14/ swymi
narożnymi ki'awodziarai / 1 2 / , usytuowanymi pro
stopadle do kierunków przepływu w kanałach
segmentów /7/» przy czym osie symetrii pakie
tów /a/ wzajemnie przecinają się, a odpowia
dające sobie kanały są pomiędzy obu pakieta
mi / 6 / połączona szeregowo. /1 zastrzeżenie/
.6 K O .7 6 5

4(5l) P41G

U1 '(21) Ö0123

(22) 87 05 06

h\\ Wojakowy Instytut Techniczny üzbrojouia,
,
Zielonka k/V/wrszawy
y72J Sen AndrBúj , Saduś Adam
\54) Imitator celu powietrznego

4(51) F23D
P26B
\71)
'
.
l72|

Ul [21) 80201

(22) 87. 05 14

Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszeohniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego "Po3teor", Poznań
Majchrzak Jerzy

(54) Płytowy wymiennik ciepła zwłaszcza do.
podgrzewania powietrza
\57\ Wymiennik charakteryzuje się tym, że
pakiet / 6 / wymiennikowych segmentów / 7 / jest
umieszczony ukośnie w obudowie / 1 / i przyłą-

Fig. 1

Fig. 3

157 ) Imitator w części cylindrycznej / 3 / głowił
cy ma wykonaną wewnętrzną komorę /4/» w której^
umieszczone są trzy smugacze artyleryjskie Nr

jr 11 /377/ 1988
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/5/ t zamkniętą od góry czepcem baliatycznym
/5/. V górnej części komory, powyżej smugaczy
/ó/t w bocznej ściance wykonane aa przeloto
we otwory /7/» korzystnie w ilości 3 do 5-ciu,
łączące komorę / 4 / z atmosferą. Imitator wy
strzeliwany jest z granatnika RPG7 a zapłon

109

smugaczy następuje od zapłonnika elektryczne
go w momencie startu. Imitator stosowany jest
zwłaszcza do szkolenia operatorów kinoteodolitów. Może być także wykorzystywany do szko
lenia strzelców-operatorów rakiet przeciw
lotniczych.
/2 zastrzeżenia/

DZIAŁ G
F I Z Y K A
4(51) G01B
71)
ii872)

U1 C>1) 80557

(22) 87 06 26

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków
Stawowiak Jerzy, Szpakiewioz Stanisław,
Cachel Jacek

(54) Napęd profi lome tru
(57) Napęd zestawiony jest z silnika prądu
stałego usytuowanego poprzecznie w tylnej
części ceowego korpusu / I / , z przekładni
pasowej, z przekładni ślimakowej i przekład
ni śrubowej / 5 , 6/. Nakrętka / 6 / przekładni
śrubowej połączona jest elastycznie za poś
rednictwem dwóch przekładek / 8 / z oprawa /'(/
trzpieni prowadzących / 9 / . Trzpienie / 9 / są
przesuwne w trzech tulejkach / 1 0 / ślizgowych
zawieszonych elastycznie w korpusie / 1 / między
dwoma pierścieniami / 1 1 / .
Napęd eliminuje drgania mechaniczne
oraz zapewnia prostoliniowośó przesuwu i
równomierność prędkości przesuwu głowicy
pomiarowej.
/I zastrzeżenie/

4(51) G01F
P16H

U1 (21) 80181

ściany wlewowej. W ścianie zbiornika / 1 / przy
legającej do powierzchni bocznej dużego koła
zębatego / 3 / są wykonane otwory umiejscowione
na poziomie dna wrębu mlędzyzębnego. Dno
zbiornika / 1 / tworzy z powierzchnią boczna
dużego koła zębatego / 3 / kąt / oC / około 6 0 ° ,
a górna ściana nachylona jest do stycznejgj
kierunku obrotów pod kątem około 30°.
Urządzenie zapewnia skuteczne doprowadzenie
smaru do odległych miejsc przekładni.
/1 zastrzeżenie/

4 (51) G01L

U1 (21) 80336

[22^ 87 05 29

(.Tl) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i
Samochodowej, Sulejówek
(72) Orłowski Leszek, Kukla Stanisław
(54) Wskaźnik nadciśnienia

157) We wskaźniku śruba / 1 / mocująca obudowę
/ § / 1ma przelotowy, 03iowy otwór /?./ zaopatrzo
ny w gwint, oraz poziomy otwór / 3 / . W dolnej
części śruby / 1 / mocującej obudowę / 9 / włazu
zamocowany jest rotametr, a w jej oaiowy otwór
/ 2 / wkręcona jest śruba uszczelniająca /5/»
która ma poprzeczne otwory / 6 / połączone z
osiowym otworem / 7 / . W poziomym otworze / 3 /
umieszczony jest kołok zabezpieczający / 8 / .
Wskaźnik przeznaczony je3t dla wozów
bojowych i nie wymae a do jego zamocowania wy
konywania dodatkowych otworów w pancerzach
wozów.
/1 zastrzeżenie/

(22) 87 05 12

(71) Politechnika Lubelska, Lublin
(72) Weroński Andrzej, Weroński Wiesław
[54) Urządzenie do ciągłego dozowania pmaru
na powierzchnie kół zębatych wielkich
przekładni o ilości współpracujacych
kół większej niż dwa "

h

W urządzeniu do powierzchni bocznych
go koła zębatego /3/» na wysokości
wieńca, przymocowane są co 180° dwa zbiorni
ki / 1 / na smar ze szczeliną poziomą w środku

4(51) G01M

U1(21) 79437

(22j 86 09 17

(71) Zespół Szkół Elektronicznych - Warsztaty
, ' Szkolne, Bydgoszcz
(j2) Huss Janusz, Wilczyński Stanisław
Í54\ Elektroniczny sygnalizator, zwłaszcza
do ulotu freonu
(57] Sygnalizator wyposażony Jest w sondę / 9 /
z głowicą /10/» połączoną z obudową / 1 / .
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Wewnątrz obudowy znajduje się płytka druko
wana 12/ z blokami elektronicznymi oraz
źródło zasilania / 4 / . Ha płycie czołowej obu
dowy /1/ znajdują się źródło światła /5/ dołą
czone do układu kontroli napięcia, źródło
światła /6/ dołączone do bloku sygnalizacji
optycznej oraz pokrętło układu kalibracji z
wyłącznikiem /!/.
/1 zastrzeżenie/

Nr 1 W 3 7 7 / 1988

u dołu w boczne okienko wlotowe /2/, a u góry,
w zewnętrzny kołnierz oporowy /3/ i odchylną/1
rączkę /4/, oraz osadzony suwliwie i obrotow0 I
w cylindrze zewnętrznym /1/ zamknięty od góry
cylinder wewnętrzny /6/ z zamocowaną na stał* \
rączką cbwytną /8/ i dostosowanym do okienka
wlotowego / 2 / w cylindrze zewnętrznym /1/ boeaj
nym otworem wlotowym / 7 / .
/1 zastrzeżenie/

\JŁ V i

4(5.) G01N
B66B

Ul (21) 80387

(22) 87 06 04

(71) Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia
Węgla Kamiennego "ANDALUZJA", Piekary
Śląskie
(72) Olszówka Wacław, Smyła Jerzy, Rabsztyn
Zygmunt
Urządzenie do pomiaru skoku splotu lin
noi.aych,, zwłaszcza dźwigowych urządzeń'
wyciągowych
\5l\ Urządzenie ma pomiarową listwę /1/ z
naniesioną na nią podziałką. Listwa /1/ jest
przymocowana pomiędzy półkami ceownika / 2 / ,
których górna część jest zakończona obejmami
/3/. Obejmy /3/ mają kształt kołowych półpierścieni. Pomiędzy półkami ceownika ?2/ t
w pobliżu środnika, znajdują się prowadnice
/4/, na których jest osadzony suwliwie wskaź
nik /5/ ustalający na pomiarowej listwie /1/
długość skoku splotu liny /7/. Do środnika
ceownika / 2 / jest przytwierdzona rękojeść
/6/.
Urządzenie służy do ruchowych pomiarów
eksploatacyjnych lin urządzeń wyciągowych.
/1 zastrzeżenie/

^ 5 1 ) G01R

U1 (21) 79394

(22I 87 02 12

(Ji) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii
Elektrycznej "Lumel", Zielona Góra
Í72) Olencki Andrzej, Adamski Jerzy
\54] Przedłużacz
\37\ Przedłużacz zawiera płytkę /y/ z obwodem
drukowanym wyposażoną we wtyk /2/ złącza oraz
przymocowane do niej nieruchome ramię /}/ za
wiasu, którego drugie - ruchome ramię /5/ wy
posażone jest w gniazdo /!/ złącza* Gniazdo
to połączone jest z mozaiką obwodu drukowane
go wykonana na płytce /I/ za pomocą wiązki
przewodów / 8 / .
Przedłużacz jest stosowany do uruchamia
nia i testowania układów elektronicznych zmon
towanych na kartach obwodów drukowanych stoso
wanych w automatyce i elektronicznych urządze
niach pomiarowych*
/I zastrzeżenie/ .

'imunními
4(5l) G01N

U1 (21) 80477

(22) 87 06 12

(71) świdnicka Fabryka Urządzeń Przeroysło.
wyeh, Świdnica
(72\ Socha Bronisław, Wolanin Józef
\54\ Poblerak prť
próbek maczki do ciągłych
d"wuiaz owych
rcłi wirówek cukrowniczych
V57) Poblerak próbek zawiera zamknięty
od dołu cylinder zewnętrzny /1/, wyposażony

4(51) G01R

U1 (21) 79679

(22) 87 03 16

(71) Zakłady Mechaniczne im. Gen. K. áwier. ' ozewskłego, Elbląg
(j2) Traka Henryk, Mikulski Edmund
^54) Elektroniczny próbnik do kontroli naoleol*
elektrycznego
(57) Próbnik ma obudowę, wewnątrz której znaj*
duje się zespół ż elementami elektronicznymi

Ii- 11 7377/ 1988

BIUxJBTXI URZĘDU PATBNTOWBGO
i

* '

■

oraz źródło zasilania / E / . Na płytce /11/
zespołu elektronicznego po stronia wewnętrznej osadzone aą tranzystory, diody, diody
Zenera, rezystory i kondensator, a po stronia
zewnętrznej płytki /11/ umieszczone są diody
elektroluminescencyjne. Płytka /11/ od strony
zewnętrznej przykryta jest płytką /i 2/ z otwo
rami i napisami Informacyjnymi.
/2 zastrzelenia/

4(5l) G01R

U1(21) 80186

(22^ 87 05 13

V71) Zakład Elektroniczny Aparatury Pomiaro
wej "Meratronik", Warszawa
(72) Rajchman Zbigniew, Romaniuk Włodzimierz,
Bartnicki Adam
(54) Bocznik pomiarowy
\57) Bocznik ma jednakowe, naprzemiennie
rozmieszczone wycięcia / 1 , 2, 3, 4. 5» 6, 7/,
prostopadłe do dłuższych krawędzi oraz zew
nętrzne ramiona / 8 , 9/ z podcięciami /10, 11/,
wydłużone poza obrys prostokąta. Bocznik wy
konany Jest z materiału oporowego.
/1 zastrzeżenie/

wiązką /13/ przewodów elektrycznych z wielostykowym złączem pośrednim /I4/, które podłą
czane jest do płyty złącz. Do ramy nośnej
przymocowany jest od góry blat / 2 2 / , na którym
ustawiany jest uchwyt z zamocowaną płytą złącz.
Rama nośna ma dwie pary uszu /23/, przymoco
wanych do skrajnych wzdłużnych listw / 1 / i
wspornika /19/.
/I zastrzeżenie/

4(51)

G01W

\54\

k

7) Barometr ma puszky membranową / 6 / z zaepem / 7 / połączonym bezpoúrodnlo z dźwignią
krótką / 9 / zamocowaną na obrotowej osi / 8 / ,
do której zamocowana jest dáwicnia długa /10/,
połączona c l e G * 0 0 / 1 2 / z ramieniem wycinka
zębatego /13/ zazębiającego się z kółkiem zę
batym / 1 4 / osadzonym na obrotowej osi /18/
wskazówki pomiarowej /20/. /3 zastrzeżenia/

.-v Xv

V

' Q03C

{l5)
(22) 87.05 23

Jíl Instytut Komputerowych Systemów Autoraar
tyki i Pomiarów, Wrocław
(72) Gawlioki Jacek, Zawiła Władysław
(54) Urządzenie do podłączania płyt złącz
' do iestera połączeń e l e k t r y c z n y c h "
Urządzenie ma ramę nośną złożoną z trzech
wzdłużnych listew / 1 / , trzeoh poprzecznych
listew / 2 / 1 dwóch poziomych płyt / 3 / . Urzą
dzenie ma także dwa rzędy przedłużaczy. Poje
dynczy przedłużacz utworzony jest z wielostyjcowego złąoza krawędziowego / 1 2 / połączonego

(22) 87 06 12

Barometr aneroidaln;/

4(51) 003B

Ul (21) 80289

U1(21) 80468

^75) Rakowski Władysław, Rakowska Jadwiga

•

[51) 001R

111

t

Í54)

II
U1 (21) 79651
V

■

(22) 87 03 12

V

'.

Gawron Kazimierz, Gdynia
Urządzenie do stereofotografii

57 Urządzenie skonstruowane jest na zasadzie
modułowej i pozwala na uzyskanie drogą łączenia
elementów aparatu fotograficznego, przeglądarki
z ręczną i półautomatyczną zmianą przezroczy
rzutnika, fotoplastykonu i kopiarki stykowej
do zdjęó stereoskopowych i zwykłych.
Urządzenie składa się z podstawy / I / ,
wkładki oświetlenia wewnętrznego, wkładki / 3 /
oświetlenia zewnętrznego, przeglądarki właś
ciwej / 4 / , nasadki - odrzutnika, nasadki głowicy zmlennikowej, nasadki - głowicy
rzutnikowej /7/t nasadki - przewijarki zwója
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/ 8 / , nasadki - kopiarki stykowej, ramy fotopla
stykonu z mechanizmem ruchu oraz wyposażenia
aparatu fotograficznego.
/3 zastrzeżenia/

4(51) G09B
4(51) G09B

U1(21) 80333

(22) 87 05 29

(ji]

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstań
ców Śląskich, Opole
\72] Tokar Bronisław, Tokar Danuta
(54)
'

Przyrząd elektroniczny do podtrzymywania drKan

\3l\ Przyrząd elektroniczny do podtrzymywania
drgań w układach do doświadczeń pokazowych
ruchów drgającego i falowego oa wmontowany
w płytkę / 1 / zaopatrzoną w uchwyt /?./ i wy
konaną z drewna lub z i mv '.o tworzy wa, układ
dwóch współosiowo na rdzeniu ferromagnetycz
nym nawiniętych cewek, z któryoh cowka zew
nętrzna / 3 / ma 3000-5000 zwojów z drutu o
średnicy 0,1 mm, a cewka wewnętrzna / 4 / ma
500-700 zwojów z drutu o średnicy 0,3 mm,
połączonych ze źródłem prądu elektrycznego
/ 5 / o stałym napięciu 6 - 12V poprzez tranzy
stor mocy / 6 / . Cewka zewnętrzna / 3 / włączona
jest w obwód baza-emiter, a cewka wewnętrzna
IM w obwód kolektora i zmostkowana jest
diodą.
/1 zastrzeżenie/

Ul (21)

80576

(22) 87 06 30

\71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
.
Slą3kich, Opole
(72) Tokar Danuta, Tokar Bronisław
[54) Wahadło podwójne aprgżynowo-grawitacy.ine
l57\ Wahadło codwójne sprężynowo-grawitacyjne I
do doświadczeń pokazowych wpływu pola grawi
tacyjnego na okres drgań własnych wahadła fizy
cznego, stanowi płaską, stalową taárue / 1 / , za
mocowaną w uchwycie / 2 / , zaopatrzonym w pręt
/&/ do zamocowania w statywie. Na obu końcach •
stalowej taśmy / 1 / przytwierdzone są obciążniki
/ 3 / w kształcie walców o takich samych masach,
z wybraniem i śrubą mocującą. /1 zastrzeżenie/

4(51) G09P

U1 (21) 80305

(22) 87 05 2J

{75) Owczarek Antoni, Piaańakl Tadeusz, Warszawa
4(51) 009B

U1 (21) 80334

(22) 87 05 29

(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
,
Śląskich, Opole
[72) Tokar Bronisław, Tokar Danuta
(54) Oscylator sprężynowy płaski o stałej
amplitudzie dr&xn*
(57) Oscylator służący do doświadczeń poka
zowych ruchów drgającego i falowego, stano
wią taśmę stalową / 1 / zamocowaną przesuwnie
w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach
w uchwycie / 2 / , zaopatrzonym w pręt / 3 / do
zamocowania w statywie. Do taśmy stalowej
/ 1 / przymocowany jest za pośrednictwem łącz
nika IM w kształcie kostki mającej wybranie
15/ i śrubę dociskową, magnes 11/ w kształ
cie krążka.
/1 zastrzeżenie/

Í54j Wywieszka cenowa
(57) Wywieszka cenowa składa się z podstawy
i elementu / 2 / , na którym trwale naniesione
są cyfry i znaki. Podstawa / 1 / ma kształt pro
stopadłościanu i ma całej długości kanał / 3 /
oraz otwór /M przechodzący przez jej wysokoáé*
/2 zastrzeżenia/
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4^51) G1QK

Ü1 (21) 80283

(22) 87 05 22
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mającym otwór / 3 / d o mocowania urządzenia.
Tuleja jest ścięta równolegle do jej osi
wzdłużnej na głębokość większą od grubości
jej ścianki. Elementem czyszczącym są k r a w ę 
dzie / 4 / i / 6 / , po których przesuwa się taśma
magnetyczna zbierając s niej zanleozyszozenia*
/2 zastrzeżenia/

(71^
Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
v

' Węglowego "PEBEROW", Bybnik
(72)
Stawarz Zdzisław, Rączka Zbigniew,
v
' Zabłocki Stanisław
(54) Urządzenie do wyciszania m a s z y n .
' zwłaszcza wyrówniarek

(37) W urządzeniu wyrównlarka / 1 / ma blat
/ 2 / , który o d dołu m a przegrody pionowe / 3 /
i poziomo / 4 / tworzące komory / 5 / * Nad w a ł Iciem z nożami / 6 / znajduje się kaptur osłono
wy / 7 / w kształcie trapezu, przy czym wnęt
rze jego wyklejone jest paskami pionowymi
oraz poziomymi, tworząc komory wyciszające.
Kaptur osłonowy / 7 / osadzony jest na bocznej
ścianie blatu / 2 / za pomooą słupka / 1 1 / i
obejmy regulującej / 1 2 / . Komory wyciszające
/ 5 / tworzą jednocześnie kanały wlotowe ? 1 3 / ,
które na końcu blatu / 2 / przechodzą w odciąg
/14/,
/1 zastrzeżenie/

4(51) G11B
\71]
f '
(J2)
'

U1 (21) 80156

(22) 8T 05 12

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki "liERAliAT", Warszawa
Sobecki J a n u s z , Turyńaki Romuald,
Ławecka Iwona

(54^ Urządzenie do czyszczenia taśm
(57) Urządzenie ma korpus / 1 / w kształcie
tulei jednostronnie zakończonej dnem / 2 /
mającym otwór / 3 / do mocowania urządzenia*
Elementom czyszczącym s ą ostre krawędzie / 4 /
oraz nieostre krawędzie / 6 / , po których p r z e 
suwa się taśma zbierając z niej zanieczyszcze
nia.
/2 zastrzeżenia/
4(51) G11B
(71)
I
\J2.\
'

U1(21) 80155

(22) 87 05 12

Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki "MERALIAT", Warszawa
Sobecki Janusa, Turyńaki Romuald
Ławecka Iwona

(54) Urządzenie do czyszczenia taśm
(57) Urządzenie ma korpus / 1 / w kształcie
tulai jednotítronnie zakończonej dnem / 2 /

DZIAŁ

H

ELEKTROTECHNIKA
(pi) H 0 1 B

U1 (21) 8 0 7 1 8

(22) 87 07 16

71) B i u r o Studiów i Projektów E n e r g e t y c z I ' nych "BNERGOPROJEKT", Poanań
(72j Grobelny J a n u s z , Olejniczak Czesław.
Jakubowski Zbigniew, Olejniczak
Zygmunt
(54\ Elektroenergetyczna stacja trauafor' matorową
>7| Stacja zamontowana na dwóch żerdzlaoh
/ V r ó w n o l e g ł y c h do siebie i leżących w
lednej płaszczyźnie, pomiędzy poprzeczką
[1/ z izolatorami wsporozyml / 2 / i odgromni
kami / 3 / , a tranaformatorem / 6 / zamontowanym
na podeście / 7 / ma konstrukcję / 5 / , którą
•tanowi przestrzenny układ połączonych ze
sobą i z żerdziami / 4 / kształtowników o
1
obrysie zewnętrznym w widoku z góry w kształ
cie proutokąta. Na konstrukcji / 5 / , od stro
ny linii wysokiego napięcia ? 1 0 / zamontowa
ny jest obrotowy poprzecznik / 8 / z bezpiecz-

nikami / 9 / . Podest / 7 / pod transformator / 6 / m a
z lewej strouy patrząc z kierunku linii w y s o 
k i e g o napięcia / 1 0 / kładkę /11/./3 zastrzeżenia/
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4^1) H01P

U1 (21) 80175

(22\ 87 05 11

(75) Malinowski Wiesław, Nowe n/Wisłą
(54} Dławik io ściemniacza
(Ml
stałego do 3torowania

3 2 15
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12

13

II

1

elektronicznego
źródeł światła

U7] 7/zór rozwiązuje zagadnienie opracowania
dławika do ściemniacza elektronicznego sta
łego o zmniejszonych wymiarach zewnętrznych.
Dławik ma rdzeń magnetyczny otwarty /7/»
umieszczony wewnątrz uzwojenia /9/, przy czym
stosunek maksymalnego wymiaru zewnętrznego
uzwojenia /9/ w płaszczyźnie równoległej do
zwoju do długości tego uzwojenia jest zawarty
w granicach 0,1-2.
4(51) H01H

U1^21^ 80264

[2Ą 87 05 19

(71) Zachodni Okręg Energetyczny, Zespół
Elektrowni DOLNA ODRA, Nowe Czarnowo
k/Gryfina
Pielich Jerzy, Król Zdzisław, Putra JózeJ

4(51^ H01P

U1 (žť) 80191

(22) 87 05 13

i]i) Zakłady Metalowe "MĘSKO", Skarżysko.
Kamienna
[72I Kiliański Zygmunt, Szturo Eugeniusz,
Głodała Krzysztof, Materek Tadeusz,
Audycki Jan
\?4) Transformator z rdzeniem ferrytowym

\5Í\ Przyrząd do bezpiecznego przemieszczania
atyków i elementów napędu zamka olejowego
wyłącznika wysokiego napięcia ma ramkę /I/
z nagwintowanym otworem /2/ w którym jest
osadzony trzpień /3/ mający wahliwie zamoco
waną tuleję /4/ ze śrubą dociskową /'{/, przy
czym średnica wewnętrzna tulel jest większa oé
średnicy dźwigni klucza, a w osi symetrii tra
pienia jest w ramce osadzony obrotowo uchwyt
mocujący /9/«
/2 zastrzeżenia/

^57\ Transformator charakteryzuje się tym,
że korpus /5/ od zownętrznej strony boków ma
po dwa sprężyste elementy /12/ zakończone na
wewnętrznych powierzchniach /13/ zaczepami
/14/» które ukośną powierzchnią /15/ dociska
ją do siebie kształtki rdzenia; mające
środkowe kolumny /8, 9/, i mocują go na cewce.
/3 zastrzeżenia/

4(51) H01H

6
61\

ii1

U3 |l\ 79717

M) 87 03 20

69544
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Erg",Jasło
Wałach Rafał, Budzik Marek
\54l Łącznik kontaktronowy

6

(57^ Łącznik charakteryzuje się tym, że cylin
dryczna obudowa wkładki /1/ kontaktronowej
składa się z tulel /2/, korka /3/ gwintowane
go do zamknięcia czoła obudowy po zalaniu
wkładki /1/ żywicą utwardzalną, łącznika /4/
z nakrętką /5/ zaciskową do połączenia kabla
/6/ z tuleją /2/, która ma pierścieniowe wy
branie Ul na obwodzie dla zaciśnięcia kra
wędzi łącznika IM oraz ścięcie /8/ ukosowe
dla zaciśnięcia przewodu zerowego /10/ kabla
/6/.
/1 zastrzeżenie/

4(51) H01L
' H.01G
H05B
[71)
. '
[721
/

U1 (21)
80127
K
'

(22)
87 05 08
v
'

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych
im. R. Luksemburg "Połam", Warszawa
Miąć Ryszard, Malinowska Elżbieta,
Grzelec Jerzy
Dioda elektroluminescencyjna

(57) Dioda ma obudowę /i/ wykonaną z tworzywa J
nieprzezroczystego w postaci tulejki o przekroju
trójkątnym. Powierzchnia czołowa /2/ wykonana
jest w postaci płaskiego denka. Wewnątrz obu
dowy /1/ umieszczone są końce wyprowadzeń /3/«
Dioda ma zastosowanie jako wskaźnik stanu ukła
du w urządzeniaoh 1 sprzęcie radiotechnicznym*
/I zastrzeżenie/

Br 11 / 3 7 7 / 1988
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Fif.2

4(51) H01L

-451)
(71)
, .
\72)
'

H01L
H05B
HOIG

Ul (21J80128

(22) 87 05 08

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych
im. R. Luksemburg "Połam", Warszawa
Miąć Ryszard, Malinowska Elżbieta,
Grzelec Jerzy

|54) Dioda elektroluminescencyjna

l

57^ Dioda ma obudowę / 1 / wykonaną w postaci
ulejki o przekroju kwadratowym z białego
nieprzezroczystego tworzywa. Powierzchnia
czołowa /Z/ wykonana jest z żywicy optycznej.
Wewnątrz obudowy umieszczone są końce wypro
wadzeń / 3 / na których zamocowana jest struk
tura półprzewodnikowa. Dioda ma zastosowanie
jako wskaźnik stanu układu w urządzeniach i
sprzęcie radiotechnicznym. /1 zastrzeżenie/

H05B
H01G

4(51)
H01L
1
H05B
H01G
(71)
,
l72]
'

U1 (21^ 80129

(22) 87 05 08

Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych
im. R. Luksemburg "Połam", Warszawa
Miąć Ryszard, Kalinowska Elżbieta,
Szwankowski Zbigniew

(54) Dioda elektroluminescencyjna
157) Dioda składa się z obudowy / 1 / wykonanej
w postaci tulejki o przekroju prostokątnym
z materiału nieprzezroczystego. Powierzchnia
czołowa / 2 / wykonana jest z żywicy optycznej
i ma kształt płaskiego denka* Wewnątrz obu
dowy / 1 / umieszczone są końce wyprowadzeń
/3/t na których znajduje się struktura pół
przewodnikowa. Dioda znajduje zastosowanie
jako wskaźnik stanu układu w urządzeniach
i sprzęoie radiotechnicznym.
/1 zastrzeżenie/

(22) 87 05 08

71) Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych
im. R. Luksemburg "Połam", Warszawa
(72,
72) Miąć Ryszard, Malinowska Elżbieta,
Szwankowski Zbigniew
(54) Dioda elektroluminescencyjna
V57) Dioda składa się z obudowy / 1 / wykonanej
w postaci tulejki o przekroju okrągłym, przy
czym powierzchnia czołowa / 2 / wykonana jest z
żywicy optycznej barwnika i czynnika rozpra
szającego w postaci płaskiego denka. Wewnątrz
obudowy umieszczone są wyprowadzenia /3/> Dioda
ma zastosowania jako wskaźnik stanu układu w
urządzeniach i sprzęcie radiotechnicznym.
/1 zastrzeżenie/

4 ( 5 1 ) H01L
Fig. 2

Ul (21) 80130

Ul (21) 80195

(22)

87 05 15

m ) Instytut Technologii Elektronowej,
' Warszawa
(72) Wojciechowski Hubert, Hajduk Roman
(54) Radiator do przyrządów półprzewodnikowych
(57) W radiatorze wierzchołkowe punkty / 1 /
jego zarysu są rozmieszczone w narożach kwadra
tu, jego środkowa część / 2 / jest obniżona, a
w obszarze pomiędzy częścią środkową, a liniami
zarysu wyznaczonymi przez punkty wierzchołkowe
znajdują się otwory mocujące. /1 zastrzeżenie/
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4(5l) H01R

U1(21) 79719

(22) 87 03 20

4(51) H01R

Kr 11 /377/ t1988
U1 (21) 80212

(22) 87 05 I 5 I

Spółdzielnia Inwalidów Aparatury
Elektrotechnicznej "POKOJ", Łódź
(72) Majchrowicz Janusz, Tomaszek Bogdan,
Roszkowski Marek, Kaźmierczak Jerzy,
Jankowski Marek, Borecki Leon,
Bartkowiak Ireneusz

(71)
. '
\72]
'

\54) Złączka elektryczna •

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
opracowanie złączki wyposażonej w korpus
tworzywowy przystosowany do umieszczania
w nim różnych elementów włączanych w tor prądowy złączki, jak na przykład opornika lub
odłącznika, bezpiecznika ltd*
Złączka ma pionowe naprzeciwległe żebra 1
/ 3 / zakończone u góry poziomymi płaszczyznami
/ 4 / doárodkowjnni z wywiniętymi haczykowo od- I
środkowo ku górze kołnierzami / 5 / , usytuowane
w wolnej środkowej przestrzeni / 1 / korpusu /2/
Złączka ma szczeliny /14/ w kołnierzach / 5 /
umieszczone naprzeciw szczelin / 9 / między że
brami / 3 / i żebrami / 6 / oddzielającymi przes
trzeń / 1 / od bocznych wnęk / 7 / .
/1 zastrzeżenie/ 3

(57) Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie
przystosowania znanej złączki do stosowania
w niej aktualnie produkowanych o różnym ksz
tałcie zacisków do przewodów elektrycznych.
Złączka ma przelotowe otwory / 3 / o kształ
cie litery H, do zacisków o dowolnym kształ
cie, rozmieszczone szeregowo w dłuższym boku
/ 1 / korpusu / 2 / .
/1 zastrzeżenie/

fCl M H ^ H R a £
LUJ

4(51^ H01R

:
U1 (21) 80192

41.

Spółdzielnia Inwalidów Aparatury
Elektrotechnicznej "Pokój", Łódź
Majchrowicz Janusz, Tomaszek Bogdan,
Zelmozer Krzysztof, Ruta Paweł

Í54J Złączka elektryczna

[22^ 87 05 13

r71j Instytut Komputerowych Systemów
Automatyki i Pomiarów, Wrocław
r
(72) Gawlicki Jacek
154) Dwuzacigkowe gniazdo do gwintowanych
küncúw'Vk ui-zr-jaziiń elektrycznych
i a 1 vk. t roi ii c zny eh
V5T) Dwuzaciskewe gniazdo ma dwa zaciski,
z których icażdy składa się z górnej i dolnej
szczęki / 1 / i /?./, połączonych z aobą kołkiem
/ 3 / . Kużdy zacisk ma w stanie zamkniętym
formę wydłużonego prostopadłościanu z gwinto
wanym otworom biegnącym w 03I prostopadłej
do oni kołka / 3 / i przecinającym się z osią
kołka / 3 / . Gwintowana część dolnej szczęki
/ 2 / ma w widoku z boku kształt litery "L",
w której krótszym ramieniu wykonany jest
przelotowy otwór / 7 / o średnicy nieco więk
szej od średnicy gwintowanego otworu. Na
górnej szczęce / I / umieszczony jest przy
cisk / 8 / połączony ze śrubową sprężyną / 9 /
osadzoną w podstawie. Do podstawy przymoco
wana jest przy pomocy dwóch dwustopniowych
wkrętów /11/ dolna szczęka / 2 / . W podstawie
wykonane jest wybranie na wiązkę elektrycz
nych przewodów /14/. Gniazdo ma górną /16/
i dolną osłonę /17/»
/1 zastrzeżenie/
A-A

—JZ

4(51) H02B

U1 (21) 80717

(22) 07 07 I

71I Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
72] Grobelny Janusz, Olejniczak Czesław,
Olejniczak Zygmunt, Uiranowski Romuald,
j
Jakubowski Zbigniew, Lisowski An 4 oni

$

\54) Elektroenergetyczna s t a d a trans i' onnatte
rowu
v57) Stacja zamontowana na pojedynczej żerdzi
/ 4 / , pomiędzy poprzeczką / 1 / z izolatorami

u
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wsporczyrai / 2 / i odgromnikami / 3 / , a transfor
atorem / 6 / zamontowanym na podeście / 7 / ma
konstrukcję / 5 / , którą stanowi przestrzenny
układ połączonych ze sobą i z żerdziami / 4 /
kształtowników o obrysie zewnętrznym w widoku
ganontowany „
% bezpiecznikami / 9 /

(5l) H02K

117

o kołnierz ustalający, / 3 / , a drugim końcem
o kołnierz podtrzymujący / 5 / . Kołnierz / 3 /
przymocowany jest trwale do jednego końca
cewki / 1 / za pomocą pierścienia wyrównawczego
/ 2 / . Drugi koniec cewki / 1 / połączony jest
rozłącznie z kołnierzem podtrzymującym / 5 / .
/1 zastrzeżenie/

/2 zastrzeżenia/

U1 [21) 79409

£2) 87 02 02

(71) Zakłady Okrętowych Urządzeń Elektrycz
nych i Automatyki "ELLIOR", Gdańsk
(72) Gościraski Wiesław, Ruciński Jerzy,
^
Wierzchowski Wojciech
{54] Zespół maszynowy do zasilania zestawów
komputerowych
^57) W zespole maszynowym na wzdłużnej ramie
nośnej /1/posadowiono są w jednej osi obrotu
i połączono ze sobą: prądnica / 2 / sprzęgło
/4/, silnik napędowy /3/, sprzęgło / 8 / i koło
zamachowe / 6 / .
/2 zastrzeżenia/

4^51) H05K

U1 I21J 80204

-

(.22) 87 05 U

(71) Centrum Naukowo-Produkcyjne Systemów
/
Sterowania, Katowice
\J2) Jakóbiec Romuald, Żołnierczuk Marek,
Gwoździk Ryszard, Węglowski Bogdan,
Łukasik Wiesław, Kłoda Ewa, Pniewski
Bartłomiej, Antoniszyn Zbigniew,
Ganainiec Henryk
Í54) Układ modułu jednostki bazowej mikrokomputera'

4^51) H05B

U1 (21) 80271

(22) 87 05 20

(j5 ) Wiliński Antoni, Bydgoszcz
V>4) Grzałka okwaryatycznq
p7) Grzałka ma obudowę szklaną / 1 / , wewnątrz
której umieszczony jest elemont grzejny / 2 / .
Obudowa szklana / 1 / zamknięta jest korkiem
gumowym / 5 / , przez który przechodzi przyłą
cze elektryczne / 4 / . Obudowa / 1 / pokryta jest
na całej powierzchni otuliną /ć/ tworzywa.
/1 zastrzeżenie/

(57) Układ składa się z płyty nocnej / 1 / , na
której umieszczone są kasety elektroniki / 2 / ,
oraz konstrukcji zespołu elektroniki / 4 / .
W konstrukcji zespołu elektroniki / 4 / zabudo
wane są zasilacze /5/, pakiety monitora /6/,
panel wentylatora /'[/.
Płyta przednia / 3 / wraz z kineskopem i
płytą maskującą /9/» do której przymocowana
jest płytka sterująca z przełącznikami, zamo
cowana jest do płyty nojnoj / 1 / poprzez wspor
nik płyty przedniej / 8 / .
Z tyłu płyty nocnej / 1 / zamocowana jest
listwa złącz /11/, a cały tył jednostki bazowej
osłonięty Jest płyta tylną /12/ z umieszczony
mi w niej drzwiami / 1 3 A
Powierzchnie boczne i górna jednostki bazo
wej osłonięto są osłoną /10/, nasuniętą na
zagięte krawędzie płyty nośnoj /1/./4 zastrzeżenia/

4(51) H05K
4(51) U05B

U1 (21J 80319

(22) 87 05 27

\71\ Łódzkie Zakłady Termotechniczne
. ' "ELCAL", Łódź
\72) Góra Krzysztof, Kwiecień Grzegorz
\54\ Wzbudnik do podgrzewania detali prądem
157} Wzbudnik zawiera tuleję żaroodporną
'4/ wsuwaną do wnętrza cewki / 1 / w ten
■Posób,
że opiera się ona jednym końcem
-ł"

k

Ul(21/) 80274

fe)

86 10 03

1\ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
' Teleelektronicznego "TELKOM-TELPRO",

(72) Szpecht Wojciech, Zawadzki Krzysztof

Ě54)

Zestaw wielorzędowy podajników elementów
teleelektronicznycn pakietowanych w
zasobnikach listwowych

o dwóch
(57) Zestaw charakteryzuje się tym, że do
aymétrycznyoh boków / 1 / i / 2 / w kształcie
połączonych razem dwóch trójkątów równobooz-
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nych, mających w dolnej części wygięte pod
kątem prostym podstawy / 3 / z dwoma otworami
/4/j zamocowane są w rzędzie /A/ i /B/, p o d
kątem ostrym do podstaw / 3 / , za pomocą ozte
rach prętów spinających / 5 / podajniki /7/»
Podajniki I I I składają się z podstawy
/:'/ w kształcie płaskownika, do której w
rzędzie /A/ zamocowane są uchwyty / 9 / w
kształcie wygiętej z dwóch stron pod katem
ostrym prostokątnej blachy, poniżej których
tak w rzędzie /A/ jak i /B/ znajdują się
wyprofilowane w kształcie litery / C / tory
prowadzące /'O/, zakończone występami oporo
wymi / 1 1 / w kształcie wygiętej pod kątem p r o 
stym prostokątnej blaszki.
12 zastrzeżenia/

A^ij

H05K

U1(21J

80494

(22)

86 Ot
06 16
86

fal) Instytut Komputerowych Systemów
Automatyki i Pomiarów, Wrocław
\72J Mulka Leszek, Kopeć Wiesław
[ 5 4 ) Stanowisko do eksploatacji wstępne.1
' zasilaczy impulsowych

4 (5i)

H05K

U1 \2l)

80277

( 2 2 ) 87.05 21

Instytut Komputerowych Systemów
(71)
- ' Automatyki i Pomiarów
^72) Przybył Roman, GawlickĄ. Jacek
|54)

Adapter testera pakietów mikroprocesorpyrycH

( 5 7 } Adapter testera pakietów mikroproceso
rowych ma korpus / 4 / w kształcie belki, w
którym wykonane są cztery przelotowe prosto
kątne otwory 161 i dwa kątowe wybrania do
zamocowania trzech par połączonych między
sobą wielostykowych Kłącz / 8 / . Pierwsza para
wielostykowych.złącz / 8 / znajduje się na
górnej ścianie / 9 / korpusu /4/» druga para
znajduje się na dłuższej bocznej ścianie / 1 0 /
korpusu /4/ł trzecia para znajduje się na
dolnej ścianie korpusu / 4 / . Do górnej ściany
/ 9 / przymocowany jest obrotowy mechanizm
dźwigniowy / 1 2 / . Wzdłuż osi krótszych bocz
nych ścian / 1 3 / znajdują się prowadzące wy
stępy / 1 4 / . Do każdej z krótszych bocznych
ścian / 1 3 / przymocowane jest ramię / 1 5 / w
'kształcie litery "L" z rowkiem prowadzącym
/16/, biegnącym wzdłuż wewnętrznej powierzch
ni ramienia /15/« Oba wuniona / 1 5 / połączone
są z sobą przy pomocy listwy /17/»
/1 zastrzeżenie/

^ 5 7 ) Stanowisko stanowi prostopadłoacienna
szara / 1 / mająca dwuskrzydłowe drzwi / 2 / ,
za którymi znajduje się półka / 3 / . Nad dwu
skrzydłowymi drzwiami / 2 / we wnęce szafy IM
umieszczone są kolejno blok sterowania / 6 / ,
pierwszy panel ¡11 wentylatoró w, kaseta / & /
na zasilacze impulsowa, drugi panel / 9 / wen- .
tylatorów i kaseta ¡10/ z opornicami / 1 1 / .
Podłoga / 1 2 / szafy / 1 / , pó łka /J/, gó rne i
dolne ścianki obu kaset ¡8/ i / 1 0 / oraz sufit
/ 1 3 / szafy / 1 / wykonane są z matoriału ażuroi
wego.
¡2 zastrzeżenia/I

W y k a z numerowy zgłoszonych wynalazków opublikowanyok w BUł? Xv

UL- sel^awmia
1

"

Jbi ¿ . ci *
z

II/19U U

7

\

Nr

Zgłuszenia

3

lut.
Z

S
01

Strunu

25*330

F02B

5*

259912

H O IP

3

255265

021F

73

259965

B*I*C

25

75

253863

C07C

33

259976

B05D

13

256680

B65B

27

259995

B08J3

1*

25679*

B65D

27

260010

HOIK

7*

257101

C09C

*1

260016

B21C

16

257212

B28B

2k

26002*

noip

76

257220

B03B

13

260027

G05F

70

2579*6

B010

7

260095

coso

39

257951

B01D

8

260111

G06F

71

257953

C07D

35

260131

G01N

65

25809*

F27D

62

260155

B23P

19

2581*3

021F

73

260175

BOĆB

1*

258255

B21C

15

260209

OOIK

65

258288

B65G

27

260223

B01P

11

258357

iioku

79

260256

A6IB

6

258*08

F27©

62

260263

HOIR

76

258ł»13

C02F

30

260278

ÌÌ'HL

25

258*00

F02B

5*

260299

H02G

76

258815

G01B

63

260312

A63F

7

258985

B62D

26

260320

G01R

67
61

259005

BO7B

1*

260329

F2'łD

259138

B08B

1*

260330

A6IB

6

259227

D21H

*8

260332

F03D

56

259250'

B01F

10

260367

F25D

61

259251

B01F

10

26039*

C09K

*2

259*63

B21B

51

260*2*

G01R

67

259*93

F280

62

260^96

A23J

*

259598

H O IM

75

260502

A23J

259630

G02B

68

260505

C070

33

259671

BO

13

260508

CO7O

33

259696

F2*D

60

260528

A23Ł

5

259726

O01B

6*

260569

B29C

2*

2597*5

G05B

69

260651

HO5K

80

259800

F2ÖD

63

260675

OO7B

33

259821

ÀÓ1B

5

260717

F280

63

259822

OO6F

71

260722

C08G

39

259832

B32B

2*

260723

C02F

30

259869

B23Q

20

260753

F16F

59

259899

ÜO6F

71

26075*

A O IB

2

30
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1
260755
26079k
260808
260819
260820
260821

2

3

CO8O

39

B32B

25
49

E04B
C21D
B21C
E05F

1
261043
261044
26IO45

45
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