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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 1 art. 82 ustawy z dnia 19 października 
1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1984 T. Nr 33, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Biu¬ 
letynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o 
zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie" podane są w układzie klasowy« według symboli Int.CL4 

1 zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urtędu Patentowego PRL z dnia 12.XI.1984r. 
w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1984 r. nr 26, poz. 179) zawierał» 
następujące dane: 
- oznaczenie symbolu klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfi¬ 
kacji patentowej, tj. Int. Cl?, 
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia dokonanego za granicą lub 
oznaczenie wystawy —Jeżeli zastrzeżono pierwszeństwo, 

- imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego, 
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą 
wynalazek lub wzór użytkowy, 

- liczbę zastrzeżeń. 
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według wymboli Int. Cl. podaje się wykaz 

zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym. 
x x x 

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.c.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 i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy; 
2) w terminie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnie¬ 

nia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego). 
Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym 

uwagi należy nadsyłać v 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 Patentowejp ", 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 

1. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 cz . 54 dz . 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z r e j e s t r a c j ą ' 

i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towaro¬ 
wych; 
opłaty za zażalenia i odwołania 

2. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-222 c z . 54 d z . 77 rozdz. 7811 

§41 - wpłaty za usług i kserograficzne i mikrofilmowe 
§43 - wpłaty z t y t u ł u sprzedaży wydawnictw 

3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie 
konto: 1052-2583-139-32 - wpłaty za powołanie b iegłego. 

Warunki prenumeraty podano na I I I s t r o n i e o k ł a d k i . 

Egzemplarze pojedyncze można nabywać w Urzędzie Patentowym PRL - Al. Niepodległości 188,' 
s k r . poczt . 203, 00-950 Warszawa 

URZĄD PATENTOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Numer oddano do składu w lutym 1988 r. Ark. wyd. 17,70 , ark. druk. 15,5.Pap. druk. »atj 
k l . IV 60 g, 61-86. Nakład 3330 + 16 egz, obowiązkowych 
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BIULETYN 
URZĘDU РАТЕNTOWEGO 
Warszawa dnia 09 czerwca 1988 r. Nr 12 /378/ Rok XVI 

Ogłoszenia o zgłoszonych w. Polsce 

I. Wynalazkach do opatentowania 
II. Wzorach użytkowych do ochrony 

Cyfrowe kody Identyfikujące (wg normy WITO ST9 ) , które poprzedzają 
Informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgło¬ 
szonych do ochrony wzorach użytkowych, maję następujęce znaczenie 

(21) - numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(30) - dane dotyczęce pierwszeństwa konwencyjnego (data, kod kraju, numer wcześniejszego 

zgłoszenia) . Przy pierwszeństwie z wystawy podajš się datę i oznaczenie wystawy 
(51) - symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej; 

cyfra przed kodem (5l) oznacza kolejne edycję MKP 
(54) - tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego 
(57) - skrót opisu 
(61) - nr zgłoszenia głównego 
(71) - nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, który nie jest twórcę 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 Jest (którzy sę) 

zarazem zgłaszającym (zgłaszajęcyml) 

Przed cyfrowym kodem identyfikujęcym (21) , umieszczone sa literowo-
cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST16J zgodnie z 
przyjętymi symbolami: 

Al - ogłoszenie zgłoszenia o patent 

A2 - " " " tymczasowy 

A3 - " " dodatkowy 

A4 - " " tymczasowy dodatkowy 

Ul - " " o prawo ochronne 

U3 - " " .. " dodatkowa 



I . W Y N A L A Z K I 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4 (51) AO1D Al(21) 261423 (22) 66 09 15 

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych "AGROMET", 
Strzelce Opolskie 

(72) Karczmarczyk Mirosław, Trela CJózef, 
Olek Stefan, Szwacz Bogusław 

(54) Wyorywacz do okopowych i roślin 
korzeniowych, zwłaszcza do kombajnów • 
Tiemniaczanych 

(57) Wyorywacz stanowiący ranę z bębnem prze-
nośnika transportowego i taśmę transportowe 1 
mający na belce poprzecznej ramy zamocowane 
lemiesze charakteryzuje się tym, że rana /3/ 
prowadzona jest sztywnym cięgnem /4/ biegnę« 
cym w kierunku poprzecznym do kierunku wyory-
wania i umocowanym w obrotowych przegubach /6/ 
1 /7/ przy czym rama /3/ poprzez przeguby ob-
rotowe /5/ łęczy się z ramę kombajnu. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A01G Al (21) 261468 (22) 86 09 17 

(71) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, 
Falenty 

(.72) Gradal Danusz, Pańczyk Józef, Wiejak 
Ryszard 

(54) Urządzenie do sterowania 

(57) Urzędzenie zawiera zegar programowy /I/, 
blok regulowanych przekaźników czasowych /2/, 
-zespół /3/ sterowania poziomu cieczy oraz 

układ /4/ do uruchamiania 1 zabezpieczania 
pompy przed suchoblegiem i zanikiem prędu. 
Urzędzenie umożliwia pełne automatyzację 
procesu nawadniania w szklarniach 1 tunelach, 
włęcznie z dokarmianiem roślin nawozami przez 
Ich odpowiednie dozowania. /2 zaetrzężenia/ 

4(51) A01G Al (217 261546 (22) 86 09 23 

(75) Zgóralski Adam, Katowice 

(54) Sposób i koszyk ogr 
oraz wegetacji ros] 
cebulkowych 

irodniczy do sadzenie 
wegetacji roślin, a zwłaszcza 
i kłączowych 

(57) Sposób według wynalazku polega na umiesz-
czeniu na dnie koszyka ogrodniczego warstwy 
ziemi, na której układa się cebulki, kłęcza 
względnie młode pędy roślin, przysypaniu ich 
druga warstwę ziemi. Następnie po wykopaniu 
dołka w ziemi osadza się w nim koszyk z rośli-
nami i dodatkowo zaeypuje się go trzecie wars-
twę ziemi. 

Koszyk według wynalazku wykonany jest 
ażurowo o dowolnym kształcie geometrycznym, na 
przykład w kształcie ściętego etożka, w pod-
stawie o średnicy mniejszej od średnicy gór-
na J. W dnie koszyk ma wykonany otwór /2/ do 
osadzania w nim pręta wspornikowego dla roślin 
o długich łodygach, a na przeciwległych bokach 
•a dwa uchwyty /3/, zaopatrzone każdy w otwór 
/4/ pod kciuki rak. /2 zastrzeżenie/ 

4 (51) A01H Al (21) 262185 (22) 86 10 31 

(71) Centralne Laboratorium Przemysłu 
Tytoniowego, Kraków 

(72) Gajos Zygmunt 

(54) Sposób hodowli odpornościowej odmian 
tytoniu» 

(57) Sposób polega na wysianiu do sztucznego 
lub naturalnego podłoża nasion międzygatun-
kowego mieszańca pochodnego od nicotians ta* 
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bacua i Nicot lana alata, zakażeniu podłoża za-
wlecinę zarodników i grzybni Thlelaviopsis 
basicola przy czy« stężenie zarodników wynoai 
15 tys. do 200 tys/1 g pcdłoża i hodowaniu 
roélin tytoniowych w temperaturze 15° - 3O°C 
a po ich wzroście przeprowadzeniu selekcji 
w znany sposób. 

Sposób pozwala na uzyskanie roślin od-
pornych na dwie groźne dla plantacji tytonio-
wych choroby tj. "brązowe plamistość pomidora" 
oraz "czarne zgniliznę korzeni". 

/I zastrzeżenie/ 

A01M A1(217 260628 (.22) 86 O7 O8 

Oí) Przemyełowy Instytut Automatyki i 
Pomiarów "MERA-PIAP" Warszaw« 

(72) Wydźga Stanisław 

(54) Sposób odstraszania szkodników. 
zwłaszcza gryzoni 

(57) Sposób charakteryzuje się tym. że w zes-
pole /4/ urzędzenla do odstraszania szkodni-
ków wytwarza się sygnał odstraszania stanowią-
cy drgania ultradźwiękowa dobrze słyszalne 
dla danego szkodnika, przy czym do zespołu /4/ 
doprowadzone sę sygnały z generatora /3/ drgań 
modulujących oraz sygnały z generatorów /I/, 
/2/ o częstotliwości ultradźwiękowej a liczba 
częstotliwości oraz ich wartość i amplituda sę 
zmieniane w czasie. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01N A2(21) 258649 (22) 86 03 27 

t30) 85 10 12 - DE - 35 36 529.3 
(71) Basf AG, Ludwigshafen. 0E 

C54) grodek grzybobójczy 

(57) środek grzybobójczy zawierajęcy substan-
cję czynne oraz substancję dodatkowe, charak-
teryzuje się tym, że Jako substancję czynne 
zawiera azolilometylooksiran o wzorze 1, w 
którym R oznacza grupę alkilowe o 1-4 atomach 
węgla, grupę naftyIowa, bifenylilowa albo gru-
pę fenyIowa, przy czym grupa fenyIowa Jest 
ewentualnie podstawiona atomem chlorowca, gru-
pą nitro, grupę fenokey, grupę alkilowe, alko-
ksylowa lub chlorowcoalkilowa każdorazowo o 1-4 
tomach węgla. Hal oznacza atom fluoru, chloru 
albo bromu, a Z oznacza grupę «CH- lub -N-j 
albo tolerowane przez rośliny sól addycyjna z 
kwasem albo sól z metalem. /I zastrzeżenie/ 

(51) A01N 
C070 

A2(21) 260563 (22) 86 07 10 

30) 85 07 12 - DE - 35 24 918.8 
BASF AG, Ludwigshafen, 0E 

(54) Środek chwastobójczy 

(37) Środek chwastobójczy zawierający substan-
cję czynna oraz substancje dodatkowe, charak-

teryzuje się tym, że Jako substancję czynna 
zawiera azolid kwasu chlnollno-8-karboksylo-
wego o wzorze i, w którym R oznacza atom wo-
doru, atom chlorowca, grupę C^-C^-alkilowe, 

grupę C^-C^-chlorowcoalkilowę, grupę formy-

lowa albo grupę cyJanowe, X oznacza atom chlo-
rowca, zas A oznacza pięcioczłonows grupę 
heterocykliczna z dwoma albo trzema atomami 
azotu w pierścieniu, która przyłączona jest 
do grupy karbonylowej przez atom azotu, 1 
która jest ewentualnie podstawiona pojedyn-
czo lub kilkakrotnie przez atom chlorowca, 
grupę C1-C4-elkilowa. grupę C1-C4-alkoksy-

karbonylowa, grupę cyjanowę, grupę triflu-
orometylowa, grupę merkaptanowa, grupę mety-
lotio, grupę metylosulfonylowa, grupę meto-
ksylowę, amincw? albo przez grupę nitrowe i w 
której w przypadku, gdy chodzi o ewentualnie 
podstawiony w pozycji 2 przez grupę metylowa 
albo trifluorometylowę imidazol albo 1,2,3-
-triazol, może występować także annelacja z 
benzenem. /4 zastrzeżenia/ 

R 

4(51) A01N A1 (21) 263133 (22) 86 12 19 

(30) 85 12 20 - FR - 85/19194 
86 04 11 - FR - 86/05411 
86 06 19 - FR - 86/09056 

C71) Rhone - Poulenc Agrochimie, Lyon, FR 
172) Greiner Alfred, Souche Oean L. 

Merindol Béatrice 

(54) środek grzybobójczy 

(57) Srodok grzybobójczy zawiera Jako sub-
stancję aktywne zwięzek o wzorze 1 oraz Jego 
kombinacje z innymi środkami grzybobójczymi 
1 Jest szczególnie użyteczny do zwalczenia 
chorób uprą* obozowych. /lů zaetrzeżen/ 

4(51) A01N A1(21) 267863 (22) 85 08 09 

(30) 84 08 10 - 3P - 166316/84 
(71) Mitaui Toatsu Chemicals, Inc, Tokio, 3P 

(54) środek chwastobójczy 1 środek 
"grzybobójczy 

(37) środek chwastobójczy i środek grzybobój-
czy zawiera jako składnik czynny nowe pod-
stawione pochodna propargiloksyacstonltrylu 
o ogólnym wzorze 1, w którym R oznacza atom 
wodoru, atom chlorowca, niższe grupę alkilowe, 
niżczę grupę chlorowcoalkilowa, niższa grupę 
alkoksylowa, grupę metylenodioksy, grupę nit-
rowa lub grupę cyjanowa, n oznacza liczbę 
1-5 i jeżeli n oznacza liczbę 2 lub większa 
wówczas podstawniki R mogę być takie same 

lub różne, R 1 oznacza atom wodoru lub niższa 
grupę alkilowe; a R2 oznacza etom wodoru, 
niższe grupę alkilowe, niższe grupę chlorow-
coalkilowę lub atom chlorowca, przy czym 
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1 2 
R i R nie oznaczają równocześnie atomów wo-
doru, oraz ewentualnie stały lub ciekły roz-
cieńczalnik albo nośnik i/albo substancję po-
wierzchniowo czynna. /4 zastrzelenia/ 

4(51) A21O A2(21) 268608 (.22) 87 11 12 

(75) Meus Czesław, Włodarczyk Marian« Kraków 

(.54) Sposób wytwarzania ciasta na chleb 
pełnoziarniaty 

(57) Sposób polega na tym, że oczyszczone ziar-
no poddaje się procesowi moczenia w wodzie o 
określonej temperaturze przez określony czas, 
a następnie do tak otrzymanej masy dodaje się 
drożdże uprzednio rozpuszczone w kefirze lub 
maślance i wodzie pochodzącej z moczenia ziar-
na oraz mieszaninę sproszkowanych ziół i tra-
dycyjnie wyrabia się ciasto. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A23B 
A23K 

Al (21) 261980 (22) 86 10 22 

(71) Polska Akademia Nauk Instytut Katalizy 
i Fizykochemii Powierzchni, Kraków 

(72) Kowal Andrzej, Haber Darzy, Niewiara 
Robert, Gęeior Irena . 

(54) Sposób wytwarzania środka konserwującego 

(57) Sposób wytwarzania środka konserwujęcego 
zawierającego co najmniej Jedna sól kwasu kar-
bok8ylowego lub ich mieszaninę oraz dodatek 
eoli kwasu nieorganicznego, polega na tym, że 
co najmniej Jeden niskoczęsteczkowy alkohol 
lub ich mieszaninę utlenia się elektrochemicz-
ni© w środowisku alkalicznym, na elektrodzie 
pokrytej oksywodorotlenkiem niklu o strukturze 
krytalograficznej ß , utrzymywanej na powierz-
chni elektrody przez zmianę natężenia prędu, 
po czym do otrzymanego roztworu wprowadza się 
kwasy nieorganiczna i zatęża eię. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) A238 Al 021) 262188 (22) 86 10 31 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Ogrodnictwa, Warszawa 

(72) Krajewski Antoni, Szemlel Maria, Baran 
dan, Glezman 3an 

(54) Sposób kwaszenia ogórków 

(57) Sposób polega na tym, że fermentację i 
składowanie ogórków prowadzi alę w zbiornikach 
o pojemności 10-16 m-5. Temperaturę wewnętrz 
zbiorników, wynoezęca po ich napełnieniu 16-
18°C, obniża się w ciągu 10-12 dni do 9-10°C. 
Po osiągnięciu w zalewie ogórkowej 0,7% kwasu 
mlekowego, temperaturę pomieszczenia obniża się 
do 5-7°C. Rozładunku ogórków ze zbiorników do-
konuje się przez spławianie. Ogórki oddziela 
się od zalewy i przypraw na ażurowej rynnie 
zsypowej , a zalewę spływające do zbiornika 
pod rynnę, przetłacza się w obiegu zamkniętym 
do zbiornika z ogórkami. /2 zastrzeżenia/ 

4(51} A23K Al 021? 261702 (22? 86 10 02 

(.71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn 
(72) Bednaraki Włodzimierz, TOmasik Dań 

(54) Sposób wytwarzania preparatu tłuszczowo-
piątkowego 

(57) Spoeób charakteryzują się tym, źs do 
przygotowanego podłoża z serwetki dodają alę 
zaazczep drożdży Candida eurvata w ilości 
3,0-10,0% objętościowych w atoaunku do podło-
ża i prowadzi się hodowlę dwuetapowo. W pierw-
szym «tapla hodowlę prowadzi się w warunkach« 
pH 5,0-5,5, temperaturze 24-28°C, napowiet-
rzeniu 0,05-0,25 dcm-ydcmS/rainutę w czasie 
18-30 godzin. W drugim etapie zmienia się 
kwasowość podłoża do pH 5,5-6,0, podwyższa 
się temperaturę do 3O-35°C, zwiększa napo-
wietrzenie do 0,2-0,4 dcm3/dcm3/"<inutę 1 kon-
tynuuje hodowlę drożdży do całkowitego wy-
czerpania laktozy z podłoża. Otrzymane bioma-
sę drożdży oddziała aię od podłoża i poddaje 
plazmolizie, a otrzymana Jednolita maaę po 
ochłodzeniu wzbogaca aię koagulatem białek 
aerwatkowych lub mlekiem odtłuszczonym, po 
czym całość homogenizuje eię, zagęszcza i 
auszy. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A24D Al (21) 267443 (22; 87 08 25 

(30) 86 08 25 - US - 899590 
(.71) Brown and Williamson Tobacco Corporation, 

Louaville, US 
(72) Lamb Charles G., Mo Murtria Andrew 

(54) Filtr papierosowy 

(57) W filtrze papierosowym osłonka /26/, ota-
czająca wzdłużnie wkład filtracyjny /12/ wraz 
z otulina /14/, ma otwarte pierwsze perfora-
cję /30/ formujące et rumień powietrza wprowa-
dzanego do rowków /20/ z wstępnie wybranych 
kropelek pod ciśnieniem i ma drug« perforacja 
/32/ formując« strumień powietrza przechodzą-
cy przez osłonkę /26/ z otulinę /14/ w wybra-
nych wstępnie, pustych na zewnętrz rowkach 
/20/ ueytuowanych w porowatym wkładzie filtra-
cyjnym /12/ dla wtórnie wybranych kropelek pod 
ciśnieniem większym od pierwszego wstępnie wy-
branego ciśnienia kropelek. Ponadto osłonka 
/26/ ma trzecie perforację /34/ formujęca 
etrumień powietrza przechodzący przez otulinę 
/14/ w każdym z rowków /20/ ueytuowanych w 
porowatym wkładzie filtracyjnym /12/ dla pot-
rójnie wybranych kropelek pod ciśnieniem 
większym od wtórnie wybranego ciśnienia kro-
pelek. /4 zaetrzeżenia/ 

4(51) A43B Al(2l) 261880 (22; 86 10 14 

(71) Łódzkie Zakłady Przemyełu Skórzanego 
"Skogar", Łódź 

(72) Cieciora Zbigniew, Albiński Edward, 
Dubiński Zdzisław, Krajewski Włodzimierz, 
Szewczyk Mieczysław 
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(54) Nakładka z materiału termoplastycznego 
do obuwia i sposób wykonania zakładki 

(57) Zakładka ma w dolnej części wycięcie w 
kształcie litery V, orzy czym wierzchołek te-
go wycięcia jest najbardziej wysuniętym na 
zewnętrz punktem linii pięty. Odmierzony na 
«odelu podstawowym na linii pięty punkt A, 
obrazujący wysokość zakładki, łęczy się linię 
proste z najdalej wysunięty« na zewnętrz linii 
pięty punkte« B. Następnie prowadzi się od 
punktu B linię zgodne z «odale« podstawowy« 
do punktu C, uwzględniajęc lub nie naddatek 
na szsw w zależności od linii pięty, po czym 
rozcina się wzdłuż wyznaczonej linii BC i 
zszywa. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A45C A2(21) 265199 (22) 87 04 16 

(75) Niedzielski Piotr, Warszawa 

(54) Torba podręczna z wysuwane podporę 
odciężajgeę w cza9ie postoju 

(57) Torba charakteryzuje się tym, źe w osi 
pionowej ma uszyte kieszeń z otworem w dnie 
1 umieszczone w niej podporę obciężajęcę, 
wyposażone w mechanizmy wysuwania i chowania 
podpory. /1 zastrzeżenie/ 

4 (51) A47H Al (21) 261736 

(75) Młynarska Hanna« Warszawa 

(22) 86 10 06 

(54) Wspornik do podwiazywąnia zawieazonych 
firao 1 zasłon 

<57) Wspornik ma korpus /I/ z nacięciami /2/ 
do mocowania taśmy służącej do podwięzywania 
udrapowanego materiału. Do mocowania wsporni-
ka służy płytka /3/ z odpowiednio rozmiesz-
czonymi otworami. Na korpusie /I/ jest osa-
dzona rolka /4/ umożliwiajęca porządkowanie 
cięgna służącego do przesuwania zawieszonych 
firan i zasłon. Wspornik zakończony jeet za-
okręglona. gałkę /5/. /A zastrzeżenia/ 

4(51) A47J Al (21) 26O311 (22) 86 06 27 

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
C72) Cegielski Jerzy 

154̂  Sposób oszczędnego ogrzewania naczyń 
Kuchennych i urządzenie do stosowania 
tego sposobu 

(57) Sposób polega na umieszczeniu naczynia 
podczas ogrzewania wewnętrz otaczajęcej Ja 
dookoła osłony grzewczej. Osłona grzewcza /1/ 
ma postać stożka ściętego, lub też składa aię 
z dwóch części, zewnętrznej i wewnętrznej 
wsuwanych jsdna w drugę. Oałona grzewcza ma 
ewentualnie w górnej części kołnierz wewnętrz-
ny lub zamknięta jest od góry odpowiednio 
dobranymi pierścieniami. /9 zastrzeżeń/ 

4(53) A47L Al (21) 261446 (22) 86 09 18 

(75) Owczarski Long in, Nowe Miasto n/Pilicę; 
Woźniak Tadeuez, Orzewica 

(54) Urządzenie do mycia i pastowania podłóg 
T posadzek 

(57) Urzędzenie ma na wózku /2/ pojemnik /I/, 
na którego zewnętrznej powierzchni znajduję 
się cięgna /3/ połęczone przegubowo z cięgnami 
/A/ oraz na górnych końcach połęczone z rolka-
mi /5/. Pomiędzy punktami połęczeń końców cię-
gien /A/ oraz dolnych końców cięgien /3/ oaa-
dzony Jeet element sprężysty /6/. Cięgna /3/ 
połęczons sę z dźwignię /7/, a wewnętrz po-
jemnika /I/ znajduje się myjka oaadzona w 
uchwycie z drężkiem. /6 zastrzeżeń/ 
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4(51) A61K Al(2l) 259121 C22J 86 04 23 

(71) Ciba - Gelgy AG, Bazylea. CH 

(54) Sposób wytwarzania suchych substancji do 
sporządzania trwałych zawiesin oraz 
środek zwilżający 1 zwiększający lepkość 
środka zawiesinowego" 

(57) Sposób polega na tym, że 4-hydroksy- lub 
4-acyloksy-androsteno-4-diony-3,17, w obecność 
mieszaniny akładajęcej się z co najmniej jed
nego fo8folipidu i co najmniej jednego glikoli 
polietylenowego w stosunku 1 : 1 do 1 i 10, 
przeprowadza się w stan zawiesiny w dolnym 
ośrodku zawiesinowym i otrzymane zawiesinę 
poddaje się liofilizacji, środek zwilżający i 
zwiększający lepkość ośrodka zawiesinowego 
zawiera mieszaninę co najmniej jednego foefo-
lipidu i co najmniej jednego glikolu poliety
lenowego w stosunku od 1 t 1 do 1 : 10. 

/13 zastrzeżeń/ 

4(51) A61K Al (21) 261017 (22; 86 08 11 

(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne w Polsce 
"DAWI" - Damaris Winkler, Katowice 

(72) Malik Danuta, Rychel Ryszard 

(54) środek do pielęgnacji stóp w postaci soli 

(57) środek stanowi mieszaninę od 86,0 - 96,5% 
wagowych chlorku sodowego z domieszkami wap
nia, magnezu, żelaza i siarczanów, 1 - 9 % wa
gowych kwaśnego węglanu sodu, 0,05 - 0,5% wa
gowych sześciowodorotymolu, 0,001 - 0,2% wa
gowych barwników uprzednio rozpuszczonych w 
1 - 2 % wagowych polidwualkiloamidu kwasu unde-
cylowego, 0 - 5 % wagowych ekstraktów roślin
nych oraz 0,1 - 0,9% wagowych kompozycji zapa
chowej. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A61K 261338 (22) 86 09 09 

(71) Akademia Medyczna, Warszawa 
(72) Strzelecka Halina, Nartowska Dadwiga 

(54) Sposób wytwarzania składników aktywnych 

(57) Sposób wytwarzania składników aktywnych 
o działaniu uspokajającym, z przelotu pospoli-
tego, polega na tym, że ziele lub kwiaty pod-
daje się ekstrakcji rozpuszczalnikiem, korzyst-
nie etanolem, następnie odparowuje się i odsę-
cza. Otrzymany osad przemywa wodę i jedne z 
frakcji otrzymuje się przez rozpuszczenie osa-
du w etanolu, a drugg przez ekstrakcję fazy 
wodnej n-butanolem. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A61K Al(21) 261571 (22) 86 09 26 

(75) Kacprzyk Krzysztof, Warszawa 

środek do barwienia i wzmacniania włosów 

(57) środek do barwienia i wzmacniania włosów 
składa się z 20 do 80% wagowych ekstraktu z 
liści lawsonii intermis, 0,1 do 5% wagowych 
trójetanoloaminy jako emulgatora, 0,1 do 0,5% 
wagowych dwuamidu kwasu węglowego jako środka 
konserwującego, 0,1 do 5% wagowych alkoholu 
stylowego oraz wody w uzupełnieniu do 100% 
wagowych. /I zastrzeżenie/ 

4(50) A61K Al (21) 261572 (22> 86 09 25 

(75) Kacprzyk Krzysztof, Warszawa 

(54) Balsam do pielęgnacji włosów 

(57) Balsa« do pielęgnacji włosów w postaci 
żelu składa się z 0,3 do 5% wagowych liée! 
lawsonii intermis w postaci ekstraktu, 0,2 do 
5% wagowych trójetanoloaminy, 0,5 do 3% wa-
gowych celulozy, 0,1 do 5% wagowych oleju 
parafinowego oraz wody w uzupełnieniu do 
100% wagowych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A61K Al (21) 262036 (22^ 86 10 23 

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

(72) Oerzyklewicz Wojciech, Misiurny Wojciech, 
Bekierz Gerard 

(54) środek do pielęgnacji włosów 

(57) środek składa się z 1 - 20% wagowych 
czwartorzędowych soli amoniowych, zwłaszcza, 
chlorków trójmetyloalkiloamin, chlorków me-
tylodwupolioksyetylenoalkiloamin zawierają-
cych 12 - 22 atomów węgla w łańcuchu alkilo-
wym, 1 - 20% wagowych N-tlenków N,N-dwupoli-
oksyetylenoalkiloamin zawierajęcych 1 2 - 2 2 
atomów węgla w łańcuchu alkilowym i 5 - 22 
grup oksyetylenowych, 0 - 5 % wagowych alko-
holi tłuszczowych, 0 - 4 % wagowych gliceryny, 
0 - 4% wagowych dwuetanoloamidów kwasów tłusz-
czowych, 0,1 - 6% wagowych substancji konfek-
cjonujących oraz wody do 100% wagowych. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) A61K A3(21) 26748B (22) 87 08 25 

(61) patent 125549 
(71) Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne 

"Polfa", Oelenia Góra 
(72) Czarnecki Dan, Daskólski Bolesław, 

Stelmaszak Gabriel, Walczak Irena, 
święton Bronisława 

(54) Sposób oczyszczania poliwalentnago 
inhibitora trypsynykalikreiny 

(57) Sposób polega na tym, że poliwalentny 
inhibitor trypsyny-kalikreiny w roztworze 
wodnym amoniaku poddaje się adsorbeji na kar-
boksymetylocelulozie równoważonej roztworem 
wodnym wodorotlenku amonowego o stężeniach 
w zakresie od 0,001 M do 0,15 M, przy pH 
9,5 - 10,5, eluuje zanieczyszczenia przez 
przemywanie roztworem wodnym amoniaku o wzras-
tającym stężeniu, a następnie inhibitor eluu-
Íe się z kolumny roztworami chlorku sodowego 
ub amoniakiem o wzrastającym stężeniu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A62B Al (21) 267101 (22) 87 07 29 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Sozwojowy, 
'Technicznych Wyrobów Włókienniczych, 
Łódź 

(72) Brzozowska Kardina, Pajezczyk Ryszard, 
Parzonka Bolesława 

(54) Sposób sprawdzania wyporności ubrania 
ratunkowego i urzędzenie do sprawdzania 
wyporności ubrania ratunkowego 

(57) Sposób polega na umieszczeniu ubrania w 
zbiorniku z wodę, obciężeniu do zanurzenia i 
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alły wyporu. Ubrania ratunkowa /18/ 
j^isezcza ai« w zbiorniku /19/ z woda i przy-
krywa ażurowy* koezem /13/ obciążonym ciała-
r§mi / 1 6/ d o zanurzania. Na mierniku alły /8/ 
zawiaazonva na atojaku /I/ dokonywany jeat 
odczyt aiiy wyporu. /2 zaatrzezenia/ 

4(51) A63B Al {21) 261809 [22) 86 10 09 

175) Waeyłeczko Zenon 

(54) Przyrząd rekreacyjny 

(37) Przyrząd składa się z obręczy /l/ wykona-
naj w formie owalu oraz uchwytu /2/ w poataci 
dwuramiennej korby, łączącego obwód obręczy 
/I/ wzdłuż krótazej oai /n/. Przyrzęd przezna-
czony Jest do wykonywania podskoków. 

/5 zastrzeżeń/ 

4 (53) A69H A1C21) 265916 (22) 87 05 27 

130) 86 05 29 - DK - 2516/86 
(71) LEGO A/S, B i l l u n d , OK 
(72) Tapdrup Erik Peter, Olaan Flawing 

Hrfjberg 

(54) Zabawka ruchowo zaérodkowana 

(57) Zabawka zwiększająca aktywność akłada-
Jeca aie z płyty podstawowej / 7 / f na etronla 
czołowej, której umieszczona Jaat pewna ilość 
eleaentów ruchowych / 1 - 6 / charakteryzuje ale 

tym, ża elementy ruchowe maja dwa rodzaje 
środków złacznych o określonym rozstawieniu 
modularnym, które to środki złaczne ełuze do 
łączenia z innymi elementami ruchowymi i ża 
na tylnej atronia płyty podstawowej znajduje 
się przynajmniej Jeden ze wapomnianych dwóch 
rodzajów środków złacznych. /7 zaatrzeżań/ 

DZIAŁ B 

RÖZNE PROCESY PRZEMYSŁOWE) TRANSPORT 

4(51) BO 10 Al (2i; 261892 i.22) 86 10 10 

(71) Zakłady Urządzeń Chemicznych "METALCHEM" 
im. Władysława Planetorza, Kadzierzyn-
Koźle 

(72) Busko Józef, Glbaa Alekeander, Bienia 
Bernard, Sadłucki Stanisław, Szwedka 
Józef 

(54) Urządzenie do usuwania nadmiaru dwutlenku 
węgla z przechowalni owoców, warzyw, 
mięsa 1 innych produktów 

Urządzenie ma kształt cylindrycznego na-
czynia,w którym w osi jest rura wgłębna /4/ 
sięgająca ponad górne aito perforowane /3/ i 
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wyprowadzona przez dolne dennicę / 2 / . Rura 
wgłębna / 4 / połączona jest z wentylatorem / 8 / 
i zaworem trój drożnym /6/. Oolna dennica / 2 / 
ma wyprowadzenie gazu poprzez zawór trójdroż-
ny /5/. /2 zastrzelenia/ 

BO1D Al (21) 261968 (22) 86 10 20 

C71) Instytut Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa, Kraków 

(72) Ginalski Jan, Martynek Mieczysław, 
Grzybeła Jerzy 

(54) Sposób oczyszczania gazu z siaVkowodoru 

(.57) Sposób polega na równoczesnej adsorpcji 
siarkowodoru i regeneracji sorbentu, przy 
czym siarkowodór bezpośrednio reaguje z sor¬ 
bentem, którym jettt dwutlenek manganu nanie¬ 
siony na masę porowata, a sorbent regeneruje 
się tlenem z powietrza i/lub czystym tlenem 
dodawanym do gazu. Proces odsiarczania prowa¬ 
dzi się powyżej temperatury topnienia siarki. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B010 A2(21) 265726 (22) 87 05 14 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników "Organika", Zgierz 

(72) Kasprzak Jerzy A., Przybyszewski 
Krzysztof, Krauze Sławomir, Grelewicz 
Jerzy, Molęda Teresa, Wakuła Adam, 
Kowelczyk Wiesław, Nowaliński Jerzy, 
Wierzchow8ki Wiktor, Błoszyk Marek, 
Rendak Teresa 

(54) Sposób oczyszczania gazów plrolitycznych 
z gazów kwaśnych 

(57) W sposobie prowadzonym w przepływowych 
kolumnach absorpcyjnych pod ciśnieniem równym 
lub wyższym od atmosferycznego w temperaturze 
3O-5O ÔC, stosuje się alkaliczny roztwór wodny 
soli potasowej kwasu asparaginowego o stężeniu 
nie mniejszym niż 35/Í wagowych ewentualnie w 
obecności środków pomocniczych stosowanych w 
postaci niejonowych, biernych chemicznie, zwią¬ 
zków powierzchniowo-czynnych szczególnie za¬ 
wierajęcych oleje metylosilikonowe i/lub ole¬ 
je metylofenyloeilikonowe użyte w ilości-0-3% 
w stosunku do ilości użytego absorbents z 
ewentualnym dodatkiem środków wspomagających 
korzystnie monoetanoloaminy stosowanej w 
ilości 0-15% w stosunku do objętości roztworu 
absorbante. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01D A2(21) 266024 (22) 87 06 01 

(71) Fabryka Maszyn Rolniczych "AGROMET-
INOFAMA", Inowrocław 

(72) Miedzinski Wacław, Kopczyński Stanisław, 
Jałoszyński Andrzej 

154) Urządzenie do destylacji, zwłaszcza 
olejków eterycznych 

(57) Urządzenie ma umocowana na zewnętrznej 
powierzchni /I/ parę prowadnic / 2 / składająca 
rię z dwóch części połączonych przegubem / 4 / , 
w których porusza się na rolkach kosz zasy¬ 
powy /3/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B01F Al (21) 261946 (22^ 86 10 2 0 ? 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Oostew 
Maszyn i Urzędzeń Hutniczych 
"Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice 

(72) Zgórski Wojciech, Moncznik Jerzy 

(.54) Mieszalnik 

(57) Mieszalnik ma rurowy lej zasypowy /2/, 
u góry zakończony stożkowym lejom /3/, wypo¬ 
sażonym w pokrywę /4/, która ma na ramieniu 
/6/ przeciwciężar / 7 / . W złączeniu leja / 2 / 
z lejem /3/ Jest zamocowany ruszt /8/, zaś na 
poziomie sklepienia /9/ cylindrycznego kotła 
/I/ ruszt /10/. Obok leja ,/3/ jest zamocowany 
stół ucnylny /li/ podnoszony cylindrem hyd¬ 
raulicznym /12/. Obok stołu /li/ jest usytu¬ 
owany przygotowawczy stół stały /13/. Kocioł 
/I/ ma wewnątrz zamocowane spiralna wężownicę 
grzewcze /14/, a nad nię rurowe pierścienie 
/18 i 19/. Pierścień /18/ jest poleczony z 
doprowadzającym roztwór technologiczny ruro« 
cięgiem /20/, a pierścień /19/ z doprowadzają 
cym wodę rurociągiem /22/. 

W sklepieniu /9/ jest zamocowany odciąg 
oparów /24/, a pod sklepieniem Jest przymo¬ 
cowana rura przelewowa /25/. Dno /26/ kotła 
/I/ ma kształt odwróconego stożka, w wierz¬ 
chołku którego Jest zamocowany odprowadzajęcy 
rurociąg /27/. W dolnej części kotła /I/ Jest 
usytuowane wyposażone w łopatki /30/ stożkowe 
•Kieszadło /31/, od dołu oparte na konstrukcji 
wsporczej /34/, a od gory zawieszone na wals 
/35/, sprzężonym poprzez sprzęgło /37/, 
przekładnię /33/, sprzęgło /40/, poziomy wał 
/41/ i sprzęgło /42/ z zespołem napędowym 
/43/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B01J Al(21) 261240 (22) 86 08 29 

(71) Uniwersytet Marii Curie-SkłoOwakiej, 
Lublin 

(72) Buszewski Bogusław, Juréeek Adolf, 
Berek Dusan, Nowák Ivan, Goraj Jan 
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(54) Sposób.utrzymywania sorbentów z dula 
gęstością chemiczni związanej 
alkilowej fazy 

(57) Na bezwodny żel krzemionkowy dzlałe się 
modyfikatorem-cnloroslkilosilanem i bezwodny« 
aktywatorem zawierajęcym az^t, a zwłaszcza 
trójetanoloamina, morfolina, chinolinę, piro-
lidonem, N - metylopirolllolem, plperydyns, 
przy temperaturze 90 - 140°C przez 4 - 2 4 go¬ 
dziny. Odpowiedni stosunek aktywatora wzglą¬ 
dem monochloroalkilosllanu zapewnia podczas 
reakcji p Ka środowiska w granicach 2,5 - 11,5. 

/I zastrzelenie/ 

4(51) B010 Al (21) 261326 (22j 86 09 08 

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

(72) Budner Zbigniew, Klimiec Jacek, Morawiec 
Bernard, Tkacz Bogusław 

(54) Sposób otrzymywania katalizatora 

(57) Oo sypkiej mieszaniny 100 części wagowych 
drobnozmielonej, szerokoporowatej krzemionki 
z 10 - 100 częściami wagowymi co najmniej je¬ 
dnego tlenku metalu wprowadza się 300 - 600 
części wagowych mieszaniny kwasów fosforowych 
o zawartości 50—66% wagowych PJ-'K' l t w a 9 roz¬ 
prowadza się w materiale sypkim przez ugnia¬ 
tanie 1 rozcieranie aż do uzyskania konsys¬ 
tencji plastycznej pasty, która n stępnle wyt¬ 
łacza się przez dysze ogrzewane do temperatu¬ 
ry wyższej od 453 K, a gotowe wytłoczki kata¬ 
lizatora ogrzewa ze stałe szybkością do tem¬ 
peratury 453 - 473K, utrzymuje je w tej tem¬ 
peraturze przez okres co najmniej 8 godzin, 
po czym dalej, z tą sarnę szybkością, ogrzewa 
do temperatury 573K. Jako tlenki metali sto¬ 
suje się MgO, ZnO, CdO, TiO , CuO, CugO. 

Katalizator ma zaatosowanie w procesach oli-
gomeryzacji olefin, alkllowania benzenu ole-
finami i odwadniania alkoholi do oC -olefin. 

/6 zastrzsżeń/ 

4(53) B01L Al(2*J 26184* (22/86 10 14 

Spetsialnoe Konstruktorskoe Bjuro 
Biologicheskogo Priborostroenia 
Akademii Nauk SSSR, Institut 
Biologicheskoi Fizikl Akademii Nauk 
SSSR, Puschino, SU 

(72) Santalov Boris F L e r i n Vyacheslav T. 
Annenkov Vasily V. 

(54) Pipeta laboratoryjna 

(57) Pipeta, z szybko zmieniana wielkością 
dawkowania, zawiera obudowę /1/, w której 
osadzony jest ruchomo tłok z tłoczyskism /6/. 
Oo ustalania suwu tłoka, a tym samym wielkości 
dawki, służy tuleja regulacyjna /8/, połączo¬ 
na stalš z urządzeniem do wizualnego odczyty¬ 
wania wielkości dawki. Położenie tulel /&/ 

Jest ustolan» za pomoce nakrętki ustalającej 
/li/, a po rozłączaniu tej nakrętki z tuleja 
- za pomoce przycisku« zamocowanego na górnym 
konou tłoczyeke /6/, /7 zestrzeleń/ 

4(51) BO3B Al(2i; 261467 (22) 86 09 17 

(71) Instytut Mineralnych Materiałów 
Budowlanych m Opolu, Oddział w Krakowie, 
Kraków 

C72) Lomnická Bogumiła, Daroweki Zbigniew, 
Bednarski Stanisław, Cader Barbara, 
Kranz Maksymilian, Bergandy Wrócisława, 
Domka Ludwik, Kryeztafkiewicz Andrzej 

(54) Sposób otrzymywania uszlachotnlonsi 
kredy technicznej z kopalnianej kredy 
naturalne.1 

(.57) Sposób charakteryzuje się tym. Ze suro¬ 
wiec rozszlamowujs się w trójbębnowym ezlama-
torze z aitem, a następnie szlam poddaje sie 
trójstopniowej klasyfikacji granulometycznej 
w hydrocyklonach, na których oddziela eię 
ziarna powyżej 20 /un stanowiąca odpad. Kla¬ 
syfikację przeprowadza się w tsn sposób. Is 
przelew z hydrocyklonów I stopnia kieruje eię 
do hydrocyklonów II stopnie, zaś wylew do 
hydrocyklonów III stopnia, w których oddziela 
eię frakcję wylewowa traktowane jako odpad, 
zś przelew wprowadza się ponownie do trójbęb-
nowago ezlamatora. Wylew z hydrocyklonów II 
stopnia wprowadza się ponownie do hydrocyklo¬ 
nów I stopnia. Natomiast odbierane z hydro¬ 
cyklonów wzbog&cona frakcję przelewowa dopro¬ 
wadza się do osadnika lamelowego, z którego 
wylew etsnowięcy zagęszczona zawiesinę poddaje 
się suszeniu fluidalnemu w suszsrce rozprys-
kowej do uzyskania zawartości wody poniżej 
0,15%. /4 zastrzeżenia/ 

B03B A1(21) 261480 (22> 86 09 19 

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
(72) Żbik Ma rak 

(54) Przyrząd do rozgarniania Qrar.ulatyj 
i wybierania zen ziaren żelaza lub 
Innych maTeriałów ferromagnetycznych 

(57) Uchwyt ręczny przyrzędu stanowi obudowę 
/6/, mieszczęcs w sobie zarówno źródło prądu 
/3/, lak i elektromagnes, oraz stanowiące 
przedłużenie jego rdzenia /7/, wystające na 
zewnątrz obudowy /6/, igłę preparacyjna /I/. 
Na zewnątrz obudowy /6/ Jest umieszczony łat¬ 
wo dostępny wyłącznik /5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B038 Al(2lJ 261806 (22) 86 10 09 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Menifest 
Lipcowy", Jastrzębie Zdrój 

(72) Korzuch Edmund; Grzywa Karol, Wojaczek 
Zbigniew, Giemza Henryk, Grzesik Marian 



10 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 /378/ 1988 

(54) Sposób wzbogacania drobnoziarnistych 
Trakcji pośrednich węgli kamiennych ' 

(57) Sposób polega na tym, że frakcje pośred-
nie poddaje się rozdziałowi na urzędzeniu 
przesiewajęcym o wielkoóci otworów 6 mm, Jako 
mieszaninę ziarn w wodzie w stosunku 1 J 5 . Wy-
dzielone ziarna o wielkości powyżej 6 aa kie-
ruje się do trójproduktowego wzbogacania w 
płuczce ziarnowej, w cieczy zawiesinowej, zaś 
ziarna o wielkości 0-6 mm po oddzieleniu kla-
sy ziarn poniżej 0,5 mm kieruje się do dwu-
produktowego, odśrodkowo-grawitecyjnego urzę-
dzenia wzbogacajęcego z ciecze zawiesinowa. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) BO30 Al (21) 261492 (22) 86 09 19 

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa . 
"EMAG", Katowice 

(72) Rysiecki Stanisław, Pogonowski Jan, 
Zielonka Wacław 

(54) Rpzdzielacz cieczy 

(57) Rozdzielacz zabudowany na rurociągu na w 
korpusie /3/ z dwoma otworami wylotowymi /9/ 
ruchomy element rozdzielający w kształcie 
ostrogi /6/ z przymocowanymi z obu jej stron 
płetwami bocznymi /1/ w kształcie wycinka ko-, 
łowego. Otwór wlotowy /2/ usytuowany Jest w 
bocznej ściance odcinka rurowego /1/ prowa-
dzęcego ciecz. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B03D Al(21) 261792 (22) 86 10 08 

(71) Akademia Górniczo-Hutnicze im. Stanisława 
Staszica, Kraków; Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Przemysłu Siarkowego 
"Siarkopol", Tarnobrzeg 

(72) Wróbel Dan, Gęga Józef, Czajkowski 
Marek, Kowalski Włodzimierz, Oeśkowiec 
Zbigniew, Gorylewski Edward, Cichoń 
Zdzisław, Jajko Stanisław 

(£4) Osadnik wielostrumianiowy 

C57) Osadnik wielostrumieniowy stanowi zbior-
nik kołowy /I/, w którym znajduje się poziomo-
-przestrzenna konstrukcja wsporoża /2/, na któ-
rej umieszczony jest wkład wielostrumieniowy 
/3/ oraz zamocowana jest komora zalewowa /4/. , 
Komora zalewowa /4/ ma kształt pobocznicy 
walca lub graniastosłupa o podstawie wielobo-
ku foremnego, współosiowego z osadnikiem. 
Wewnątrz komory zalewowej /4/ umieszczony jest 
natrysk wodny /5/, a na wewnętrznej ścianie 
znajduje się koryto przelewowe /6/ o regulo-
wanej wysokości krawędzi, połączone z promie-
niowym korytem odpływowym /7/. Osadnik w gór-
nej części ma ogólne koryto przelewowe /8/ 
wraz z osłonę /9/, służęce do odbioru frakcji 

klarownej. W dnie osadnika usytuowany jest , 
wylew /10/ do odbioru zagęszczonego szlaau.t 
Mf osi osadnika usytuowany jest pionowy wał 
/li/, do którego zamocowana 89 raniona zgar-
niacza osadu /12/ 1 zgarniacza piany /13/. 

/3 zastrzeżenia/ 
3 9 

4(51) B07B 
B03B 

Al (21) 259700 (22) 86 05 22 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Pollo Iwo, Połędnik Bernard, 

Oleszczyński Boadan, Wójcik Władysław, 
; Szymanek Stanisław, Bienko Władysław 

(54) Sposób wzbogacania trudnowzboqacalnych 
mułów węglowych 

(57) Sposób polega na ty«, że surowe muły węg-
lowe poddaje się dwustopniowej klasyfikacji 
granulometrycznej, kierując je w pierwszym 
stopniu do procesu klasyfikacji wymiarowej 
ha sitach z ziarnem podziałowym nie mniejszym 
niż 0,1 mm skąd produkt dolny kieruje się do 
drugiego stopnia klasyfikacji hydraulicznej 
z ziarnem podziałowym poniżej 0,1 mm, uzysku-
jąc dwie klasy ziarnowe, z których drobniej-
sza po zagęszczeniu i odwodnieniu stanowi 
produkt odpadowy, a grubsza po odwodnieniu 
łącznie z produktem górnym z pierwszego stop-
nia klasyfikacji stanowi produkt wzbogacony w 
węgiel. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B07B Al (2U 261989 (22) 86 10 21 

(71) Bytomeko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Miechowice", 
Bytom 

(72) Różycki Alfred, Sokoła Tadeusz, Kulik 
Stanisław, Langer Ernest, Keler Rajnold, 
Kłosowski Dan 

(54) Sposób 1 urządzenie do odzysku grubych 
sortymentów węgla 

(57) Urobek z przenośnika taśmowego kierowany 
Jest na klapę rozdzielcza, z której zsuwa się 
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na przeeiewacz wibracyjny calem oddzielania 
podzisrha. która wpada do zbiornika retencyj-
nego. Nadzlarna wibracyjnie przeaieazozana 
są na zsuwnie, gdzie swobodnie zsuwane sa do 
kosza wysypowego. 

Urządzenie aa klape rozdzielcza / I / , mo-
cowane obrotowo do przesypu /3/, sterowana si-
łownik len pneumatyczny» /4/. Poeobnie za klapa 
rozdzielcza / I / znajduje ale przeeiewacz wib-
racyjny / 7 / nocowany trzypunktowo na konstruk-
cji wapornej /5/ uwłaszczonej na koronie zbior-
nika retencyjnego /6/. Przeeiewacz wibracyjny 
/7/ połączony Jest zsuwnią /&/, zakończone 
sterowań« klapa załadowcza /10/. 

/3 zastrzeżenia/ 

Ą{(51) BO7C Al(2l) 261686 (22J 86 10 01 

(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
<72) Rotter Zdzisława, Bartnik Marian, Mateckl 

Wojciech, Bielawny Ireneusz, Ochnan 
Ryszard, Oszczak Zbigniew, Kozak 
Mieczysław 

{54J Urządzenie do odliczania i porcjowania 
drobnych przedmiotów, zwłaszcza cebul 
kwiatowych 

(57) Urzędzenie składa się z kosza zasypowego 
/1/« przenośnika taśmowego / 2 / , stołu wibra-
cyjnego wielokanałowego /18/, z którego po-
chodzi zasadnicza liczba przedmiotów w porcji, 
stołu wibracyjnego jsdnokanałowego /19/, z 
którego następuje precyzyjne dosypywanie przed-
.aiotów do porcji o zaprogramowanej ilości, 
ześlizgów /22/ z czujnikami /23/, leja wysypo-
wego /30/ wyposażonego w klapę szeroka /24/ 
i klapę węska /25/ oraz układu kontrolno-steru-
Jęcego /31/. Między przenośnikiem taśmowym / 2 / , 
a stołem wibracyjnym /18/ i /19/ znajduje się 
zbiornik buforowy / 4 / wyposażony w klapę wy-
chylna / 8 / . /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B08B Al (21) 260663 (.22; 86 07 15 

(71) Spółdzielnia Mieszkaniowa "Słowianin", 
świnoujście 

(72) Kaczmarek Bogdan 

(54) Skrobak do czyszczenia rur zsypowych 
na śmieci 

(57) Prowadnica skrobaka / I / oraz zespół od-
środkowo rozwieranych koliście wygiętych noży 
/2/, aa osadzone na wspólnym wsporniku /3/. 
Prowadnica / I / ma postać pieskiej okrągłej 
drucianej szczotki składającej się z licznych 
odcinków stalowej linki / 4 / trwale zaciśnię-
tych pomiędzy dwoma pokrywami /5/ na całym 
ich obwodzie. Przechodzący przez środek pro-
wadnicy /I/ wspornik /3/ centrycznie prowadzi 
Ł* rurze zsypowej, osadzony na dole zespół 
Mcolistych noży / 2 / odśrodkowo rozwieranych 
sprężynami /6/ silnie dociskającymi ostrza / 7 / 
do ścianek /&/ rury. /I zastrzeżenie/ 

4(53) B08B Al (21} 261648 (22) 86 09 29 

(71) Zakłady Przemysłu Wełnianego 
IM. L. Gawlika "WEGA", Bielsko-Biała, 
Politechnika Łódzka, Łódź, Ośrodek 
Sadawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa 
Wełny "Befamatex", Bielsko-Biała 

(72) Berowaki Tadeusz, Maślanka Jerzy, Hebda 
J ó z e f 

(54) Sposób czyszczenia obić zgrzebnych : 
i urządzenie do czyszczenia obie 
zgrzebnych 

(57) Sposób polega na wydmuchiwaniu z obicia 
zgrzebnego zanieczyszczeń za pomocą powietrza 
o dużej prędkości i jednocześnie ich odsysa-
niu. Urządzenie etanowi głowica składająca się 
z obudowy /I/, której kształt powierzchni dol-
nej / 2 / posiada kształt powierzchni czyszczo-
nej /3/. Wewnątrz obudowy /I/ umieszczone sa 
wyloty dysz / 5 / nadmuchowych, a obudowa /I/ 
połączona jest poprzez przewód / 7 / z urządza-
niem odsysającym. /3 zastrzeżenie/ 

B08B A1 (21) 261716 (22) 86 10 03 

(71) Południowy Okręg Energetyczny - Katowice, 
Elektrownia "SKAWINA", Skawina 

(72) Skrzypek Leszek, Łapinski Ireneusz, 
Gąsior Henryk, Bartoszsk Staniaław 

(54) Sposób i układ do oczyszczania urządzeń 
przemysłowych, korzystnie energetycznych, 
a szczególnie elementów kotłów 

(57) Sposób wedłLj wynalazku polega na wprar 
wienlu w ruch drgający powietrza lub spalin 
oddziaływujących na zanisczyszczons elementy, 
za pomoc« wytworzonej przez układ powietrznej 
fali kulistej 1 skisrowaniu jej na powierz-
chnie oczyszczanego urządzania cyklicznie, z 
określonymi przerwami. 

Układ według wynalazku ma pomiędzy źród-
łem sprężonego powietrza / 1 / , a urządzeniem 
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dozującym /2/, oraz urządzeniami kontrolno-
-pomiarowymi /5/, urządzenia odcinajace 1 
wyłączające /4/, a ponadto w układzie znajdu-
je ale generator drgań /3/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B21C A2(21) 266306 (22) 87 06 15 

(71) Instytut Metalurgii i«. Stanisława 
Staszica, Gliwice 

(72) Zgłobicki Edward, Cieplińeki Jacek, 
Prejsnar Tadeusz, Smolarczyk Zbigniew, 
Kowalski Ludwik, Szulc Wojciech, Godyń 
Adam 

Ciągarka 

(57) Ciągarka ma przeeuwno-przenośny podest 
montażowy /12/. Podest ten jest trójpoziomowy, 
przy czym na poziomie najwyższym /I/ sa za-
budowane urządzenia podające, na poziomie poś-
rednim /II/ urządzenia odkształcaJęce, a na 
poziomie najniższym /III/ urzędzenia odbiera-
jące. /2 zastrzeżenia/ 

poziom I poziom H poziom I I I 

4t51) B21D Al(21) 261668 (22) 86 09 30 

(.71) Radomska Fabryka Wyrobów Metalowych 
"POLMETAL", Radom 

(72) Gałek Wiktor, Mazurkiewicz Ryszard, 
Walczak Krzysztof, Kuzia Bolesław 

(.54) Sposób tłoczenia bocznej ściany 
piekarnika 

(57) Formowanie przetłoczeń na pełna wysokość 
rozpoczyna się od przetłoczeń położonych naj-
bliżej środka geometrycznego przetłoczen /l/do 
najdalej położonych /3/ przy zachowaniu syme-
trii obciążeń 1 dociskaniu już wykonanych prze-
tłoczen. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B22C 
B65H 

A l ( 2 l ? 261555 ( 2 2 ) 86 09 2S 

Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego 
"Ursus", Warszawa 

(72) Godlewski 3anusz, Górski Oózef 

(54) Urządzanie do okresowego podawania 
materiałów sypkich do rurociągu 

(57) Urządzenie ma mechanizm zamykający zbior-
nik ciśnieniowy, składający się z płyty przy-
łączeniowej /6/ z otworem wsypowym /7/ oraz 
z ruchomego grzybka /8/. Trzon /10/ grzybka 
/8/ ma wewnętrzny otwór, w którym umieszczona 
Jest dysza /li/ sprężonego powietrza, przy 
czym średnica zewnętrzna dyszy /li/ jeat 
mniejsza niż średnica wewnętrzna otworu w 
trzonie /10/, tworząc szczelinę /12/. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) B220 Al (21) 261401 (22) 86 09 19 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice 

(72) Zborowski Andrzej, Kania Antoni 

(54) Sposób i urządzenie do automatycznego 
ô"d lewa nia metali, zwłaszcza żeliwa 

(57) Sposób odlewania metali polega na tym, te 
elektrodę stabilizującą /6/'umieszcza się po-
niżej dna przyatawki odlewniczej /5/, która 
po zetknięciu się z ciekłym metalem /4/ podno-
szonym w leju wylewowym /9/ przez układ zasi-
lająco-stabilizujący /7/ powoduje odcięcie 
dopływu gazu do zbiornika /I/ z układu zasila-
Jąco-stabillzującego / 7 / f po czy« z układu 
dozująco-odciągającego /li/ poprzez zbiornik 
pośredni /8/ przemieszcza się skokowo do zbloi 
nika /!/ określoną objętość gazu, która powo-
duje podniesienie poziomu metalu w przystawce 
odlewniczej /5/ i wypływ metalu /4/ przez ot-
wór /12/ w gnieździe wylewowym /13/ do formy 
odlewniczej. 
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Po wylaniu żędenej iloéci Metalu, odciąga 
aie za pomocą układu dozujęco-odcięgejęcego 
/11/ doprowadzona uprzednio objętość gazu,-co 
powoduje obniżenie poziomu metalu poniżej dna 
przystawki odlewniczej /5/ 1 przerwanie proce« 
au odlewania. Urządzenie do automatycznego 
odlewania Metalu według wynalazku składa sie 
ze zbiornika / I / z zabudowanym w dolnej części 
wzbudnikiem / 2 / , leja zalewowego /3/ i leja 
wylewowego /9/. Lej zalewowy /9/ połączony 
lest z przystawka odlewnicze /5/, która w 
dnie ma zabudowane gniazdo wylewowe /13/ z 
otworem /12/. W przystawce odlewniczej /5/ od 
«trony leja wylewowego /9/ znajduje eię elek-
troda stabilizująca /6/, która poleczona jast 
z Mechanizmem podnoszącym /10/ 1 z układem 
zaeilajęco-stabilizujęcym /7/. Ze zbiornikiem 
/1/ poręczony jest zbiornik pośredni /8/, do 
którego podłączony Jest układ zesllajęco-sta-
bilizujaoy / 7 / oraz układ dozujęco-odcięgaję-
cy /l1/. /3 zastraszenia/ 

4(51) B220 Al (21) 261528 (22) 86 09 22 

fX) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 
Kraków 
Ciepły Stanisław, Piliński Andrzej, 
Oomalewski Zygmunt, Pagacz Oózef 

C54J Sposób naprawy dna kadzi i wyłożenia 
kształtki muazlowej 

(57) Po opróżnieniu kadzi z płynnego metalu 
1 ewentualnym wypaleniu lancę tlenowe skrze-
pów, dokonuje się goręcej naprawy dna i/lub 
wyłożenia kształtki muezlowej w temperaturze 
powyżej 800°C, w czasie do 10 minut, poprzez 
torkretowanie, a następnie spieczenie nanie-
sionej masy poprzez jej wygrzanie w czasie 
20 do 50 minut. Naprawy wyłożenia keztełtki 
«uazlowej dokonuje się przy otwartym zamknię-
ciu suwakowym z zastosowaniem szablonu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) 8220 At (21) 261689 (22/ 86 10 01 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"Polmag", Fabryka Maszyn Górniczych 
im. Tadeusza Żarskiego "Pioma", 
Piotrków Trybunalski 

(72) Sobariki Antoni, Ręczklewlcz Oanuta, 
Tomá Janusz, Włodarczyk Wiesław, 
Gortyński Krzysztof, Wnuk Zbigniew 

(54) Urządzenie do opróżniania skrzynek 
formierskich 

(57) Urzędzenie charakteryzuje się tym, że 
głowica wypychająca /li/ z ramionami chwyta-
jącymi /12/ i wypychaczem /13/ jeet zawieszo-
na na wózku /&/, osadzonym na prowadnicach /3/, 
«fózek /8/ Jest przemieszczany siłownikiem po-
Uomy« /9/, przymocowanym do prowadnic /3/. 
prowadnice /3/ a« podparte podporami /1/ po-

łęczonymi z podstawę / 2 / rozłęcznie. Podpory 
/ I / w swej dolnej części są połęczone belkami 
/ 4 / wyposażonymi w koła /5/ jezdne i podnoś-
niki /6/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B22D Al (21) 261796 (22) 86 10 08 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn 1 Urządzeń Hutniczych 
"HutmaazproJekt-Hepeko", Katowice 

(.72) Ourzak Darzy 

(54) Płyta krystalizatorów do wielożyłowego 
odlewania metali nieżelaznych i ich 
stopów 

(57) Płyta krystalizatorów akłada się z zew
nętrznej komory /l/ z doprowadzenia /3/ wody 
do zewnętrznej komory /l/ i wewnętrznej komo
ry /2/, w której oą umieszczone krystalizato-
ry /4/ Przepływ wody z zewnętrznej komory 
/l/ do wewnętrznej komory /2/ regulowany Jest 
za pomocą zaworów /5/ umieszczonych na obwo
dzie zewnętrznej komory /l/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B220 Al (21) 261840 (22) 86 10 14 

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania 
- i Wyposażania Odlewni "Prodlew", 

Warszawa 
(72) Krysiak Zygmunt, Kasprzak Tomasz, 

Pletras Andrzej, PataJ Sławomir 

(54) Urzędzenie do wybijania form odlewniczych 

(57) Urzędzenie składa się z dwóch ruchomych 
stołów; dolnego / 4 / wyposażonego w rolki na-
jazdowe /6/ i siłownik podnoszący /&/ oraz 
górnego, ażurowego /5/, opartego na elemen-
tach eprężystych /9/ i mającego zamontowany 
wibrator /10/. Oba stoły osadzone sę w obro-
towej ramie /Z/, w kształci« litery C, zamo-
cowanej przegubowo w konstrukcji nośnej /!/, 
przy czym obrót ramy /3/ odbywa się za pomoce 
siłownika /12/ /I zastrzeżenie/ 
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4(51) B23B Al(21) 255824 

(75) Wasits Juliusz, świdnik 

(22) 65 10 18 

(54) Suport i zawieszania suportu tokarki 
karuzelowej specjalnej 

(57) Suport stanowią dwie prostokątne rany 
/1O/, wykonana z walcowanych na goracp ceow-
ników, usytuowana osiami wzdłużnymi prostopad-
le względem siebie na płytach /5, 9/ i przymo-
cowana do nich odpowiednio śrubami /8/. Płyty 
/5, 9/ utwierdzone sa dodatkowo nakładkami 
prowadzącymi /7/ przymocowanymi do nich śru-
bami /6/. Wewnątrz rani /10/, w ich osi wzdłuż-
nej, zamocowany jest mechanizm śrubowy skła-
dający aie za śruby /13/ ułożyakowanej ślizgo-
wo w ściankach poprzeczki ramy /1O/ i zabez-
pieczonej przed całkowitym wykręceniem nakręt-
kami /12/ oraz z nakrętki /14/ przyapawanej 
do płyt /5, 9/. . 

Mechanizm śrubowy wyposażony jest w po-
krętła umożliwiające niezależny przesuw ram 
/10/. Na górnej płycie /5/ zamocowany jest za 
pomoce śrub /2/ imak nożowy /3/, w którym mo-
cuje eię śrubami /I/ nóż skrawający. Suport 
przykręcony jest do płyty przyapawanej do 
krótezegp ramienia zawieszenia mającego poe-, 
tać kątownika i przyepawanego do korpusu to-
karki wspornikami. /I zastrzeżenie/ 

4(53) B23B 
B21B 

Al (21) 261765 (22; 86 10 06 

(jy Kombinat-Metalurgiczny Huta Im. Lenina, 
Kraków 

(72J Loater Andrzej, Nowak Hsnryk, Orąg > 
Zdzisław, Stefański Krzysztof 

(54) Stół krzyżowy tokarki kalibrowania 
walców w klatkach 

v57) Płyta atołu krzyżowego /I/ tokarki ma 
odchylné łączniki /3/ zaopatrzone w zaczepy 

'/4/ i złącza napinające /5, 6/. /4 zastrzeżenia/ 

B230 Al (21) 262011 (22) 86 10 21 

(71) Fabryka Przyrządów 1 Uchwytów "FPU-BIAL", 
Zakład Nrl - Wiodący, Białyatok 

(72) Piekarski Anatol 

(54) Oprawka do gwintowników 

(57) W oprawce pomiędzy częścią ruchome 
sprzęgła kłowego /11/, a łożyskiem oporowym 
/13/ ułożona jeat podkładka ślizgowa /12/, 
przy czym pierścień łożyska oporowego /13/ ma 
na średnicy zewnętrznej ząbki, które zazębia-
Ję aię z zębkami wewnętrznymi obudowy /17/. 

/3 zaatrzężenia/ 

4(5l) B23K Al (21) 261649 (22) 86 09 29 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"Polmag", śląska Fabryka Maazyn 
Górniczych "Montana", Katowice 

(72) Blagua Aleksander, Kałwak Ireneusz, 
Mlekua Marek 

(54) Urządzenie do lednoczesnogo zgrzewania 
1 zaginania końców poprzecznych prętów 
okładzin siatkowych. 

(57) Urządzenie ma umieszczony w jednej linii 
z rzędem górnych elektrod zgrzewajęcycn zagina
jący zespół roboczy, przemieszczany w górę i 
w dół przy pomocy siłownlka /5/, zeynchronizo-
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f wanego z siłownikami elektrod. ZaginaJ«cy zes-
pół roboczy ma zamocowane obrotowo w obudo-
wie / 6 / narzędzia gnęce / 7 / w kształcie wal-
ców z odpowiednim wycięciem formujęcym, które 
współpracuj« z nieruchomymi pryzmami / 3 / , 
przymocowanymi do dolnej ramy / 2 / zgrzewarkami, 

/ I --astrzeżenię/ 

4(51) B23K Al(21) 261658 (22) 86 10 01 

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 
Warszaw« 

(72) Przywóski Andrzej, Socha 3an 

(54) Zabezpieczony grot lutowniczy, zwłaszcza 
miedziany 1 sposób zabezpieczania grotów 
lutowniczych, zwłaszcza miedzianych 

(57/ Grot charakteryzuje się tym, że bezpo-
średnio na powierzchni grotu ma powłokę nik-
lów« lub powłokę stopowa niklowo-fosforow« 
lub powłokę stopów« metalu podgrupy żelaza 
układu okresowego pierwiastków z metalem pod-' 

J grupy chromu układu okresowego pierwiastków, 
na tej powłocs znajduje się powłoka żelazna, 
a na powłoce żelaznej zawarta jest powłoka 
niklowa, natomiast na po - Iocs niklowej zawar-
ta jest powłoka cynkowa, kadmowa, cynowa, 
ołowiowa lub powłoka stopowa z dowolnej kombi-
nacji Sn, Cd, Zn i Pb. 

Sposób charakteryzuje się tym, że bez-
pośrednio na powierzchnię grotu nanosi się 
sposobsm galwanicznym powłokę niklowe, powło-
kę stopowe niklowo-fosforowę lub pot. ok@ 
stopów« metalu z podgrupy żelaza układu okre-

[• sowego pierwiastków z metalem podgrupy chro-
mu układu okresowego pierwiastków, po czym 
sposobem galwanicznym nanosi się powłokę 
żelazn«, a następnie sposobem galwanicznym 
nanosi się powłokę niklowe, a na tą powłokę 
niklów« nanosi się sposobem galwanicznym 
powłokę cynków«, kadmowa, cynowe lub powłokę 
.topów« z dowolnej kombinacji Zn, Sn, Cd, 1 
Pb. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) B23K A1 (21) 261673 (22> 86 09 30 

(71) Oérodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Sterowania Napędów, Toruń 

(72) Witkowski Tadeusz, Kunlcki Kazimierz, 
Karwowskl Kazimierz, 3arzembski Bogdan, 
Gołębiewaki Ryszard 

(54) Pozycjoner do współpracy z robotami 
przemysłowymi, zwłaszcza w procesach 
spawalniczych L"_ ... . . 

I. r-^J -J--J1. L. L1. V' 'f. >L - - - ' .-r.V 
(57) Pozycjonar składa się z dwóch napędów 
/I/» pozycjonujących w zakresie ruchu obro-
•towo-xwrotnego, osadzonych w obrotowej kona-

trukcji nośnej / 2 / , z których każdy zbudowany 
lest z pneumatycznego lub hydraulicznego si-
łownika / 3 / połączonego z listwę zębstę / 4 / 
współpracując« z kołem zębatym / 5 / , połęczo-
nym z tarcz« zderzaków /6/ wyposażone w 
zderzaki / 7 / . Każdy ze zderzeków / 7 / posiada 
Jedne powierzchni« bazuj«c« / 8 / współpracują-
ce z Jedn« powierzchni« bazujące /9/ zderzaka 
wysuwanego /10/ umocowanego suwliwie w kons-
trukcji / 2 / i połęczonego z siłownikiem /15/ 
umocowanym również do konstrukcji / 2 / . W kons-
trukcji / 2 / s« obrotowo ossdzons czopy zsbie-
raj«co-nośne /li/ poł«czone z tarcz« /6/ oraz 
czopy nośne /12/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B23P A1C21; 261318 (11) 86 09 05 

(71) Gdańaka Stocznia Remontowa, Gdańsk 
(72) Rećko Stanisław, Skuza Marian, 

Szabłowski Stanisław 

(54) Sposób regeneraci! czopów wałów 
śrubowych i urządzeń sterujących 
lednoatek pływających 

(57) Spoeób charakteryzuje się tym, że na czop 
wału /1/ o obwodzie / JfO/, nakłada aię seg-
mentów« tuleję / 2 / o obwodzie / ftO^/, gdzie 
TO > Tro i o 0,98 - 1,4%, zaś sserokość 
dna /a/ szczslinv /3/ między ł«czonymi ze so-
b« segmentami tulei / 2 / wynosi a 3,5 - 6 mm. 
Następnie w dnie szczeliny /3/ umieszcza się 
stalowe wkładkę /A/ o grubości b - 1,5 - 2 mm 
i szarokoéci a* a - 0,5 - 0,6 mm. 

Całość wstępnie mocuje się na obwodzie 
obciążeniami zewnętrznymi i poddaje procesowi 
spawania z zachowaniem takiej szybkości chło-
dzenia, aby w promieniu równym 50 mm od płyn-
nego jeziorka metalu temperatura była mniej-
sza lub równa temperaturze czopa wału / I / i 
segmentowej tulel / 2 / przed rozpoczęciem spa-
wania. . /I zastrzsżenis/ 

4(51) 823P Ą1(21) 261509 (22) 86 09 22 

(71) Zakłady Elementów Wyposażania 
Budownictwa "Metslplsst", Częstochowa 

(72) Białek Edward 

(54) Urządzenie do montażu akrzydełek 
zawiasów czopowych 

(57) Urz«dzenie wypoaażone jest w zsspół na-
bijaj«oy trzpień / I / w wytłoczkę / 2 / «krzydeł-
ka, «kładaj«cy się z suwaka / 5 / rynienki / 3 / 
i bljaka /*/ oraz w zespół zagniataj«cy w poa-
tacl podajnika rewolwerowego, w którego gniaz-
dach / 6 / przy pomocy mechanizmu krzywkowego 
stemplem / 7 / zagniatane a« oba poł«czons ele-
menty. /1 strzeżenie/ 
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4(51) B26F Al (21) 261346 (22) 86 09 08 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji 1 Montażu 
Maszyn Przemysłu Izolacji Budowlanaj 
"IZ0LAC3A", Piła 

(72) Osnczewski Teodor 

(54) Urządzenie do łamania złonu clężkisgo 
zwłaszcza szyn 

(57) Urządzenie Jest wyposażone w siłownik 
hydrauliczny /5/ roboczy zaopatrzony w nóż 
/6/ nacinający karb i połączony instalacja 
hydrauliczne z siłownikiem hydraulicznym /3/ 
blokady oraz siłownikiem hydraulicznym /4/ 
łamiącym.. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B288 A2(2l) 265508 (22) 87 05 04 

(73) Wyższa Szkoła Inżynierska 
im. Gen. A. Zawadzkiego, Opole 

(72) świtoński Aleksander 

(54) Sposób produkcji batonu lekkiego 

(57) Wodny roztwór emulsji pianotwórczej wpro-
wadza aie do wytwornicy piany, gdzie spienio-
ny zostaje w strumieniu sprężonego powietrza 
doprowadzanego przewodem ciśnieniowym, a wyt-
worzone pianę wprowadza się do przewodu trans-
portowego, do wnętrza którego wprowadzana jest 
mieszanka cementu z kruszywem lub zaprawa ce-
mentowa transportowana sprężonym powietrzem 1 
wyprowadzana z przewodu doprowadzającego, w 
poatacl rozpylonej. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B28B A2(21) 265751 (22) 87 05 15' 

(71) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlana, 
Wrocław 

(72) Gielzak Mariuaz, Dagleleka Elżbieta 

(54) Formą bateryjna 

(57J Forma bateryjna zawiera ramę /I/ z wib-
ratorami /2/, do której a« zamontowane kasety 

/4/, zaé pomiędzy paklatam kasat /4/, których 
położenie jest stabilizowana ściegami śrubo-
wymi /5/ znajduję się wymisnns przepony /6/. 
Forma ałuży do wytwarzania drobnych elementów 
budowlanych w postaci płytek chodnikowych, 
parapetów, stopnic 1 obrzeży trawnikowych. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B28B A2(21) 265932 (22; 07 05 26 

(71) Wyżaza Szkoła Inżynierska 
im. Gen. A. Zawadzkiego, Opola 

(72) świtońeki Aleksander 

(54) Forma ciśnieniową do produkcji płyt 
betonowych 

(57) Dno /!/ formy tworzy z bokami formy po-
łączenia przesuwne, a boki formy /2/ maję na-
cięcia wykonana w górnych krawędziach, naj-
korzyatnlej rozszerzające aię w kierunku od 
przeatrzenl formowanego elementu /5/ o głębo-
kości na wewnętrznej powierzchni boku formy 
najkorzystniej równej grubości zaatoaowanego 
wkładu filtracyjnego /6/. /2 zaatrzeżenla/ 

4(51) B28C A2(21) 265793 (22) t7 05 04 

(71) Wyżaza Szkoła Inżynierska 
im. Gen. A. Zawadzkiego, Opola 

(72) Świtoński Aleksander 
(54) Urządzanie do produkcji pianobetonu 

(57) Zbiornik wodnego roztworu emuleji piano-
twórczej /7/ połęczony Jest przewodem /!/ z 
wytwornicę piany /4/, zakończone przewodem 
transportowym /5/, w przeetrzeń którego wpro-
wadzany jeat przewód podawczy /2/ zakończony 
dysz« rozpylajace /6/, która umiejscowiona 
Jaat poza wylotem plany z wytwornicy /4/. 
Przewód podawczy /2/ połęczony Jest z urządzę-
niem do traneportu pneumatycznego /8/ cementu 
lub zaprawy. /zastrzeżenie / 
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4(51) B41F A1 (21) 261805 (22) 86 10 08 

(71} Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wag, Lublin 
<72p Borny Waldeaar, Bielawy Ireneusz, Kozak 

Mieczysław, KMatkoweki Zdzisław 

(54) Drukarka etykiet, zwłaszcza do 
współpracy z wagą 

(57) Drukarka na dozownik /10/, który autoaa-
tycznie podaje farbę poprzez system wałków 
»marujęcych na cylinder formowy /16/ mecha¬ 
nizmu / I / drukującego blankiety etykiet, czuj¬ 
nik / 8 / umieszczony między głowic« drukująca, 
drukarki cyfrowej /5/ a nożycami /9/ synchro-
nizujęcy miejsce wydruku danych cyfrowych w 
odpowiednich polach nadrukowanych blankietów 
etykiet, mierzący intensywność nadruku blankie¬ 
tu etykiety i synchronizujacy miejsce odcię¬ 
cia etykiety przez nożyce /9/ oraz czujnik 
położenia formy. Drukarka zaopatrzona jest 
także w układ elektronicznego sterowania /6/, 
czujnik /A/ pętli papieru oraz w czujnik / 3 / 
końca taśmy papieru inicjujęcy automatyczne 
wysunięcie resztek papieru na zewnątrz dru¬ 
karki etykiet. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B43K 
C08L 

Al (21) 261549 (22? 86 09 25 

(71) Pruezkowskie Zakłady Materiałów 
Biurowych, Pruszków 

(72) Moczuło Józef, Rykowaki Jacek, Franek 
Andrzej 

(54) Ołówek do pieania 

(57) Ołówek ma grafitowy rdzeń oraz warstwę 
okładzinowe, składające się z: 100 części wa¬ 
gowych PCV, 0-20 części wagowych zmiękczacza, 
0-10 części wagowych epoksydowego oleju sojo¬ 
wego, 0-15 części wagowych modyfikatora pły¬ 
nięcia, 0,2-10 części wagowych stabilizatora, 
0,1-2 części wagowych środka spieniającego, 
0,05-1 części wagowych pigmentów, 0-30 części 
wagowych wypełniacza. /I zastrzeżenie/ 

4 (SI) B43K 
C08L 

(71) 

Al (21) 261550 022; 86 09 25 

Pruezkowskie Zakłady Materiałów 
Biurowych, Pruezków 

(72) Moczuło Józef, Rykowaki Jacek« Franek 
Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania ołówka do piaania 

(57) Sposób polega na tym, że na rdzeń gra¬ 
fitowy achłodzony do temperatury otoczenia 
nanosi się metodę wytłoczenia zewnętrzna 
otulinę zawierająca 100 części wagowych PCV, 
20-80 części wagowych zmiękczacza, 0-10 części 
wagowych epoksydowego oleju sojowego, 0,2-10 
części wagowych stabilizatora, 0-2 części wa¬ 
gowych smarów, 0-1 części wagowych pigmentów. 

/1 zastrzeżenie/ 

B43L Al (21) 260878 (22; 86 08 01 

<7V Spółdzielnia Pracy "SKALA", Warszawa 
(72) Chmielewski Grzegorz, Banaslak Sławomir, 

Izbiński Tadeusz, Kowalaki Ryszard 

(54) Cyrkiel precyzyjny 

(57) Cyrkiel aa głowicę /I/, wewnętrz której 
umieszczone sę dwie tarcze / 2 / z kołowymi wyb-
raniaml /3/. W wybreniach /3/ tarcz /2/ umiesz¬ 
czone sę wycinki pierścienia / 4 / utworzone na 
cieńazych częściach /5/ nóżek /6/. Pomiędzy 
tarczami / 2 / i wycinkami pierścienia /A/ znaj¬ 
duje się dystansowa tulejka / 7 / . Tarcze / 2 / 
i dystansowa tulejka / 7 / skręcone sę wkrętem 
/ 8 / umieszczonym w głowicy /I/. Cyrkiel Jest 
łatwy do wykonania. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) B43L A1(21) 260879 (22> 86 08 01 

(.71) Spółdzielnia Pracy "SKALA", Warszawa 
Melitek Stefan 

(54) Cyrkiel techniczny 

(57) Cyrkiel ma głowicę /i/ z zamocowanymi ob¬ 
rotowo nóżkami /3/ oraz wodzik /A/ wyposażony 
w prowadzące część /5/, przesuwnie umieszczone 
w otworze /6/ głowicy /I/- Wodzik /A/ ma dwa 
sprężyste ramiona /7/, których końca połączone 
sę za pomocą sworzni / 8 / z nóżkami /3/, 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B43L A1(21) 260880 L22) 86 08 01 

(71) Spółdzielnie Pracy "SKALA", Warazawa 
(72) Malitek Stefan 
(54) Cyrkiel t chniczny 

(57) Cyrkiel ma głowicę /I/ z zamocowanymi ob¬ 
rotowo nóżkami /A, 5/ i łęcznik /6/ łączący 
obie nóżki /A, 5/ za pomocą przegubów /7, 8/. 
Przegub /8/ znajduje się powyżej osi / 2 / obro¬ 
tu nóżki /A/, a przegub / 7 / znajduje aię po¬ 
niżej osi /3/ obrotu nóżki /5/. Odległość prze-
gubów / 7 , 8/ od osi symetrii głowicy /I/ jast 
mniejsza od odległości osi / 2 , 3/ obrotu nóżsk 
/4, 5/ od osi symetrii głowicy /I/ . 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B6OL 
H02P 

A1 (21) 261625 (22) 86 09 30 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa. 
(72) Kacprzak Dan, Sykała Andrzej 

(54) Układ sterowania prędkościę pojazdu 
trakcyjnego, zwłaszcza pojazdu 
"tramwajowego z rozrusznikiem komutato-
rowym 

(57) W układzie blok zadawania prędkości /I/ 
jest połączony z wejściem bloku porównującego 
/2/, zaś drugie wejście tego bloku /2/ jest 
połączone z wyjściem bloku pomiaru rzeczywis-
tej prędkości pojazdu /3/. Wyjście bloku /2/ 
jest połączone z wejściem bloku ograniczają-
cego /4/, którego drugie wejście jest połą-
czone z wyjściem bloku logicznego /5/. Wyje-
cie bloku /4/ jest połęczone z wejściem dru-
giego bloku porównującego /6/, którego drugie 
wejście jest połączone z blokiem pomiaru 
rzeczywistej wartości prądu silników pojazdu 
/7/. Wyjście bloku /6/ połęczone je9t z wejś-
ciem bloku sterowania rozrusznikiem komutato-
rowym pojazdu trakcyjnego /&/, którego drugie 
wejście Jest połęczone z drugim wyjściem blo-
ku /5/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B60Q Al (21) 261297 (22) 86 09 05 

(75) Pabiańczyk Dan, Warszawa 

(54) Pozycy.1no-po8to.1owa lampa samochodowa 

(57) Lampa jest wyposażona w źródło światła w 
postaci wysokonapięciowej lampy jarzeniowej 
z zimnymi elektrodami, która emituje światło 
o wymaganej barwie. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B60T Al (21) 264411 (22) 87 03 03 

(30) 86 03 05 - GB - 8605383 
(71) Lucas Industries p.l.c, Birmingham, GB 

(54) Płynowy przeciwpoślizgowy układ hamulcowy 
pojazdu 

(57) Hamulce /3, 4/ kół /7, 8/ wspólnej osi 
sa sterowane przez oddzielne zespoły starowa-
nia poślizgowego /16, 17/, z których każdy 
zawiera komorę buforowe. Deden zawór bloku-
jący /21/ wspólny dla obu zespołów zamyka 
się w pierwszym punkcie poślizgu wykrywanym 
przez czujniki /li, 12/ każdego koła. Stopień 

ponownego wyleczenia obu hamulców jeet «tero. 
wany w odpowiedzi na sygnały z oddzielnych 
czujników, ale z prędkościami narastania clé. 
niania określonymi przez odpowiedni« komorę 
buforowe i za sterowanie* przepływu płynu pod 
ciśnieniem przez człony ograniczające. 

/li zastrzeżeń/ 

4(51) B61G 
B23P 

Al (21) 261821 (22^ 86 10 10 

(71) Polskie Koleje Państwowe, Centralne 
Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, 
Poznań 

(72) Zagozda Jerzy, Oomanoweki Andrzej, 
Klimas Henryk, Heinz Benon 

(54) Sposób i urządzenie do demontażu 
zderzaków pojazdów szynowych, zwłeszcza 
wagonów towarowych 

(57) Demontaż zderzaka odbywa aię mechanicz-
nie poprzez działanie naciskowe 1 zaporowe 
na poezczególne elementy zderzaka. Urzędzenie 
stanowi sztywne konstrukcję zawierajęce stół 
/I/, dwie pionowe kolumny /2, 2'/ i wspornik 
/3/. Wzdłuż kolumn /2, 2'/» Przy pomocy siłow-
nika pneumatycznego /9/, przesuwany jest me-
chanizm zacisku /10/, wyposażony w dwa siłow-
niki pneumatyczne /11, 11'/. Do stołu /I/ umo-
cowany Jest dwutłokowy siłownik hydrauliczny 
/4/. /4 zastrzeżenia/ 

Al (21) 261794 (22) 86 10 08 

Dostaw 

4(51) B61K 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji 
Maszyn i Urzędzeń Hutniczych 
"Hutmaszprojekt-Hapeko", Katowice 

(72) Milek Tomaez, Dankowski Leonard 

(54) Przeeuwnica taboru kolejowego o nośności 
Q - 200 t 

(57) Przesuwnica na konstrukcję nośne z ramą 
i dźwigarami /2/, które połęczone sę z waha-
czami napędzanymi /7/ f majęcyml indywidualna 
napędy /13/, jak również z wahaczami nienapę-
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dzanymi za pośrednictwo« gniazd osadczych 
/9/, śrub regulacyjnych /li/ i łożysk oporo-
wych /10/. Gniazda oaadcze /9/ maję prowadni-
ca atała /35/ i regulowane /36/ przytwierdzo-
na do wsporników wahaczy, zaé śruby regulacyj-
ne /li/ osadzone sa w tulejach /12/ i w tule-
jach /37/. 

Na ramie konstrukcji nośnej posadowione 
se aechanlzay czołowego blokowania, sprzężone 
działanie« z układen sterowniczym oraz mecha-
nizary ryglowania, które sprzężone sa poprzez 
dźwignie z kolumna znaków zakazu i nakazu ru-
chu 1 poprzez blokedę elektryczna z napędem 
/13/. /4 zastrzeżenia/ 

4 (51) B62D A2 (2l) 261777 (22 ) 86 10 07 

(71) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 
Poznań 

(72) Skruwa Zbigniew 

(54) Układ kierowniczy, zwłaszcza ciągników 
rolniczych 

(.57) Układ kierowniczy, składający się z me-
chanizmu kierowniczego i drążka podłużnego 
łaczęcego ten mechanizm z układem zwrotnico-
wym, charakteryzuje się tym, że w położeniu 
kół Jezdnych do jazdy na prost oś mechanizmu 
kierowniczego /I/ jest prostopadła do płasz-
czyzny pionowej przechodzęcej przez oś wzdłuż-
na drężka podłużnego /4/, a ramię /3/ mecha-
nizmu kierowniczego /I/, jak również ramię 
kierownicze /5/ układu zwrotniczego jest 
prostopadłe do osi wzdłużnej drężka podłuż-
nego /4/. ... /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B63B Al (21) 261348 (22J 86 09 10 

C75) EÍlie Wilfred, Sydney, AU 

(54) Statek kontenerowy typu komórkowego 

(57) Statek zawiera kadłub, pokład nośny /2/ 
kontenerów, umieszczony poniżej wody, ściany 
boczne /3, 4/ odchodzące ku gdrze od pokładu 
nośnego /2/, tworzęce ładownię /5/ kontene-
rów umieszczone wewnętrz kadłuba, oraz pokład 
wytrzymałościowy /&/ u szczytu ścian bocznych. 

Przy pełny« załadowaniu ładowni /5/ statku 
kontenerami /6/ głębokość ścian bocznych /3, 
4/ Jest taka, że położenie pokładu wytrzyma-
łościowego /8/ przyjmuje pozycję najwyższego 
kontenera /6/, przez co ściany boczne /3, 4/ 
tworzę podporę i ekran wodny dla kontenerów. 

/7 ze8trzeżeń/ 

4(51) B63C Al (21) 261971 (22) 86 10 21 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Kościelny Ryszard, Szymański Dan, 

Leczkowski Eugeniusz 

(54) Urządzenie do podnoszenia z wody 
i wyciągania na lgd .jednostek 
pływa .19 cyc h 

(.57) Urzędzenie ma platformę / I / zaopatrzone 
w przynajmniej dwie prowadnice / 2 / , w których 
znajduję się kolumny podporowe /3/, przy czym 
korzystnie zespół podnoszenia stanowię mecha-
nizmy zębatkowe / 5 / przy każdej prowadnicy 
/ 2 / , zaś podstawy kolumn /3/ stanowię prze-
gubowo zamocowane stopy oporowe. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B63H Al (21) 261835 (22) 86 10 13 

C71) Zakłady Urzędzeń Okrętowych "Hydroster", 
Gdańsk 

(72) Nienertowicz Aleksander, Kołodziejski 
Marek, Sitkiewicz Leszek, Gross Jerzy 

(54) Hydrostatyczny układ napędowy 

(57) W układzie, rozdzielacz / I / łęczy prze-
wód / 2 / pomocniczej pompy / 3 / z regulatorem 
głównej pompy / 5 / , w położeniu /6/ poprzez . 
zedajnlk / 7 / i zawór / 8 / , a w położeniu / 9 / 
poprzez zawór /10/ i zawór / 8 / . Zawór /10/ i 
rozdzielacz / I / aę połęczone przewodami /l1 i 
12/ z tłokiem /13/ sterujęcym rozdzielaczem 
/14/. Rozdzielacz /14/ w położeniu /15/ łączy 
przewód /16/ z eilnikiem /17/, a w położeniu 
/18/ z silnikami /19, 20/. Zwrotny zawór /21/ 
oddziela na przewodzie /22/ silnik /17/ od 
silników /19 i 20/. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) B65D A1 (21) 254246 (22) 85 06 29 

175) Kotulecki Witold, Warszawa 

(54) Hermetyczne zamknięcie opakowań 

(571 Zamknięcie ma część górne /1/ oddzielona 
od opakowania /14/ przepona / 8 / z wentylami / 3 / 
/11/ /1/ mająca wypukły, elastyczny wierzch 
/ 1 1 / , którego krawędzie /12/ są pogrubione, 
wyposażona jest w wentyle /A/. 

/4 zastrzeżenia/ 

M51) B65G Al (21? 260946 ( 2 2 ; 86 08 06 

(71) Ka 
towickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 

M 9 l a Kamiennego "GOTTWALD", Katowice 
(72) Majcher Henryk, Upława S t e f a n , 

K a z m i e r c z a k Adam, Luber Dan, Tecal 
Zbigniew, Waligórski Andrzej, Hau 
Ryszard 

'5*' Ur^Sdzęnie sterowania przenośnika 
zgrzRhi-o w eg0 z obwodem k o n t r o l i 
£°£rawno8ci działanTa 

H7' U r z 9 d z e n i e , współpracujęce z wyłącznika
mi 8 tycznikowymi, przyciskami, wyłącznikiem 
®waJ"yJnyn, zespołem głośnomówiacym i zespołem 
blokady 2 kombajnu, ma moduł wzmacniaczy / l i / , 
moduł sterowania / 1 2 / i moduł przełączników 
' '.'. a w obwodzie sterowania tego urządzenia 
/ i 2 / ^ e 8 l e przełącznik praca - kontrola 
/14/f Współpracujący z przełącznikiem napędów 
/ J 6 / j- wzmacniaczami połączonymi ze wskaźnika-
mi świetlnymi / 1 7 / dla sprawdzania poprawności 
„ „ a : a " i a obwodu sterowania przy niepracujęcye 
przenośniku, / ! z a a t r z e z e n i e / 

4(51) B65G Al(2 lJ 261539 C22; 86 09 23 

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa 
"Emag", Katowice 

(72) Szczucki Franciszek, Majcher Henryk, 
Kazimierczak Adam, Waligóreki Andrzej 

C.54) Układ aterowania przenośnika zgrzebłowego 

(57) Układ wyposażony jest w źródła napięcia . 
przemiennego /8, 12, 16/ 1 źródło napięcia 
przemiennego zawarte w zespole wyłęczników 
stycznikowych /7/ oraz we wzmacniacze / 9 f 13, 
14, 15/. Źródła /8, 12/ l źródło zawarte w 
zespole / 7 / oraz wzmacniacze /9, 13, 14/ sę 
połączone w szereg z diodami prostowniczymi 1 
zestykami znajdującymi się odpowiednio w zes-
pole przycisków /12/, w zespole blokady z kom-
bajnu /3/ i w zespole blokady z trasy /4/. 
źródło napięcia przemiennego /16/ i wzmacniacz 
/15/ Jest połączony w szereg z kondensatorem 
i zestykiem znajdujęcymi się w zespole czujni-
ka /5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B65G 
B08B 

Al (21) 261774 £2) 86 10 07 

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego« 
Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin", 
Kleczew 

(72) Oakubowski Stanisław, Paluszek Dóze.f, 
Oanlcki Dan, Pachuleki Andrzej 

(54) Sposób i urządzenie do rozładowywania 
i oczyszczania wagonów samowyładowczych 
ze zmarzliny 

(57) Sposób polega na kruszeniu zmarzliny no-
żem roboczym skrobaka mechanicznego, zamocowa-
nego na ramieniu wysięgnika przegubowego Jedno-
naczyniowej koparki hydraulicznej i zsuwaniu 
pokruszonej zmarzliny po dnie wagonu, na zew-
nątrz wagonu, 

Urządzenie zawiera skrobak mechaniczny z 
nożem roboczym /I/ zamocowany na ramieniu wy-
sięgnika przegubowego jednonaczyniowej koparki 
hydraulicznej. Nóż /I/ zamocowany Jest obroto-
wo na osi /3/ osadzonej w tulei /10/, obrotowo 
zamocowanej w korpusie /9/ głowicy /A/, eztyw-
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no osadzonej w korpusie /6/. W dolnej części 
korpusu /6/ zamocowany Jest łukowo wygięty 
prowadnik /7/ f na który» osadzone 89 dwie -
sprężyny /8/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G Al (2i; 261932 (22) 86 10 17 

<71) Przedsiębiorstwo Robót Izolacyjnych, 
Wrocław 

(72) Kosik Zbigniew, Leszkiewicz Marek, 
Koziar8ki Tomasz, Kałuszewski Feliks, 
Pasek Marek 

(.54) Przyrząd do podnoszenia i przemieszczania 
beczek z cieczą 

(57) Przyrzęd tworzę dwa zespoły prętów, z 
których każdy zawiera dwa pręty /I, 2/ o koń-
cach złączonych ze aoba pod małym ketem os-
trym. Obydwa pręty /I, 2/ sa wygięte tej 
eamej płaszczyźnie różnymi krzywiznami tworząc 
łuki o różnych promieniach. W dalszej części 
pręty /I, 2/ przechodzą w odcinki proste /3, 
4/ usytuowane równolegle względem siebie. 
Obydwa pręty /I, 2/ sa połączone poprzeczkami 
/5/, zaś zespoły sa połączone poziomymi łącz-
nikami. /2 zastrzeżenia/ 

1(51) B66B All21> 261627 (22J 86 09 30 

1(71) Rybnicko-Jastrzębekie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "1 Maja", 

. Wodzisław slaski 
(72) Krzempek Franciszek, Suchánek Roman, 

Sobocińaki Jerzy 

(54) Układ sterowania i blokady w ciągu 
prowadników szybowych, skipowego 
urządzenia wyciągowego kopalni 
głębinowej 

157) Układ zawiera prowadnik uchylny /I/ za-
mocowany pbrotowo do dolnego ciągu prowadni-
ków szybowych /2a/ oraz przytwierdzony do 
górnego ciegu prowadników szybowych /2b/ ryg-
'em /7/, przesuwanym przez siłownik /8/, ste-
rowany zaworem /9/. Oo prowadnika /I/ przy-
mocowana Jest obrotowo głowica tłoczyska 
/lûa/ siłownika /10/, sterowanego zaworem 
/li/ poprzez zawór różnicowy /12/. Sprzężony 
z prowadnikiem /I/ zawór /13/ blokujący dop-
ływ sprężonego powietrza jest połączony z 
Zaworem sterującym /14/ ( zasilającym poprzez 
zawór różnicowy /15/ siłownik /16/ napędu 

klapy wysypowej /5/ zbiornika odmiarowego. 
Zawór /13/ Jest zasilany równolegle z zawora-
»i /li/ i /9/ z sieci kopalnianej /18/ sprę-
żonego powietrza poprzez zawór najazdowy 
/17/ naczynia skipowego. /2 zastrzeżenia/ 

.4(51) 866Q Al (21) 261699 (22) 86 10 02 

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

(72) Tłuścik Tadeusz, Kalyta Dan 

-£' 
wyciągowe 1 oraz układ do stosowania 
eposobu zadawania prędkości maszyny 
wyciągowej 

(57) Sposób charakteryzuje się przemienna 
regulacja zadajników napięcia /8, 9/ sygnałów 
prędkości zadanej poprzez krzywki dwu kół 
krzywkowych sprzężonych mechanicznie z kołem 
pędnym maszyny wyciągowej. Układ zawiera w 
obwodach połączenia zadajników napięcia /8, 9/ 
z węzłem sumacyjnym /14/ zestyki /15 f 16/ prze-
kaźników sterowniczych /12, 13/ włączonych na 
wyjścia tych zadajników napięcia /9, 8/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B668 
B660 

Al (21) 268293 (22) 87 10 19 

171) Fabryka Samochodów Rolniczych "Polmo", 
Poznan 

(72) Kolańczyk Tomaaz ^i; « - . ? 

(54) Winda do suszarek zasyfonowanych . ...,.•-,• 

(577 Winda charakteryzuje się tym, że moto-
reduktory /10/ i /li/ napędów pionowego i 
poziomego usytuowane 39 yi podstawie windy /9/, 
a wał napędowy /13/ stołu /5/ zaopatrzony 
Jest w urządzenie rozłączające /17/, współpra-
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cujęce z elementami załęczajęcymi /18/ napędu 
poziomego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B66C Al (21) 261757 (.22) 86 10 07 

Zakłady Urządzeń Okrętowych "Hydroater" 
Gdańsk 

(72) Nienartowicz Aleksander, Kołodziejski 
Marek, Sitkiewicz Leszek, Gross Derzy 

<54) Hydrostatyczny napęd wciągarki 4 

1.57) Napęd ma zasilajęcę pompę /I/ połączone 
przewodem /2/, poprzez syfonowy łącznik /3/ 

1 zwrotny zawór / 4 / # z hydraulicznym silni¬ 
kiem /5/. Silnik /S/ Jest sprzężony z bębnea 
/6/ wciągarki, na który Jeat nawinięta lina 
/!/ z ciężarem /8/. W przewód /li/ oraz spl. 
najęce króćce /9 i 10/ »Unika /5/ a« włęczo-
na szeregowo zawór /12/ 1 ciśnieniowy zbior¬ 
nik /13/. Przewód /li/ jest połączony przewo¬ 
dem /14/ poprzez syfonowy łącznik /15/ z bez¬ 
ciśnieniowym zbiornikiem /16/. Przekroje /17 
i 18/ syfonowych łączników /3 1 15/ leżę po¬ 
wyżej przewodu /li/ 1 powyżej roboczych komór 
silnika /5/, zwrotnego zaworu / 4 / i zaworu 
/12/. /2 zastrzeżenia/ 

1 DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C01B Al (21) 261256 (22) 86 09 02 

171) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Brylewicz Zbigniew, Rudnicki Remigiusz 

(54) Sposób otrzymywania 
reaktywności 

o wysokiej 

157) W procesie ekstrakcji surowego dzieeię-
cioslarczku czterofosforu jako rozpuszczal¬ 
nik stosuje się pojedynczo lub w mieszaninie 
węglowodory alifatyczne, atomatyczne oraz 
ich halogenopochodne o temperaturze wrzenia 
w zakresie 80 - 280°C i temperaturze topnie¬ 
nia do 5O°C, które dodaje się do surowego 
P S 1 Q w stosunku wagowym od 1:200 do 1:2 i 
otrzymany roztwór wprowadza się do reaktora 
próżniowego, gdzie odparowuje się rozpusz¬ 
czalnik. Otrzymany zwięzek wykazuje wysoka 
reaktywnoóć. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C01B Al (21) 261320 (22) 66 09 05 

(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
Inwestycji Przemysłu Nieorganicznego 
"Biprokwae", Gliwice „ . . .„• . ... < •• 

(72) Chmiel Tadeusz .' 

(54) Układ do wymiany ciepła pomiędzy 
aparatem kontaktowym a pakietem rurek 
wymiennikowych' 

(.57) Urzędzenie w kształcie skrzyni zawiera¬ 
jęce pakiet rurek wymiennikowych /2/ 1 komo¬ 
rę wylotowe /3/ zamocowane jest od strony pa¬ 
kietu rurek wymiennikowych do płaszcza apa¬ 

ratu kontaktowego /5/ poniżej półki /!/. Oo 
komory wylotowej /Z/ urzędzenla podłęczony 
jest przewód kolanowy /9/ prostopadłym konce* 
wyposażonym w wywinięty kołnierz, a drugi ko¬ 
niec przewodu /9/ zamocowany jest do płaszcza 
aparatu kontaktowego /5/ poniżej przepony /* ' 
usytuowanej pomiędzy pierwsze półka /i/ a dr 
gę półkę /6/ aparatu kontaktowego. Przewód / 
wyposażony jeet w element regulujęcy przepływ 
gazu /7/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) CO1D A2C21) 265881 (22) 87 05 23 

(71) Przedelebloratwo Zagraniczne "8EKURA"; 
Poznań 

(72) Oołebek Barbara, Łowlriekl Mariuez, Oleé 
Franciszek, Halota Wojciech, Mlronowlcz 
Wła dye ław = ̂ ? -. i^r-

(54) Sposób wytwarzania nadtlenku potaeowego 

(57) Sposób według wynalazku polega na ty«, 
te płynny potas o temperaturze od 335 do 360K 
dostarcza się do dyszy pod ciśnienie« od 20000 
do 50000 Pe 1 rozpyla się go w strumieniu og¬ 
rzanego gazu przy nadalarze tlenu, przy czy« 
ilość doprowadzanego gazu utleniającego Jest 
od 5 do 15 razy większa w etoeunku do potrzeb¬ 
nej teoretycznej Ilości gazu niezbędnej do 
utleniania potasu. Uzyskuje się produkt o wy¬ 
sokiej czystości i aktywności, przeznaczony 
zwłaszcza do aparatów tlenowych w ratownictwie 
górniczy«). /2 zestrzelenia/ 

4(51) C02F Al (21) 260359 (22) 86 06 27 

(75; Szczerba Józef, Kraków 

(54) Biologiczna oczyszczalnia ścieków 

7) Oczyszczalnia ekłada się ze wstępnego 
adnlka /I/, zbiornika /3/ biologicznego 

złoża i pola rozseczajaco - filtracyjnego 
/19/. Zbiornik /3/ złoża wykonany z żywic 
polimerowych «a na całym obwodzie półki 
stanowiące konstrukcję nośne złoża biologicz¬ 
nego, a ponadto ma przegrody /!/, w których 
sa otwory /8/. IV komorach zamontowane sa 
przemiennie pod ketem zwitki siatki wykonane 
z tworzywa sztucznego, przy czym ich otwory 
przelotowe w osi podłużnej w stosunku do 
średnicy zwitki maja się tak jak 1 i 3 lub 
1 t 4. Zbiornik zaopatrzony jest w instala¬ 
cję napowietrzajęco-mieszajaca /10/. Pole 
rozsęczajęco - filtracyjne ma pod powierzch¬ 
nia ziemi, rozsaczajęce rury /5/ z otworami 
wypełnione ziemię okrzemkowe, a pod rurami 
znajduje się warstwa spulchnionej ziemi. 
Poniżej tej warstwy zamontowana jeet zbiorcza 
rura /li/ perforowana na całej powierzchni. 

/8 zastrzeżeń/ 

4(51) C02F Al (21) 261134 (22) 86 08 22 

1.71) Biuro Projektów Ciepłownictwa, 
Wodociągów, Kanalizacji "CEWOK", 
Warszawa 
(72J Ciesieleki Jan 

(54) Krata koszowa wciągana 

(57) Krata koszowa ma kosz /I/ podnoszony za 
Pomocą wciagnika elektrycznego /6/ zamocowa¬ 
nego do belki /!/, opierającej się na prowad¬ 
nicach kosza /3/. Kosz / I / otwarty od góry 
•e boki wykonane z prętów, zaś dno i uchylny 
przód wykonane z blachy perforowanej, przy 
c*ym dno kosza Jest pochylone do przodu, zeé 
Przednia ścianka zaopatrzona jest w dwa zamki 
"chylne / 2 / otwierane przez zetknięcie ze 
zderzakami skośnymi /5/, umocowanymi do pro-
.jsdnic /3/ 1 opada na odbój amortyzujący / 4 / 

umożliwiając samoczynne opróżnienie pojemnika. 
/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C02F Al (21) 261238 (22) 86 08 29 

(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Piotrków 
Kujawski 

(72) Zachwieją Oerzy, Stranc Władysław, ;t 
Lewandowskl Dacek 

C54) SposóS prowadzenia urządzenia pływającego 
~ào napowietrzania cieczy l urządzenie 
pływające do napowietrzania cieczy'. 
zwłaszcza ścieków 

(57) Unoszone lub opuszczane urzędzenie pły¬ 
wające do napowietrzenia cieczy prowadzi eię 
po łuku koła leżęcego w płaszczyźnie w przy¬ 
bliżeniu pionowej, przy czym płaszczyzny prze¬ 
chodzące przez górne lub dolne krawędzie pływa« 
ków /I/ znajduję się, w przybliżeniu, pod sta¬ 
łym ketem względem płaszczyzny pionowej, wy¬ 
noszącym korzystnie 90°. Urządzenie ma dwa 
pantografy /6/ ułożone w płaszczyznach w przy¬ 
bliżeniu pionowych, łęczace przegubowo wspom¬ 
niane urzędzenie z elementem stałym względem 
ziemi, korzystnie ze zbiornikiem /4/. 

/3 zastrzeżenia/ 

1 -L L̂ -fc.'. _ ^ 

4(51) C02F Al (21) 261250 

(71) Biuro Projektów Ciepłownictwa, 
Wodoclęgów 1 Kanalizacji "CEWOK", 
Warezawa 

(72) Cypel Oerzy 

(54) Zgarniacz linowy np. piasku 

(57) Zgarniacz linowy charakteryzuje się tym, 
żs łopata zgarniajęca /2/ zawieszona jeet w 
sposób obrotowy na wodzaku /4/ jeżdżącym po 
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torze /3/ umieszczonym w osi symetrii komory 
płaskownika /!/, ciągnionym linę /8/ kierowa-
ne zwrotnicami /9 i 9'/ i przewijane przez 
napędowy bęben /10/, przy czym obrót łopaty 
/2/ o kęt zbliżony do Í wymuszony jest zde-

rzakami /7 i 7'/, zaá koniec toru Jezdnego 
/3/ ma zagięcie /13/ powodujęce wychylenie 
wodzaka /4/ i obrót łopaty /2/. 

< i-ťř* ̂x=s_-tr-- /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) C02F Al (21) 261743 (22? 86 10 07 

(71) Instytut Ekologii PAN, Dziekanów Leśny 
k/Warszawy 

(72) Gromadzki Oan, Ławacz Włodzimierz 

(.54) Urządzenie do napowietrzania wód 
w płytkich zbiornikach" 

C57) Urzędzenie ma rurę przepływowe składalę-
cę się z osadzonych współosiowo przesuwnych 
części dolnej /I/ i górnej /2/, przy czym 
część górna /2/ zakończona Jest kołpakiem 
stożkowym /3/, pod którym znajduję się łopatki 
steruJęce /4/, natomiast na powierzchni zew-
nętrznej kołpaka /3/ znajduje się deflektor /8/ 
stanowiący.jednocześnie pływak. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C02F 265869 (22) 87 05 22 

(;71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Aleksa Henryk, Dyduch Franciszek, 

Nowak Zygfryd, Piech Eugeniusz 

(54) Sposób oraz urządzenie do odwadniania 
trudno filtrowalnych zawiesin mineral-

(57) Sposób według wynalazku polegajęcy w 
pierwszej fazie na wstępnym odwadnianiu zawie-
sin metodę klarowania z flokulację do uzyska-
nia osadu o zawartości 60-70% wody, a następ-
nie w drugiej fazie na końcowym odwadnianiu 
osadu metodę filtracji do zawartości 25-30% 
wody, charakteryzuje się tym, że w drugiej 
fazie procesu przed końcowym odwadnianiem 
osadu wprowadza się do niego pod ciśnieniem 
środek kondycjonujący, najkorzystniej sols 
wielowartośclowych metali w postaci roztworu 
o stężeniu poniżej 20% lub/i syntetyczne środ-
ki flokulacyjne w poetaci roztworu o stężeniu 
0,025-5%, w ilości 0,1-5 kg . Mg"3- odpowiada-
Jęcej dawce 0,01-0,5% w stosunku do masy fazy 
stałej , poddajęc jednocześnie tę mieszaninę 
środka chemicznego i nadawy burzliwemu rucho-
wi wirowemu przy liczbie Reynolds'a powyżej 
200, przez okres czasu nie dłuższy niż 20 se-
kund. 

Urzędzenie do stosowania tego sposobu wy-
posażone w zespół wstępnego odwadniania w pos-
taci osadnika promieniowego pracującego z 
flokulację oraz w zespół końcowego odwadniania 
w postaci prasy filtracyjnej, charakteryzuje 
się tym, że ma zespół przygotowania zawiesiny 

do końcowego odwadniania, wyposażony w mie-
szalnik ciśnieniowy /5/ z króćcem wlotowy« 
/6/ połączonym z rurociągiem transportującym 
wstępnie odwodniony osad i zaopatrzonym w in-
żektorowy wlot /7/ środka kondycjonujęcego 
oraz króćcem wylotowym /10/ dołączonym do pra-
sy filtracyjnej /4/ i wewnętrznym mechaniczny« 
mieszadłem /12/. średnica /D/ mieszalnika Jeat 
równa średnicy /d/ króćców /6, 10/. a jego wy-
«okość /H/ nie przekracza trzech średnic /d/. 

Wynalazek znajduje zastosowanie, zwłasz-
cza przy odwadnianiu zawiesin z zakładów prze-
róbki mechanicznej węgla, zakładów wzbogaca-
nia rud metali kolorowych i ciężkich, zakła-
dów surowców chemicznych 1 skalnych oraz hut 
żelaza. /3 zastrzeżenia/ 

Z' 

4(51") C03C Ai (21) 261458 (22) 86 09 17 

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

(72) Stoch Leszek, Procyk Bernadeta, 
Kucharski Dan, Majsterek Anatoliusz, 
Gacek Derzy 

(54} Zestaw do wytwarzania czarnego 
Termoizolacyjnęgo szkła piankowego 

(57) Zestaw według wynalazku składający się z 
drobno zmielonej stłuczki szklanej z dodat-
kiem środka spieniającego w postaci sadzy ak-
tywnej, charakteryzuje się tym, że zawiera 
granulowany nieuszlachatniony żużel wielkopie-
cowy w ilości 5-40% wagowych. /I zastrzeżenia/ 

4(51) C03C Al (21) 261718 (22) 86 10 03 

{71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznych 
Układów Specjalizowanych "Mera", Toruń 

(72) Lasek Mirosław, Major Sogdan 

(54) Sposób łączenia elektrostatycznego 
Icrzemu ze szkłem i urzędzenie do 
Taczenią elektrostatycznego krzemu 
ze szkłe"m 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie łączenia 
elektrostatycznego krzemu ze szkłem borokrze-
mowym 7740, przy czym umożliwia łączenie cien-
kich płytek o powierzchni do 25 mm2 bez pow- f 

stawania naprężeń wewnętrznych w połączonych 
płytkach. 

Przygotowane poprzez polerowanie płytki 
krzemową /li/ i ze szkła borokrzemowego /12/ 
umieszcza się na przewodzącej elektrycznie 
płycie /4/ i dociska się je do tej płyty eleW 
trodą /5/ wyposażoną w sprężynę dociskającą 
/6/ # po czym obraca się oś /2/ o 120° to Jeat 
tak, aby załadowana płyta /4/ znalazła elę 
nad włączonym piecem elektrycznym /8/. Po nag-
rzaniu płyty /A/ do temperatury 45O-500°C ob-
raca eię oś /2/ ponownie o 120öC! przesuwając 
załadowaną płytę /4/ tak, że nie wychodząc z \ 
strefy grzania'wchodzi w kontakt z zaciskami 
/10/ łącza ślizgowego, do których doprowadzof 
na okres 2 min. Jest z zasilacza /13/ napięci 
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»tałe o wartości 950V, Po upływie tego okresu 
czaeu p łownie obraca się oś / 2 / z płytami /A/ 
o 120° i po osiągnięciu przez poleczone płytki 
/ll/ i / 1 2 / tewperetury 200-250°C zdejmuje się 
je z płyty / 4 / . /7 zastrzeżeń/ 

*(51) C048 Al(2i; 260482 ( 22) 86 07 03 

171) Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki 
Komunalnej, Katowice 

(72) Chmielewski Andrzej, Herman Wit, 
Popiołkiewicz Roman, Sauer Zygmunt, 
Mazur Henryk, Szałapak! Kazimierz 

(54) Ceramiczny materiał termoizolacyjny 
i sposób wytwarzania ceramicznego 
materiału termoizolacyjnego 

(57) Ceramiczny materiał termoizolacyjny cha
rakteryzuje się tym. Ze zawiera 20-40% wago
wych mikro8fer suchych, 15-30% wagowych gliny 
ogniotrwałej, 5-15% wagowych bazaltu surowego 
oraz składniki wiążące, którymi sa gipa budow
lany w ilości 0-5% wagowych albo wapno pokar-
bldowe w ilości 0-10% wagowych, wodorotlenek 
Jlinu 1-13% wagowych i glifoa C w ilości 0-5% 
wagowych, a także składniki spulchniające, 
którymi sa klutan w ilości 1-3% wagowych, kwas 
•zczawiowy w ilości 1-3% wagowych, oraz wodę 
*arobowę w ilości 20-42% wagowych. 

Sposób wytwarzania ceramicznego materiału 
termoizolacyjnego polega na mieszaniu i wpro
wadzaniu do wody zarobowej poszczególnych 
•kładników podstawowych, apulchniajęcych 1 
więżących w ustalonej kolejności, przy czym 
temperaturę mieszaniny należy utrzymywać po
mytej 60°C, a uzyskane masę wlewa się do form 
* wygrzewa spulchniajęco w temperaturze 70-80°C 
przez okres 1-3 godzin, a następnie oeuezajęco 
[•temperaturze 115-150°C przez okree 4-8 go-
kln oraz wypala się w temperaturze 900-1000°C. 

/3 zastrzeżenia/ 

l*(Si) C04B Al(2l) 261189 (22) 86 08 25 

B?5) Szlagowski Aleksander, Poznań; 
Czajkowski Marek, Poznań 

(.54) Materiał budowlany do wytwarzania 
Kształtowych elementów pokryciowych 
lub elewacymycn 

(.57) Materieł zawiera 100 części wagowych ce
mentu, 3 do 30 części wagowych materiału 
włóknistego w postaci szczeciny pochodzenia 
zwierzęcego, niewielkie ilości męczki kwar
cowej orez dodatek włókien mineralnych i wodę. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C04B Al (21) 261199 (22) 86 08 27 

(71) Instytut Badawczy Oróg i Mostów, 
Warszawa 

(72) Jankowski Piotr, Oylak Wojciech, 
Rafalski Leszek 

(.54) Sposób uszczelniania elementów 
z porowatych materiałów budowTanych 

(.57) Na powierzchnię elementu z porowatego 
materiału budowlanego nanosi eię wodny roztwór 
żywicy mocznikowej o 8tężeniu 20-70% i lep
kości mniejszej od 500 mPas, która pod wpły
wem własnego ciężaru i sił kapilarnych wnika 
w głęb materiału, a następnie więżę i usz
czelnię go. Utwardzacz może być zmieezeny z 
roztworem żywicy lub wcześniej naniesiony w 
poetaci wodnego roztworu na powierzchnię usz
czelnianego materiału. W przypadku materiału 
o eilnie alkalicznym odczynie wstępnie neut
ralizuje się środowisko alkaliczne przez wpro
wadzenie w pory tego materiału roztowru kwasu 
szczawiowego lub jego soli o stężeniu 0,5-30%. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B Al (21) 261392 (22) 86 09 12 

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

(72) We8ilewski Piotr, Czerniec Jerzy, 
Mianowski Andrzej, Stanek Henryk, Cebula 
Jan, Płatek Jan, Radko Tomasz, Polański 
Jarosław 

(54) Mieszanka do produkcji ceramicznych 
materiałów 

(57) Mieazanka zawiera oprócz 70-95% gliny 
ceglarsklej 5-30% objętościowych szlamu pone-
utralizacyjnego z wytrawiania metali o cha
rakterze koloidalnych układów wodorotlenkowych 
zawierajęcego minimum 5% wagowych żelaza. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C04B Al (21) 261605 U2) 86 09 29 

(71) In8tytut Techniki Budowlanej, Warszawa; 
" Przedsiębiorstwo Eksportu Usług 
Technicznych, "EXBU0", Kielce 

(72) Maciaazek Aleksander, Płoński Władysław, 
Runkiewicz Leonard, Szpadzik Wiesława, 
Checheleki Marcin, Kaleta Stanisław, 
Kundera Aleksander 

(54) Napowietrzone tworzywo mineralno-organicznę 
1 sposób jego wytwarzania 

(57) Tworzywo składajęce aię z cementu, odpadów 
drzewnych, mineralizatora i wody, charakteryzuje 
się tym, że zawiera w 1 m 3 270-450 kg cementu 
portlandzkiego, 270-550 kg wody, 17-58 kg węg
lanu wapnia, 0,1-0,32 kg. eiarki koloidalnej, 
0,007-0,024 kg eierczanu glinu, 0,009-0,032 kg 
krzemionki koloidalnej, 0,004-0,05 kg węglanu 
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sodu, 0,007-0,024 kg lignosulfonianu wapnia, 
9,6-32,0 kg chlorku wapnia, 0,01-0,15 kg flu-
orokrzemianu »odu i/lub 0,011-0,1. kg siarczanu 
•iedzi oraz 150-330 kg odpadów drzewnych. 

Sposób polega na ty«, że do Mieszarki w' 
pierwszej fazie od 1 do 3 minut wprowadza się 
kolejno cement, wodę, węglan wapnia, siarkę 
koloidalne, siarczan glinu, krzemionkę kolo-
idalne, węglan sodu, lignosulfonian wapnia, 
chlorek wapnia, fluorokrzemian sodu i/lub 
siarczan »iedzi 1 po otrzymaniu zaczynu mine-
ralizujęco-więżęcego o konsystencji gęstej 
śmietany po 2-8 minutach wprowadza się odpady 
drzewne o względnej wilgotności 8-30%, skła-
dających się z wiórów, trocin 1 kory drzewnej 
o rozdrobnieniu 0,125-60 mm, po czym całość 
miesza się w okresie 7-15 minut i następnie 
z tak przygotowanej masy formuje się kształ-
tki budowlane pod ciśnieniem 1,2-2,2 MPa, które 
poddawane sa następnie dojrzewaniu w okresie 
24-72 godzin we względnej wilgotności 30-60%. 
Otrzymane tworzywo znajduje zastosowanie w 
budownictwie jednorodzinnym a także w prze-
mysłowym budownictwie wielokondygnacyjnym. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C06B A2(21) 265706 (22} 87 05 15 

(71_) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72; Świetlik Mieczysław. Krzystolik Paweł, 

Sobala Jerzy, Badura Jerzy, Janik Jan, 
Olek Jerzy, Mol Alojzy, Wasilewski 
Rajmund, Masiorski Andrzej, Stęchły 
Marek 

(54) Nitroestrgwy górniczy materiał wybuchowy 
• trudno doflagrujacy o dużej odporności 
na działanie wody " 

(57) Górniczy materiał wybuchowy oprócz pod-
stawowych składników w postaci mieszaniny 
nitroglikolu z nitroglicerynę w stosunku 
80:20 lub 3:1 i/lub nitroglikolu w ilościach. 
20-30% wagowych, nitrocelulozy w ilości 0,5-
1,5/D wagowych, saletry amonowej w ilości 
40-70% wagowych, saletry sodowej w ilości 
4-10% wagowych oraz dwunitrotoluenu i/lub 
trójnitrotoluenu w ilości 3-10% wagowych, za-
wiera uwodoodparniajęcy dodatek w postaci 
mieszaniny dekstryny, siarczanu baru i gaczu 
bari8olowego w stosunkach wagowych 1:6:2, 
przy czym uwodoodparniajęcy dodatek składa 
się najkorzystniej z 0,2-1% wagowych dekstry-
ny, 1-8% wagowych siarczanu baru i 0,2-2% 
wagowych gaczu barisolowego. /I zastrzeżenie/ 

4(^51) C07C Al (21) 261427 (22J 86 09 16 

(71) Zakłady Azotowe im. F. Ozierżyńskiego, 
Tarnów 

(72) Krzyeztoforski Andrzej, Balcerzak 
Kazimierz, Ciborowski Stanisław, Gucwa 
Antoni J., Janitz Alina, Kasznia Andrzej 
Maciejczyk Stanisław, Marchwiany Henryk, 
Pochwalski Marek, Pohorecki Ryszard, 
Rygiel Stanisław, Schimmelpfennig 
Zbigniew, Szparski Józef, Uszyński 
Aleksander, Wais Dan, Lubiewa-Wleleżyńeki 
Wojciech, Wójcik Zbigniew, Vieweger 
Tadeusz, Zylbereztejn Michał 

(54) Sposób utleniania cykloheksanu w fazie 

Sposób utleniania cykloheksanu w fazie 
ciekłej, gazami zawierajęcymi tlen, w obec-
ności katalizatorów zawierajęcych sole metali 
o zmiennej wartościowości, zwłaszcza nafte-

nlan kobaltowy, w temperaturach od 15O°c do 
200°C, przy zachowaniu stopni« konwersji do 
5%, realizowany w więcej niż jednym stopniu 
reakcyjnym w systemie barbotażowym, polege 
na tym, że utrzymuje się ograniczone stężeni« 
tlenu we wnętrzu fazy ciekłej. 

/2 zastrzeżeni«/ 

4(51) C07C Al (21) 261508 (22; 86 09 le 

(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Synteza" 
(72) Mroczkiewicz Andrzej, Hoffmann 

Bogusław 

(54? Sposób wytwarzani« N-hydroksymetylo-
"nonamidu 

(57) Reakcję amidu kwasu nonanowego z pare-
formai de hy dem w środowisku alkoholu etylow«go 
z wodorotlenkiem potasu lub bezwodnym węgla-
nem potasu prowadzi się w obecności pirydyny 
Jako katalizatora, w ilości 0,2 do 20% wago-
wych w stosunku do amidu kwasu nonanowego. 

. • - /2 zastrzeżeni«/ 

4(51) C07C Al(21) 261904 (22? 86 10 17 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Szmidt Beata, Bełdowicz Maria. 

Wiśniewski Grzegorz, Góra Józef, Antczak 
Urszula, Kalemba Danuta, Brud Władysław 

Sposób otrzymywania jononów i metylo-
lononów 

(57) Sposób polegaJacy n« kondensacji cytr«lu 
z acetonem lub 2-butanonem w obecności kata-
lizatora, a następnie cyklizecjl 1 powstałego 
produktu charakteryzuje się tym, że jako ka-
talizator kondeneacjl stosujš się anionit z 
grupy czwartorzędowych soli amoniowych, typu 
Wofatit wstępnie aktywowany. /2 zastrzeżeni«/ 

4(51) C07C Al (21} 261951 (22) 86 10 17 

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

172) Jerzykiewicz Wojciech, Misiurny Wojciach, 
Trychel Ludwik, Karpinski Jerzy, 
Maksymiec Jadwiga, Haliniak Barbar«, 
Zawadzki Mieczysław, Maksymiec Daniel, 
Zawieruszyńeki Kazimierz 

(54) Sposób wytwarzania czwartorzędowych soli 
amoniowych 

(57) Sposób polsga na kwaternizacji N,N-dwupo-
lloksyetylenoalklloamin zawierajęcych 12-22 
atomów'węgla w łańcuchu alkilowym 1 2-22 grup 
okeyetylenowych, chlorkiem metylu, w roztwórz« 
wodnym lub alkoholowo-wodnym, w temperaturze 
333-383K i pod ciśnieniem 0,2-1 MP«, przy czy« 
do wodnego lub alkoholowo-wodnego roztworu 
aminy dodaje się kwas octowy w stosunku molo-
wym «miny do kwasu wynoszącym 1 t 0,01-0,25. 

/I zastrzeżeni»/ 

C07C Al (2i; 261981 (22^) 86 10 22 

Polska Akademia Nauk Instytut Katalizy 
i Fizykochemii Powierzchni, Krakowi 
Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA 1 
Kraków 

(71) 
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(72) Kowal Andrzej, Habar Jerzy, Czerwonka 
Marcin, Adaeue Mieczysław, Bujak Jerzy« 
Krawiec Adaa, Ziobro Barbara 

(54; Sposób wytwarzania kwaeu dwuacetono-
jcetogulonowego 

(57) Sposób polega na t y « , że dwuscetonoeor-
boze u t l e n i a s i ę elektrocheaicznie w obec-
ności /3-N1OOH osadzonego na nośniku e l e k t r o -
nów, przy czy« 0-N1OOH utrzy«uJe s i ę podczas 
utleniania w sposób c i ą g ł y przez zalane n a t ę -
żenia prądu przepływającego przez nośnik e l e k -
tronów. / I zastrzelenie/ 

4(51) C07C Al (21) 262041 (22) 86 10 23 

(71) Inetytut Włókien Chemicznych, Łódź 
(72) Michalek! Andrzej 
(54) Sposób wy 

i kwesu i: 
twarzania kwasu ftalowego 
zoftalowego z odpadowe i * 

«ieazaniny estrów metylowych przy 
produkcji estru dwumetylowego kwasu 
tereftalowego 

(57.) Odpadowe Mieszaninę estrów »etylowych 
aieeza się z «etanolem w etoeunku od 1:1 do 
ltlO, po czym otrzymana mieszaninę sączy się 
oddzielając nlerozpuszczony w metanolu ester 
dwumetylowy kwaeu tereftalowego. Z przesęczu 
oddeetylowuje się metanol pod normalnym lub 
zaniejszonyn ciśnieniem, a następnie miesza-
ninę estrów dwumetyłowych kwasu izoftalowego 
i ftalowego stanowiące pozostałość podestyla-
cyjna poddaje się hydrolizie wodę przez 1-6 
godzin w temperaturze 18O-25O°C, pod ciśnie-
nie« 1-4 MPa, przy czym stosunek mieszaniny 
•strów do wody wynosi od ltl do ltlO. Z tak 
otrzymanej mieszaniny kwasów ftalowych wy-
dziela się kolejno kwas izoftalowy i kwas 
ftalowy metodę krystalizacji frakcjonowanej, 
przy zachowaniu temperatury rozdziału kwasów 
wynoszącej 80-95°C. ' /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C Al (217 262062 (22J 86 10 25 

(717 Zakłady Chemiczne "Blachownia", 
Kędzierzyn-Koźle 

(72) Niedziela Oan, Wendrasz Adelajda, 
Koclel Władysław 

(54) Sposób 1 układ do odbarwiania 
aikilobenzenów. zwłaszcza etylobenzenu 

(57) Sposób polega na dozowaniu pary wodnej 
do kolumny destylacyjnej etylobenzenowej. 

w przypadku stwierdzenia pogorszenie barwy 
produktu. Wodę dozuje się w ilości 2-19 kg/h, 
w czasie 0,5-8 h, w zelenoścl, od stopnia za-
barwienia etylobenzenu, a związki barwne od-
biera eię w postaci roztworu w kondensacie 
wodnym z flaszki odwadnlajęcej tej kolumny. 

Układ charakteryzuje się tym, że ma ko-
lumnę destylacyjne /I/ połęczonę rozłęcznis 
z doprowadzeniem /2/ pery na poziomie trzeciej 
półki. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C Al (21) 262128 (22; 86 10 30 

(71) Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, 
Warezawa 

(.72̂  Mazgajska Mario, Grochowski Edward, 
Szelejewski Wiesław, Magiełka Stanisław 

(.54) Sposób wytwarzania kwąąu 2-/2,6-dichlo-
roanilinoZ-fenylooctowego i jego soli 

(57) Reakcję kwasu o-chlorofenylooctowego 
z 2,6-dichloroenilinę prowadzi się w środo-
wisku aprotonowych dipolarnych rozpuszczal-
ników organicznych, używajęc jako katalizato-
ra tlenku miedziawego lub jego mieszaniny z 
tlenkiem miedziowym. Wytworzony kwas służy do 
otrzymywania leków przeciwreumatycznych i 
przeciwbólowych. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C 
C070 

A3 (21.) 263677 (22^ 87 01 16 

(61) 
C30) 

254 570 
86 01 16 - FR - 8600556 

(71) Rhone-Poulenc Santa, Courbevoie, FR 

(54) Sposób wytwarzania podstawionych amidów 

(57) Sposób wytwarzania nowych podstawionych 
amidów o wzorze ogólnym R-CONH-Het, w którym 
R oznacza rodnik C__gcykloalkilowy, cyklohek-
sadienylowy, fenylowy, podstawiony fenylowy 
lub heterocyklilowy taki jak 3-pirydylowy, 
3-alkoksyp irydyIowy, tienylowy, alkilotienylo-
wy, furylowy, czterowodoropirydylowy, pirydazy-
nylowy i alkilopirydazynylowy, a Het oznacza 
rodnik 1,8-naftyrydynylowy-2, podstawiony w 
pozycji 7 rodnikiem alkoksylowym, alkilotio, 
alkilosulfinylowym, które same z kolei sę 
podstawione rodnikiem alkiloaminowym, dwual-
kiloaroinowym lub rodnikiem dwuelkilokerbamoi-
lowym lub N-alkilo-N-alkoksykarbonyloaminowym, 
będź R oznacza rodnik 4-alkiloaminofenylowy 
lub 4-alkoksykarbonyloaminofenylowy, a Het 
oznacza rodnik 1,8-naftyrydynylowy-2 podsta-
wiony w pozycji 7 rodnikiem alkokeylowym lub 
alkilotio, przy czym rodniki i części alkilo-
we zawierają 1-4 atomów węgla, oraz ich soli 
polega na reakcji kwaeu o wzorze R-COOH, w 
którym R ma wyżej podane znaczenie, albo reak-
tywnej pochodnej tego kwasu z eminę o wzorze 
ogólnym Het-NH^, w którym Het ma wyżej podane 

znaczenie, a następnie ewentualnie usuwa eię 
rodniki ochronne i otrzymany zwlęzek przepro-
wadza w sól addycyjnę z kwasem. Nowe podsta-
wione amidy służę Jako środki przeciwlękowe, 
nasenne, przeciwdrgawkowe. przeciwpadaczkowe 
oraz odprężajęce mięśnie. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A2(21) 265600 (22) 87 05 08 

(71) Unlwereytst Łódzki, Łódź 
(72; Nazarski Ryszard B., Tasz Mac is J K., 

Skowrońskl Romuald 
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(.54) Sposób otrzymywania 2,2-dimetylopropa-
nalu 

(57) Sposób otrzymywania 2,2-dimetylopropanalu 
na drodze reakcji Bouveaulta, przez formylowa-r 
nie chlorku tert-butylomagnezowego i hydroli
zę utworzonego kompleksu Grignarda, charakte
ryzuje się tym, że Jako środek formylujęcy 
etcauje się dimetyloformamid i prowadzi reak
cję formylowania w środowisku absolutnego 
eteru dietylowego, w atmosferze suchego argo
nu, w temperaturze -20 do -15°C, a hydrolizę 
utworzonego kompleksu Grignarda prowadzi się 
kwasem solnym o stężeniu 4 mole/litr, w obec
ności hydrochinonu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A2U1) 265818 (22) 87 05 20 

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza 
im. 3.3. Śniadeckich, Bydgoszcz 

(72) Kucybała Zdzisław, Kozłowski Kazimierz, 
Paczkowska Benigna 

Sposób wytwarzania chlorowodorku 
2,4 ,0-trichloroatiiliny" 

(57) Sposób, polega na tym, że anilinę prze
prowadza się w chlorowodorek aniliny za pomo
ce chlorku tionylu, w obecności wody, w chlo
rowanych rozpuszczalnikach organicznych, ko
rzystnie o-dichlorobenzenie, a chlorowanie 
prowadzi się czynnikami chlorujęcymi, korzyst
nie gazowym chlorem. /I zastrzeżenie/ 

4(51) CO70 Al (21) 260757 (22) 86 07 21 

(30) U5 07 22 - GB - 8518422 
(71) Beecham Group p.l.c, Brentford, GB 

(54) Sposób oczyszczania i wytwarzania kwasu 
/ 5R/ //./ -6-/1- metylo-1 2, 3- t r la -.o 1-4-
-i]owetyieno/penemo-3-ka rboksylewego 

(57) Kwas /5R//Z/-6-/l-metylo-l,2,5-triazol-
-4-ilometyleno/penemo-3-karboksylowy i jego 
eole wytwarza się w analitycznie czystej for
mie krystalicznej, a sole również w formie 
uwodnionej, w ten sposób, że krystalizuje się 
sól lub kwas ze środowiska uwodnionego. Kwas 
ten wykazuje własności przeciwbakteryjnei 

/13 zastrzeżeń/ 

4(51) CO 70 A2(21) 261952 (22) 86 10 17 

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Rybczyński Bogdan, Hahn Witold 

(54) Sposób otrzymywania nowych 2,2*-/ąreno-
diylo/bia Tpirolo L3,4-b 3 Łl,43 benzo-
tiazyno-l,3/2H ,9H7-dionówJ[ 

(57) Sposób wytwarzania zwięzków o ogólnym 
wzorze 1, w którym X oznacza grupę 1,4-feny-
lenowę lub karbonyloaminodi-4,l-fenylonowę, 
polega na tym, że zwięzek o ogólnym wzorze 
2, w którym X ma wyżej podane znaczenie, dzia
ła eię 2-aminotiofenolanem cynku, w kwasie 
octowym w temperaturze wrzenia. Wytworzone 
związki stanowię pigmenty organiczne do przy
rządzania farb i lakierów. /I zastrzeżenie 

4(51) C07D Al (21) 261953 (22) 86 10 20 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, 
Warszawa 

(72) Małaśnicki Władysław L., Rzeszowski 
Jerzy, Zwierzyński Krzysztof, Higersbergar 
Ewa, Mackiewicz Aleksander 

(54) Sposób wytwarzania zawieśinowo-wodnych 
preparatów rozjaśniączy optycznych 
pochodnych sym-triazynylostilbenu 

(57) Sposób wytwarzania zawieśinowo-wodnych 
preperatów rozjaśniączy optycznych pochodnych 
sym-triazynylostilbenu o wzorze ogólnym przed
stawionym na ryeunku, w którym X, X*, Y sta
nowię jednakowe lub różne reszty Jedno- lub 
dwu- podstawionych amin alifatycznych, aroma
tycznych i heterocyklicznych, zawierajęcych 
1-6 atomów węgla, a także grupa metoksy- i 
etoksylowa, przy czym X i X* sę różne do Y dla 
grup metoksy- i etoksylowej, polega na tym, że 
nejpierw sporządza się zawiesinowy koncentrat 

frzez rozpuszczenie soli sodowej karboksymety-ocelulozy w goręcym roztworze wodnym zwięzków 
o wzorze wyżej wymienionym a następnie miesza 
się zawiesinę do samoczynnego ochłodzenia się 
)ej do temperatury pokojowej, po czym w tej 
temperaturze rozcieńcza się koncentrat roztwo
rem tej samej soli sodowej karboksymetylocelu-
lozy. /5 zsstrzeżeń/ 

4 (51) C07D A4(21) 262192 (22) 86 11 03 

(61) patent 132795 
(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Dawid Wiktor, Omękowska Jolanta, Scholl 

Henryk, Skowroński Romuald 

(54l Sposób otrzymywania rodników 
nitroksylotyycn 

(57) Sposób otrzymywania rodników nitroksylo-
wych o ogólnym wzorze 1, w którym Z oznacza 
grupy o wzorach C-0, CH 2 < CHOH. C/OH/CH3, 

C/0H/CoH_, polega na utlenianiu elektrochemicz-
2 5 

nym emulsji utworzonej przez energiczne miesze
nie dwufazowej mieszaniny składajęcej się z 
roztworu wodnego aminy o wzorze 7, w którym Z 
ma podane wyżej znaczenie, i soli przewodzęcej 
oraz rozpuszczalnika organicznego - chlorku 
metylenu, czterochlorku węgla lub dichloro
etanu, M stosunku objętościowym 1;2 do 2il, 
ewentualnie z dodatkiem 10% objętościowych 
eteru dietylowego w stosunku do warstwy orga
nicznej. Wytworzone rodniki aa sto.sowane w 
chemii, biochemii, biologii i medycynie Jako 
t.zw. sondy paramagnetyczne do badań struktu
ralnych związków makroczęeteczkowych. Jako ka
talizatory reakcji, stabilizatory emulsji w 
fotografii barwnej, stabilizatory polimerów i 
v • _ /9 rsarrzężenia/ 
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4(51) CO70 Al (21) 262202 (22> 86 11 03 

(71) Instytut Przemysłu Farmaceutycznego, 
Warszawa 

(72) Serwin-Krajewska Marta, Ba na siak Maria, 
Rytelewska Jolanta, Grajkowskl Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania N-/5-nitrofurfury-
lideno/-4-hydrokeybenzhydrezydu o 
wysokiej czystości - , 

(57? Reakcje aldehydu 5-nitrofurylowego z 
chlorowodorkiem hydrazydu kwasu 4-hydroksy-
benzoeeowego prowadzi sie w wodzie lub w alko¬ 
holu alifatycznym o C1 do CĄ w temperaturze 
podwyższonej, a po reakcji wyodrębnia się w 
znany sposób produkt czysty chromatograficz¬ 
nie. N-/5-Nitrofurfurylideno/-4-hydrokeybenz-
hydrazyd znajduje zastosowanie w medycynie 
i weterynarii Jako antyseptyk jelitowy. 

/ I zastrzeżenie/ 

U51) C07D . A1C21) 262217 (22) 86 11 03 

(71) Akademia Medyczna« Łódź 
(72) Basiński Włodzimierz 

(54) Sposób wytwarzania chlorowodorków nowych 
eterów oksymow 

(57) Sposób wytwarzania chlorowodorków nowych 
•terów oksymów o wzorze przedstawionym na 
rysunku, w którym R oznacza grupę N,N-dietylo-
aminoetylowę a Z oznacza atom siarki lub atom 
••lenu polega na alkilowanlu odpowiedniego 
oksymu chlorkiem N,N-dietyloaminoetylowym a 
następnie przeprowadzeniu utworzonego eteru 
M chlorowodorek. Otrzymane zwięzki wykazuję 
działanie przeciwgrzybowe. /I zastrzsżenię/ 

(51) CO70 Al(21) 262659 (22) 86 11 28 

1) Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, 
Tarnów 

(72) Ryazawy Henryk, Włodarczyk Aleksander, 
Makal Konstanty, Żylińskl Marok, 
Kobiński Zygmunt, Szybalski Bolesław, 
Hsbds Kazimierz 

l54) Sposób oczyszczania surowego trioksanu 

(37) sposób polegajęcy na skstrakcji surowego 
trioksanu roztworem wodorotlenku sodowego. 
Potasowego lub Innych wodorotlenków silnis 
'stadowych albo mieszaninę wodorotlenków z 
Ich »olani w temperaturze 62 - 110°C, oddzie¬ 
laniu warstwy stanowiącej trioksan i poddaniu 
Joj destylacji frakcyjnej charakteryzuje się 

tym, ze surowy trioksan przed ekstrakcję pod¬ 
daje alę wstępnej destylacji w temperaturze 
93 - 110°C. /i zastrzeżenie/ 

4(51) C070 Al (21) 265252 (22) 86 02 11 

C30J 85 02 11 - GB - 85 03 425 S ť- J 

(71) Imperial Chemical Industries PLÇ, » ' " • . 
Londyn, GB r .'••<-:•-• -

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych V .'-. 
alkanoloaminy 

(57J Sposób wytwarzania zwlęzków o wzorze 1, 
1 2 w którym R i R , takie same lub rolne ozna-

czeję grupę alkilowe, alkenylowę lub slkoksy-

alkilowę, R i R4, takie sama lub różne, ozna¬ 
cza Ję grupę alkilowe, pierścień benzenowy A 
może być ewentualnie podetawiony. Ar oznacza 
grupę fenylowę, naftyIowę, tetrehydronafty-
lowę, indanylowę lub indenylowę, która Jest 
ewentualnie podstawiona, 5- lub 6- członowy 
pierścień heterocykliczny zawierajęcy 1,2 lub 
3 heteroatomy wybrane spośród atomów tlenu, 
azotu i siarki, który Jeet ewentualnie podsta? 
wiony 1 który może być skondensowany z pierś-' 
cieniem benzenowym, p me wartość O lub 1, X 
oznacza -O- lub -S-, Y oznacza grupę elkile-
nowę lub alkenylowę, z których każda może być 
przerwana przez Jedne lub dwie grupy wybrane 
spośród atomów tlenu, siarki, grup iminowych 
i podstawionych grup iminowych, grup fenyleno-
wych ewentualnie podstawionych, pirydylenowych, 
cykloalktlenowych, 1,4-piperazynodtyłowych, 
1,4-piperydynodiylowych i amidowych, polega 
na tym, że zwięzek o wzorze 7, w którym A, 

R 1, R2, R3, R4, X i Y maję wyżej podane zna¬ 
czenie a Z oznacza grupę ulegające wypieraniu, 
poddaje się reakcji z amlnę o wzorze HgN-CH., 

CHOH/CHgO/ -Ar, w którym Ar i p maję wyżej 

podane znaczenie. Wytworzone zwięzkl wykazuję 
własności obniżajęcs ciśnisnls. 

/4 zastrzeżenie/ 

4 (SI) C070 

(71) 

A2Í21) 266027 (22? 87 06 01 

Akademia Tachniczno-Rolnicza 
im. D.O. Sniadeckich, Bydgoazcz ' 
Kucybała Zdzisław, Kozłowski Kazimierz, 
Oanota Oorota, Ourkowski Ryszsrd, 
Gdanioc Alicja, Schodzińakl Stanisław, 
Bisliński Lesław 
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chromatograficznej pochodnych 
(54) Spoaób otrzymywania o czystości 

ricznej pochodnych 
ž-pirazolin-5-onu posiadalecych 
właściwości lipofiłowe dla celów 
Tôtochenicznych 

)graT 
>lin-

f57j Sposób otrzymywania zwięzków o wzorze 1, 
w który« R , Rg, R oznacza -H, -Cl, -CH,, 
-OCHj, R 4 oznacza -H, alkil C«-C6# a R_, R, 
oznacza -H, alkil C.-C.-, o czystości chroma¬ 
tograficznej polega na ty«, že pochodne 2-pi-
razolin-5-onu przedstawione ogólnym wzorem 1. 
w który« R--R6 "aję wyżej podane znaczenie, 
wydziela się z roztworu dloksanu, octanu ety¬ 
lu lub z chlorowanych rozpuszczalników orga¬ 
nicznych, za pomoce trzeciorzędowych amin ali¬ 
fatycznych, a tak otrzymane sole uwalnia aię 
od a«lny trzeciorzędowej za pomocą kwasów. 

/I zastrzeżenia/ 

4(51) C07D A2(2l) 266042 (22) 87 06 01 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Barwników "Organika" 

C72) Wieczorek Anna, Kaczmarek Witold, 
Muszyński Mirosław 

(54) Sposób wytwarzania 2,6-dimetyloan11idu 
Tovasu l-n-butylopiperydyno-2-karbokay-
lowego 

(57) Sposób wytwarzania 2,6-dimetyloanilidu 
kwasu 1-n-butylopiperydyno-2-karbokaylowego 
polega na tym, że kondensację prowadzi się w 
temperaturze co najmniej 80°C z udziałem estru 
kwasu l-n-butylopiperydyno-2-karboksylowego 
o długości łańcucha od C do C g oraz 2,6-diir.e-
tyloaniliny użytych w proporcjach molowych co 
najmniej 1:2, w obecności chlorobenzenu i/lub 
bromobenzenu i/lub monohalogenopochodnych ali¬ 
fatycznych o temperaturze wrzenia 100-180°C, 
użytych w ilości moli co najmniej równaj ilości 
moli 2,6-dimetyloaniliny, przy czym proces 
prowadzi się w obecności rozpuszczalników or¬ 
ganicznych oraz magnezu stosowanego w Ilości 
moli równej ilości moli równej ilości noli 
wprowadzanej 2,6-dimetyloaniliny, oraz z udzia¬ 
łem śladowych ilości jodu. Otrzymany zwięzek 
ewentualnie wydziela się, a następnie przepro¬ 
wadza w chlorowodorek l/lub oczyszcza przez 
rozpuszczenie w wodzie i wydziela w postaci 
zasady poprzez zobojętnienie substancję alka¬ 
liczne. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C070 Al(2l) 266478 (22j 87 06 26 

(30) 86 06 27 - HU - 2689/86 
(71) EGIS Gyógyszergyar, Budaçeszt, HU 
(72) Fischer Oanoe. Fodor Tamás, Dobay 

László, Stefko Béla 

(54) Sposób wytwarzania merkaptoacyloprollny 

(57) Sposób wytwarzania kwasu i- £3-merkepto-
-/2S/-metylopropionylo3 pirolidyno-2-/S/-kar-
boksylowego o wzorze 1 polega na tym, ża 

tí> -chlorowco-acyloprollnę o wzorze 3, w kt< 
ry« X oznacza chlorowiec, lub JsJ sól, pod¬ 
daje elę reakcji z tiomocznikiem w aprotono-
wy«, polarny« rozpuszczalniku organiczny«, 
tworząc zwięzek izotlouroniowy, który ewenti 
alnie po wyodrębnieniu hydrolizuje elę i e« 
tualnle, produkt o wzorze 1 przekeztałca t 
w sól, lub sól przeprowadza w wolny kwae. 
Wytworzony zwięzek wykazuje działanie przeoJ 
nadelśnleniowe. /8 zastrzeżeń 

4(51) CO 70 Al (21) 267153 85 11 U 

(30) 84 11 15 - GB - 8*28929 
85 O9 13 - GB - 8522754 nJ 

(71) The Wellcome Foundation Limited, Londyn, 
GB 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
T wy 

ol heteropolicykllcznych alkanoxi 

(57) Sposób wytwarzania zwięzków o wzorze 1, 
ArCH2NH R

1, * który« Ar oznacza 6.6.6,5-tatra-
cykliczny aromatyczny układ pierścieniowy o 
15-17 atomach w pierścieniu ewentualnie pod¬ 
stawiony, w którym pierścień pięcioczłonowy za¬ 
wiera Jeden heteroatom, R 1 zawiera nie więcej 
niż 8 atomów węgla 1 oznacza grupę o wzorze 2, 
w którym n oznacza 0 lub 1, albo grupę- o wzorsi 
3, przy czym we wzorach 2 i 3 R i R sę takie 
same lub ró±ne> i oznaczaję grupę C. --alkilowe, 

7 8 ewentualnie podstawione, a R 1 R sę takie 
same lub różne i oznaczaję atom wodoru lub 
grupę C 1 .-alkilowe, C-C oznacza pięcio- lub 
cześcioczłonowy, nasycony pierścień karbocyk-
liczny, R oznacza atom wodoru, grupę metylów« 
lub hydroksymstylowę, R 1 0, R 1 1 i R 1 2 sę taki 
same lub różne i oznaczaję efom wodoru lub 
grupę metylowe, R oznacza atom wodoru, gf 
metylowe, hydroksylowe lub hydroksymetylowę, 
polega na tym, że zwięzek o wzorze ArCH 
w którym L oznacza grupę odszczepialnę, poc 
daje się reakcji ze związkiem o wzorze NH, 
Wytworzone zwlęzki wykazuję działanie blobój 
np. przećiwwirusowe, przeclwbakteryjne, przi 
nowotworowe. /14 zastrzeżi 
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4(51) C07F A1C21) 261938 (22) 86 10 20 

171) Politechnika Wrocławska« Wrooław 
(72) Oui Marian, Pasternak Aleksy, Swoboda 

Janina, Rospond Wojciech 

t54> Sposób otrzymywania nowych fosforanów 
//2-chlorowco-3-alkokey//2.3-dwuchlo-
rowco/7 propylowych 

(57) Sposób otrzymywanie mieszaniny nowyoh 
fosforanów/r/2-chlorowco-3-alkoksy//2,3-dwu-
chlorowco/_7 propylowych o wzorze przedstawio¬ 
ny« na rysunku, w którym R^ i Rg oznaczają 

proste lub rozgałęzione rodniki alkilowe o 
1 - 1 4 atomach węgla, X oznacza chlorowiec, 
zeé m, n i p oznaczaję liczby całkowite lub 
ułamkowe zawarte w granicach dla « 1 n od 
0,1 do 2-9, a dla p od O do 2,8, przy czy« 
• + n + p • 3, polega na tym, że 1 mol tieno-
halogenku fosforu estryfikuje się 0,1 - 2,9 
•olani l-alkoksy-2-chlorowco-3-hydroksypropanu 
lub mieszaniny l-alkoksy-2->chlorowco-3-hydro-
ksypropanów w obecności kwasów Lewisa jako 
katalizatorów, takich Jak halogenki tytanu, 
cyny, glinu itp., BFg l jego kompleksy, względ¬ 
nie rozdrobnione metale II - IV grupy układu 
okresowego, użytych w ilościach 0,01 - 1% wa¬ 
gowego, w temperaturze 50 - 130°C i pod ciś¬ 
nieniem 6*67 - 1013,2 hPa, aż do całkowitego 
przereagowania l-alkoksy-á-chlorowco-S-hyd-
rokeypropanu, a następnie redukuje się pod¬ 
ciśnienie i otrzymane mieszaninę 2-chlorowco-
- 3-a lkoloypropylo-chlorowe o fosforanów estry¬ 
fikuje eię 0,1 - 2,9 molami epichlorowcohyd-
ryny propylenowej w temperaturze 50 - 130"C, 
aż do całkowitego przereagowania eubstratów 
i uzyskania pH mieszaniny równe 7. Wytworzone 
związki maja zdolność emulgowania mieszanin 
wodno-organicznych. /3 zastrzeżenia/ 

USD C07F Al (21) 261939 (22; 86 10 20 

71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
Dul Marian, Pasternak Aleksy« Swoboda 
Danina 

4) Spoeób otrzymywania mieazenlny nowych 
fosforanów tró.1 /2-chlorowco-3-alkok8y/ 
propylowych 

57) Sposób otrzymywania mieszaniny nowych 
»foranów trój/e-chlorowco-S-alkoksy/prbpy-
fych o wzorze przedstawionym na rysunku, w 

tórym R R_ i R oznaczaję proste lub roz-

iłęzione rodniki alkilowe o 1 - 14 atomach 
jla, X oznacza chlorowiec, zas m, n i p oz-
Jzaja liczby całkowite lub ułamkowe zawarte 
granicach 0 - 3 , przy czym a + n • p • 3, 
»lega na tym, że 1 moi tlenohelogenku fosforu 
»tryfikuje się 0,1 - 2,9 molami l-alkokay-2-
îhlorowco-3-hydrokeypropanu względnie miesza¬ 
niny l-8lkokey-2-chlorowco-3-hydroksypropanów 
obecności kwasów jako katalizatora« takich 
»K halogenki tytanu, cyny, glinu Itp.« BFj 

Iego kompleksy, względnie rozdrobniono me-e Ii - iv grupy układu okresowego, użytych 
ilościach 0,01 - 1% wagowego, w temperaturze 
- 130°C i pod ciśnieniem 6,67 - 1013,2 hPa, 
do całkowitego przereagowania l-elkokey-2-

C07F Al(2i; 261940 (22) 86 10 20 

(71) Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Oui Marian, Pasternak Aleksy, Swoboda 

Danina 

(54) Sposób otrzymywania mieszaniny nowych 
fosforanów t roj/Ż-chlorowco-S-alkoksy/ 
propylowych 

(57) Sposób otrzymywania mieszaniny nowych 
fosforanów trój/2-chlorowco-3-alkoksy/propy¬ 
lowych o wzorze przedstawionym na rysunku, 
w którym R , R_ i R_ oznaczaję proste lub roz¬ 
gałęzione rodniki alkilowe o 1 - 14 atomach 
węgla, X oznacza chlorowiec, zaś m, n i p 
oznaczaję liczby całkowite lub ułamkowe zawar¬ 
te w granicach 0 - 3 , przy czym m + n + p « 3 
polega na tym, że 1 mol tlonohalogenku fosforu 
estryfikuje się co najmniej 3 molami 1-alkoksy-
-2,3-epokoypropanu lub mieszaniny 1-alkoksy-
-2,3-epok8ypropanów, w obecności kwasów Lewisa 
Jako katalizatorów, takich jak halogenki tyta¬ 
nu, cyny, glinu itp. BF i jego kompleksy, 

względnie rozdrobnione metale II - IV grupy 
układu okresowego, użytych w ilościach 0,01 -
1% wagowego, w temperaturze 50 - 180°C, aż do 
Całkowitego przereagowania substratów i uzys¬ 
kania pH mieszaniny równe 7. Wytworzone związ¬ 
ki 'maję zdolność emulgowania mieszanin wodno-
organicznych. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) Ç07F Al (21) 261941 (22) -86 10 20 

(71? Politechnika Wrocławska, Wrocław 
(72) Oui Marian, Pastsrnak Aleksy, Swoboda 

Danina, Rospond Wojciech 

(54) Spoeób otrzymywania mieszaniny nowych 
, fosforanów «łyz-chlorowco-S-alkoksy/ 
/2.3-dwuchTorowco/^propylowych 

(57) Sposób otrzymywania mieszaniny nowych 
fosforanów /72-chlorowco-3-alkokay//2,3-dw 
chlorowco/7 propylowych o wzorze przedstaw 
nym na rysunku, w którym R ^ R 2 ozneczeję 

-chlorowco-3-hydroksypropanu, po czy* redukuje 
się podcienienie • otrzymane mieszaninę /2-
-chlorowco-3-alkokay/propylo-chlorowcofosfo
ranów wraz z zawieszonym katalizatorem estry
fikuje się przez dodawanie 0,1 - 2,9 mola 
l-elkoksy-2,3-epoksypropanu lub mieszaniny 
l-alkoksy-2,3-epokeypropanów w temperaturze 
powyżej S0°C aż do całkowitego przereagowanie 
•ubetratów i uzyskania pH mieszaniny równe 7. 
Wytworzone zwlęzki maję zdolność emulgowania 
mieszanin wodno-organicznych. 

/2 zastrzeżenia/ 



32 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 /378/ 1988 

proste lub rozgałęzione rodniki alkilowe 
o 1 - 14 atomach węgla, X oznacza chlorowiec, 
zeé m, n i p oznaczaję liczby całkowite lub 
ułamkowe zawarte w granicach dla m i n od 0,1 
do 2,9, a dla p od O do 2,8, przy czym m + ri 
• p • 3, polega na tym, że 1 mol tlenohalogen-
ku fosforu estryfikuje się 0,1 - 2,9 molami 
epichlorowcohydryny propylenowej w obecności 
kwasów Lewisa jako katalizatorów, takich jak 
halogenki tytanu, cyny, glinu itp., BF i jego 

kompleksy, względnie rozdrobnione metale II -
IV grupy układu okresowego, użytych w iloéciach 
0,01 - 1% wagowego, w temperaturze 50 - 130°C 
aż do całkowitego przereagowania epichlorowco¬ 
hydryny propylenowej, a następnie otrzymaną 
mieszaninę /2,3-dwuchlorowco/propylo-chlorowco-
fosforanów działa się 0,1 - 2,9 molami 1-alko-
k8y-2,3-epok8ypropanu lub mieszaniny 1-alkoksy-
-2,3-epoksypropanów aż do całkowitego przere¬ 
agowania substratów i uzyskania pH mieszaniny 
równe 7. Wytworzone związki maję zdolność 
emulgowania mieszanin wodno-organicznych. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C08F 

(61) patent 132371 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków 

i Tworzyw Winylowych, Oświęcim 
(72) Starzak Marian, Klaczak Mieczysław, 

Jaworski Jerzy, Babiarz Dan, 
Kuśnierz Tadeusz 

(54) Sposób wytwarzania emulsyjnego kauczuku 
butadienowo-styrenowego modyfikowanego 
chlo ropa raf iną 

(57) Sposób wytwarzania emulsyjnego kauczuku 
modyfikowanego chloroparafina w celu otrzyma¬ 
nia kauczuku przydatnego do wytwarzania gumy 
o ograniczonej palności, charakteryzuje się 
tym, że temperatura użytego lateksu butadie¬ 
nowo-styrenowego mieści się w przedziale' 
288-313 K, stężenie użytego lateksu butadie¬ 
nowo-styrenowego zawarte jest w przedziale 
15-25% lub 30-45%, zawartość w kopolimerze 
styrenu zwięzanego mieści się w przedziale 
10-40%, lepkość polimeru według Mooney'a 
wynosi 120-150°, temperatura użytej chloropa-
rafiny mieści się w przedziale 288-333 K, 
zawartość chloru zwięzanego w chloroparaf1-
nie wynosi 35-60% lub 70-75%, przy czym chlo-
roparafina może zawierać n-parafiny o zawar¬ 
tości węgla powyżej C. . /I zastrzeżenie/ 

4(51) C08G Al (21) 261126 (22) 86 08 21 

(71) Politechnika Gdańeka, Gdańsk 
(72) Jáchym Bronisław, Witort Irena, Garbackl 

Marian, Wiśniewski Gerard, Andrzejewski 
Tomasz 

(54) Sposób wytwarzania przewodzących . 
"kompozytów, zwłaszcza do polimerowego 
"elementu grzejnego 

(57) Kompozycję przewodzące z ciekłych żywic 
polimerowych domieszkowanych sadzę w ilości 
0,1 - 10% wagowych do momentu polimeryzacji 

poddaje się działaniu pola elektrycznego 
przemiennego, korzystnie napięciem sieciowy« 
do 220 V i częstotliwości 50 Hz, przez kilka 
•ekund, odłącza układ od sieci i ochładza, po 
czy« powtarza te czynności ai do uzyskania z 
góry zadanej konduktywności kompozytu. Poli¬ 
meryzację prowadzi się w obecności naftenianu 
kobaltu i nadtlenku ketonu metyloetylowego. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C08G Al(21) 261442 (22; 86 09 18 

(.71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(.72) Gruin Irma, Piotrowska Hanna, Markiewicz 

Barbara, Ryszkowska Joanna, Luba» 
Wiesław, Mońka Tadeusz 

(54) Kompozycie do wytwarzania polinltryloure-
Tanomoczników i polinitrylomocznlkow 

(.57) Kompozycja według wynalazku charaktery¬ 
zuje się tym, że zawiera dicyjanodiamid o 
uziarnieniu nie większym niż 0,5 mm oraz co 
najmniej jeden komonomer nie zawierający grup 
izocyjanianowych, zwłaszcza komonomer oligo-
meryczny i/lub co najmniej Jedną substancję 
obojętną, przy czym zawartość dicyjanodiamidu 
w kompozycji wynosi 20 - 95% wagowych. 

/3 zasrt-zeżenia/ 

4(51) C08J 
C08K 

Al(21) 261357 (22) 86 09 11 

(71) Instytut Przsmysłu Tworzyw i Farb, 
Gliwice; Zakłady Tworzyw Sztucznych 
"Erg", Tychy; Zakłady Chemiczne 
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 

(72) Tokarzewski Ludomir, Tyrka Eugeniusz, 
Rymarz Grażyna, Janik Jan, Mol Alojzy, 
Bek Teodor 

(54) Sposób stabilizacji poliolefln i uodpor¬ 
nienia ich przeciw fotodegradacji i 
procesom autooksydacji 

(57) Jako stabilizator stosuje się aminę roé-
linnę stanowiąca pod względem chemicznym mie¬ 
szaninę wyższych amin alifatycznych o średnia 
składzie statystycznym C 1 7 _ 1 0 H 3 5 _ 3 7 N H 2 i śre¬ 
dniej masie cząsteczkowej 250-270, która może 
zawierać około 15% odnośnych amin drugorzędo-
wych, a którą w czasie procesu przetwórstwa 
poliolefin dodaje się w ilości wagowej 0,3-1%. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C08L 
C08K 

Al(21> 261294 C22) 86 09 03 

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

(72) Schneider Zenon, Uhniat Maria, Latocha 
Czesław, Wieluński Jan, Sarapuk Szczepan 

(54) Kompozycja do wytwarzania polistylanu 
ąieciowego 

(57) Kompozycja składa się z polietylenu, nad¬ 
tlenku dwukumylu i antyutleniacza lub z poli¬ 
etylenu, nadtlenku dwukumylu, winylosilanu, 
dwubutylodwulaurylocyny i antyutleniacza i 
charakteryzuje się tym, że Jako1antyutleniacz 
zawiera 2,2-tiodwu/4-metylo 6-tertbutylofenol/ 
lub układ stabilizujący 2,2-tiodwuetylodwu 
L 3-/3,5-dwutertbutylo, 4-hydrokeyfenylo/_/ 
propionianu zdwustearynowy« astrem kwasu 
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P t /i -tiodwupropłonowego. Otrzymany poliety¬ 
len sieclowany wykazuje wyeokę odporność cie-
olne * * a szerokie zastosowanie w przenyóle 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C08L A2(21) 265954 (22) 87 05 27 

(71) Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze 
(72) Feruś Ryszard, Palenta Oanina, 

Paczóska Danuta 

(54) Nlakooporowe tworzywo elastyczne 

^7) Tworzywo składa się z 70 - 85% wagowych 
•uchego proszku miedzianego trzykrotnie sreb¬ 
rzonego metodę redukcji chemicznej o wymiarze 
ziarna nie przekraczajęcym 30 /jm i 15 - 30% 
wagowych Elastofiksu RJi-MB z utwardzaczem 
AF-40 lub gumy silikonowej. Tworzywo znajduje 
zastosowanie przy produkcji uszczelek hydro-
elektromagnetycznych dla obudów urzędzeń elek¬ 
tronicznych i złączy elastomerowych. 

....... /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C09B A2C2V 262191 (22) 86 11 03 

(711 Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72; Hahn Witold E., Strzyżewski Wiesław 

(54) Sposób otrzymywania nowych barwników 
Ifzowych pochodnych 2.6-dichloropiry-
dyny 

(57J Sposób otrzymywania nowych barwników azo-
wych pochodnych 2,6-dichloropirydyny o ogólnym 
wzorze 1, w którym Ar oznacza resztę N.N-dl-
podstawionej aminy aromatycznej pochodnej ani¬ 
liny, polega na tym, że na 2,6-dichloro-4-me-
tylo-3-pirydynokarbok8yamid działa się pod-
brominem sodowym, a otrzymane 3-amino-2,6-di-
chloro-4-metylopirydynę poddaje się reakcji 
diazowania i sprzęga wytworzony zwięzek dia-
zoniowy z N,N-dipodstawionę aminę aromatyczne 
pochodne anil iny. Wytworzone barwniki barwię 
włókna poliamidowe i poliestrowe na kolor żół¬ 
ty 1 oranżowy. / I zastrzeżenie/ 

51) C09D Al (21) 261178 (22> 86 08 25 

(71) Radomeka Fabryka Farb i Lakierów, Radom 
(72) Gołębiewska Barbara, Kucharski Derzy, 

Kiel8ka Blandyna, Skuba Barbara, 
Malinowska Elwira. Wojciechowski Józef, 
Czyżewski Roman, śwircz Andrzej 

(54) grodek lakierowy alkidowo-karbamidowy 

(57) Środek lakierowy alkidowo-karbamidowy 
zawiera jako spoiwo żywicę elkidowę modyfiko¬ 
wana lub mieszaninę żywic alkidowych modyfiko 
wanych w ilości 4,0 do 8,0 części wagowych w 
kombinacji z żywicami aminowymi w ilości 0,9 
do 1,1 części wagowych oraz pigmenty i wypeł¬ 
niacze. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C09D Al (21) 262026 (22) 86 10 24 
<71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
t72) Królikowska Agnieszka, Lutze-Birk Maria, 

Bokszczanin Witold, Kozłowski Andrzej, 
Ademczyk Hanna A., Dzikowicz Tadeusz 

(54) Dodatek do farb 

(57) Dodatek do farb stanowi ekstrakt w trój¬ 
chloroetylenie i/lub czterochloroetylenie bądź 
w benzynie łąkowej i/lub toluenie i/lub butan> 
nolu i/lub octanie «tyłu.i/lub farbasolu l/lub 
cellosolvie i/lub solvent-nafcle bądź w aceto¬ 
nie i/lub benzenie i/lub ksylenie i/lub alko¬ 
holu etylowym l/lub dioksanie i/lub c y k l o n e — 
ksanonie i/lub octanie propylowym i/lub chlo¬ 
roformie i/lub glikulu etylenowym i/lub DMSO 
frakcji pirokatechlnowej z rozdestylowania 
frakcji dwufenoli, pochodzącej z destylacji 
surowego oleju wytlewnego, wrzącej w tempera¬ 
turze od 15Q0C do 330°C o gęstości od 0,9 g/cm 
do 1,6 g/cm 3, stanowiącej zasadniczo mieszaninę 
Jedno- i wielofenoli i ich alkilowych pochod¬ 
nych oraz produktów ich kondensacji. Dodatek 
pozwala na otrzymanie farb, którymi można 
pokrywać skorodowane powierzchnie metali bez 
uprzedniego odrdzewiania. /13 zastrzeżeń/ 

4(51) C09D Al(21) 262083 (22) 86 10 28 

(.71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej» Warszawa 
(72) Królikowska Agnieszka, Lutze-Birk Maria, 

Bokszczanin Witold, Kozłowski Andrzej, 
Adamczyk Hanna A., Dzikowicz Tadeusz 

(54) Dodatek do farb, zwłaszcza rozpuszczal¬ 
nik owy ČK 

(57) Dodatek do farb, stanowi surowe frakcję 
pirokatechinowę z rozdestylowania frakcji dwu¬ 
fenoli, pochodzącej z destylacji surowego ole¬ 
ju wytlewnego, wrząca w temperaturze od 150°C 
do 330°C o gęstości od 0,9 g/cm3 do 1,6 g/ci«3, 
stanowiąca zasadniczo mieszaninę jedno- i 
wielofenoli i ich alkilowych pochodnych oraz 
produktów ich kondensacji. Farby maja, zdol¬ 
ność przetwarzania rdzy i dobre przyczepność 
do starych powłok malarskich. ' 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) C09D Al (21) 262152 (22) 86 10 31 

(71) Instytut Szkła i Ceramiki, Warszawa 
(.72) Chojnacki Rajmund, Mikołajczyk Izabela, 

Dziubak Cecylia, Kycia Henryk, 
Pieczarowski Henryk 

(54) Zaprawiacz farby dla kalkomanii 
ceramicznej 

(57) Zaprawiacz farby stanowi glicerydy kwa¬ 
sów tłuszczowych, woski, estry organiczne o 
temperaturze wrzenia powyżej 400 K, o właści¬ 
wościach hydrofobowych, pojedynczo lub w mie¬ 
szaninie w ilości 0,1 do 5,0% wagowych w sto¬ 
sunku do ceramicznej farby, rozpuszczone w 
rozpuszczalnikach organicznych typu ketonów, 
lotnych estrów, alkilowych pochodnych benzenu 
i lekkich frakcji benzynowych. Zaprawiacz na¬ 
niesiony na ceramiczne farbę pudrowe stanowi 
ceramiczna farbę drukarska do druku offseto¬ 
wego i może być stosowany do wydruków'barwnych 
wzorów na kalkach dla kalkomanii. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C090 
C23F 

Al(211 262241 (22> 86 11 06 

(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72; Iwanow Oerzy, Olszewski Ryszard, Ptak 

Anna, Setkowicz Krystyna, Floriańczyk 
Tadeusz 
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(54) Sposób wytwarzania środka do czasowej 
ochrony przeciwkorozyjnej metali 
żelaznych . 

(57) Sposób polega na ty«, że najpierw miesza 
się żywicę z polielektrolitem, zwłaszcza sola 
sodowe i/lub potasowe i/lub amonowe kwasu poli-
metakrylowego. i jednocześnie lub następnie z 
emulgatorem, wytwarzajęc stabilne emulsję ży¬ 
wicy fenolowo-formaldehydowej i/lub melaminowo» 
- formaldehydowej i/lub «ocznikowo-formaldehy¬ 
dowej i/lub rezorcynowo-formaldehydowej i/lub 
rezorcynowo-fenolowej i/lub sulfonowanej ży¬ 
wicy kumaronowej albo kumaronowo-indenowej, 
do której wprowadza się zawierajęce emulgator 
wodne lateksy butadienowo-styrenowe i/lub 
butadienono-metakrylowe i/lub polioctanowo-
-winylowe z estrami akrylowymi i ewentualnie 
ze styrenami, ewentualnie wodne lateksy karbo-
ksylowane, po czym dodaje się wodne roztwory 
składników czynnych przetwarzających produkty 
korozji. /19 zastrzeżeń/ 

C09D A2(21) 265880 (22) 87 05 23 

(71) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
"Kwilno", Gieczno 

(72) Wakuła Adam, Kasprzak Jerzy A., Gola 
Anna 

(54) Sposób wytwarzania lateksowych farb 
• enulęyjnych 

(57) Oo wytwarzania farb stosuje się wodny 
roztwór żywicy kazeinowo-mocznikowej o stę¬ 
żeniu 0-25% wagowych, w stosunku 0,5-1,5 w 
odniesieniu do wagi lateksów a jako lateks 
stosuje się wodny roztwór mieszaniny latekeu 
butadienowo-styrenowego oraz lateksu będęcego 
kopolimerem butadienu, styrenu i kwasu akry¬ 
lowego. Lateksy stosuje się w proporcji 1:15 
części wagowych, a środek konserwujęcy w 
ilości około 0,0005 kg na 1 kg farby. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C09D A2(21) 266232 (22) 87 06 12 
C08L 

(30) 86 06 14 - DE - P 3620 145.6 
(71) RB Kunstoffpatent - Verwertungs AG, 

Solothurn, CH 
(72) Deibig Heinrich, Ruggieri Juan C, 

Oinkelaker Albrecht 
(54) Zawiesina polimerów w środowisku wodnym 

T sposobnej wytwarzania 

(57J Zawiesina polimerów z co najmniej dwóch 
różnych, pojedynczo nienasyconych, rodnikowo 
polimeryzowalnych związków, z których co naj¬ 
mniej jeden Jest pojedynczo nienasyconym kwa¬ 
sem karboksylowym, w środowisku wodnym, cha¬ 
rakteryzuje się tym, że polimer Jest nieuele-
ciowany, środowisko Jest wolne od rozpusz¬ 
czalników organicznych, a grupy karboksylowe 
polimeru sę częściowo zobojętnione. 

Sposób wytwarzania zawiesiny polimerów 
polega na tym, że gotowy, rozdrobniony, bez- » 
rozpuszczalnikowy 1 bezwodny polimer rozdrab¬ 
nia się co najmniej do wielkości czystek za¬ 
wiesiny. Zawiesina nadaje się do wytwarzania 
powłok, zwłaszcza powłok ochronnych. 

/26 zastrzeżeń/ 

4(51) C09D A2(21) 266320 (22> 87 06 u 

t71) Zakłady Farb "Pollfarb-Ollva", Gdynia 
(72) Rombel Zbigniew, Bojanowlcz Sewaryn, 

Nowak Jarzy M. 

134) Farba transparentowa do ochrony drawn« 

(57) Farba zawiera zdyapergowane oksydowana 
woski polietylenowe i/lub polipropylenowa o 
ciężarze cząsteczkowym 5O0 - 10.000 1 o atop« 
nlu utlenienia określonym liczbę kwasów« 1 . 
30 mg KOH/g w ilości 0.1-20% wagowych w 
stosunku do apoiwa organicznego, krzemionkę 
koloidalne o wielkości aglomeratów cząstek 
1 - 2 0 mikrometrów oraz objętości nasypowej 
500 - 2.000 ml/100 g w ilości 0,1 - 15% wa¬ 
gowych w stosunku do spoiwa organicznego, 
środki powierzchniowo czynne w ilości do 0,1% 
wagowych w stosunku do apoiwa organicznego 
oraz pigmenty nieorganiczne i/lub organiczne 
w ilości do 25% wagowych w stosunku do spoiwa 
organicznego, przy czym stosunek wagowy mię¬ 
dzy oksydowanymi woskami polietylenowymi i/lub 
polipropylenowymi a krzemionkę koloidalne wy¬ 
nosi od 1:10 do 10:1. /I zastrzeżenie/ 

4(5*) C093 Al (21) 261963 (22; 86 10 20 

(71) Zakłady Azotowe "Kędzierzyn", Kędzierzyn-
Koźle 

(72) dendrzej Dózef, Beetydziński Cezary, 
Kupczyk Rudolf, Simonides Derzy, Warcok 
Franciszek 

(54) Sposób wytwarzania klejów mocznikowo-
"frormaldehydowych dla przemysłu drzewnego 

(.57) Sporzędza się w sposób periodyczny roz¬ 
twór mocznika w formalinie o stosunku molowy« 
formaldehydu do mocznika 1,5 - 5,0 : 1 i 
pH « 4 - 9, który wprowadza się po 0,3 - 3,0 
godziny od oporządzenia, w sposób cięgły, do 
pierwszego obiegu reakcyjnego kondensacji ży¬ 
wicy równocześnie z roztworem mocznika, za¬ 
wierajęcym 40 - 90% wagowych mocznika, 
0,03 - 0,3% wagowych soli amonowych /Jako jonu 
NH*/ i najwyżej 0,5% wagowych amoniaku w ta¬ 
kich ilościach aby stosunek molowy formalde¬ 
hydu do mocznika w obiegu wyniósł 1,4 - 2,0 t 1 
i prowadzi kondensację w temperaturze 110 - . 
130°C przy pH > 4,5 - 6,5 aż uzyska się żywice 
0 mieszalności z wodę 1 t 10. Otrzymane żywicę 
wprowadza się do drugiego obiegu reakcyjnego 
równocześnie z roztworem mocznika o parametrach 
Jak w pierwszej kondensacji 1 w ilości potrzeb¬ 
nej do osięgnięcia końcowego stosunku molowego 
formaldehydu do mocznika 1,0 - 1,6 t 1 oraz z 
roztworem wodorotlenku sodowego w ilości zapew-
nlajęcej osięgnięcie pH • 7,0 - 8,5 i w tempe¬ 
raturze 30 - 90°C prowadzi się dokondeneowani« 
1 zatężenie kleju do lepkości 300 - 2000 «Pas. 
Klej chłodzi się i homogenizuje. /5 zastrzeżeń/ 

4(5i; C090 Al(21) 262323 &2) 86 11 11 

C71) Zakłady Stolarki Budowlanej "Stolbud". 
Wołomin 

C72) Gos Barbara, Laakowaki Andrzej, 
Mazurkiewicz Leazek, Tkaczyk Wiesław 

(54) Wypełniacz do wyrobu klejów, zwłaszcza 
z żywicy «ocznikowo-formaldehydowej 

(.57) Wypełniacz składa się z popiołu lotnego 
z elektrociepłowni o granulacji od 5 do 100 /J 
w ilości od 5 do 60 części wagowych na 100 
części wagowych żywicy mocznikowo-formaldehy¬ 
dowej i od 5 do 30 części wagowych wody. 

/I zastrzeżenia/ 
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4(51? CO9J Al(21) 262684 (22) 86 11 27 

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

(72) Zasaowskl Lesław 

(54̂  KleJ elektro izolacyjny 

(57; Klej elektro izolacyjny zawiera kopolimer '. 
butyralu winylowego, octanu winylowego i alko-
holu winylowego oraz żywice epoksydowa o śred-
nia ciężarze częetoczkowym 300 - 1000 i niena-
sycony kwas tłuszczony. Klej odporny jeet na 
działanie podwyższonej temperatury do 150°C 
i przeznaczony Jest zwłaszcza do aocowanla 
elementów elektronicznych. /2 zastrzeżenia/ 

C09K 
C08L 

Al (21) 259259 {22) 86 04 30 

(71) American Cyananid Coapany, Wayne, US 

(547 środki do modyfikowania profilu. 
kompozycje stosowane w tych środkach 
ôVaz sposób zwiany przepuszczalności 
podziemnych formacji geologicznych 

(57) Środek do modyfikowania profilu obejmują-
cy kompozycję żelujące zawiera: wodę, od około 
0,5 do około 5% wagowych polimeru dyspergują-
cego w wodzie, zawierajęcego od 30 do 99% mo-
lowych Jednostek pochodzęcych z monomeru ak-
ry loam idowego, podstawionego grupę N-eulfo-
węglowodorowę oraz 1 - 70% molowych jednostek 
;pochodzęcych z co najmniej jednego innego mo-
ooetylenowo nienasyconego monomeru, zdolnego 
do kopolimeryzacji z wyżej wymienionymi jed-
nostkami i niosącego funkcyjne grupę karbo-
ksylowę lub prekursor grupy karboksylowej 
oraz, zawierajęcy wielowartościowy metal, 
środek eieciujęcy w ilości dostatecznej do 
usieclowania tego polimeru do poetaci żelu 
trwałego w wysokiej temperaturze. 

Wynalazok dotyczy również sposobu zmian 
przepuszczalności podziemnych formacji geolo-
gicznych, w którym stosuje się kompozycję że-
lujęcę. Wynalazek pozwala na skuteczne mody-
fikację profilu podziemnych formacji prowa-
dzone w złożach o wysokiej temperaturze i 
surowej solance. /17 zastrzeżeń/ 

U (51) C09K 
C08L 

Al(21) 262084 (22) 86 10 28 

.(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
K72) Milczarska Teresa, Piotrowska Krystyna 
i 

(54) Termoplastyczna masa uszczelniająca 

(57) Masa składa się z 20 - 40 części wagowych 
polipropylenu ataktycznego, będęcego produk-
te« ubocznym z procesu otrzymywania polipro-
pylenu izotaktycznego wobec katalizatora 
Zleglera - Natty, 4 0 - 6 0 części wagowych kre-
dy technicznej, 10 - 20 części wagowych oleju 
aaszynowego oraz 0 - 5 części wagowych żywicy 
kumaronowo - indenowej, latekau butadienowo-
,styrenowego lub amidu kwasu oleinowego. 

/I zastrzeżenie/ 

4(53) C09K Al (21) 262131 86 10 29 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin! 

Zakłaay Chemiczne "Szczecin", Szczecin 
(72) Kośmider Andrzej, Rodziewicz Jan, 

Myszkowski Jerzy, Źywuszko Roman, Otto 
Jan, Idzikowekl Jerzy, Misiek Marian 

(54) Sposób wytwarzania kitu szklarskiego 
i kit szklarski 

137) Do uplastycznionych i/lub w trakcie 
uplastyczniania na drodze mielenia i/iub 
ucierania l/lub ubijania odpadów ziemi okrzem-
kowej po rafinacji oleju wprowadza się kredę 
i/lub inne wypełniacze i sykatywy. Uplastycz-
nianie odpadów prowadzi się aż do wzrostu 
penetracji w temperaturze 20i 2°C powyżej 
100 jednoatek. 

Kit składa się z Jednej części wagowej 
uplastycznionych odpadów ziemi okrzemkowej 
po rafinacji oleju, od 0.5 do 2,5 części wago-
wych kredy l/lub gipsu, l/lub cementu i/lub 
Minii i/lub breunsztynu i od 0,005 do 0,05 
części wagowych sykatyw. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C09K 
C08L 

Al(21) 262136 (22) 86 10 29 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Żuk Aleksander, Jęczalik Jerzy, 

Węglewski Józef, Chodakiewi.cz Witold, 
Zawadzki Janusz, Cerbin Tadeusz 

(54^ Masa uszczelniająca 

(57) Masa uszczelniajęca zawietajęca wagowo 
od 20 do 40% paku węglowego, od 20 do 40% 
oleju antracenowego, od 5 do 20^ polimerów 
winylowych, od 10 do 25% zmiękczaczy poli-
chlorku winylu oraz 20 do 40% wypełniaczy mi-
neralnych, w charakterze promotora adhezji 
zawiera dodatkowo od 0,1 do 20% wagowych co 
najmniej Jednego z tlenków kobaltu, niklu, 
tytanu, żelaza, wanadu, chromu, molibdenu, 
manganu, albo co najmniej Jednej z ich soli 
karboksylowych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C09K 
C08L 

Al(21) 262137 (22) 86 10 29 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(.72) Żuk Aleksander, Jęczalik Jerzy, Węglewski 

Józef, Cerbin Tadeusz, Chodakiewicz 
Witold, Zawadzki Janusz, Alama Kazimierz 

(54^ Masa uszczelniająca 

(57) Masa uszczelniajęca zawierajęca wagowo od 
20 do 40% paku węglowego, od 20 do 40% oleju 
antracenowego, od 5 do 20% polimerów winylo-
wych, od 10 do 25% zmiękczaczy polichlorku wi-
nylu, oraz 20 do 40% wypełniaczy mineralnych, 
w charakterze polimerów winylowych zawiera 
dodatkowo kopolimer chlorku winylu z octanem 
winylu, przy czym udział tego kopolimeru w 
ogólnej ilości polimerów winylowych wynosi 
od 10 do 50% wagowych. /I zastrzeżenie/ 

4(53; 

(71) 

C09K 
C08L 

Al (21) 262187 (22) 86 10 31 

Bytomeko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Slęek", 
Ruda śląska 

(72) Fermas Zdzisław, Skoczyński Wojciech, 
Pałka Marian, Kajdasz Zygmunt, Sedlaczek 
Jenuez, Pawelczyk Jerzy, Karowiec 
Krzyeztof, Pustówke Bogusław, Coner 
Stsfan, Banasik Jan 
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(54) Sposób i urządzenie do uszczelniania 
wyrobisk górniczych za pomoce spienionej 
powietrzem mieszaniny chemicznej 

(.57) Sposób polega na nakładaniu spienionej 
Mieszaniny składającej się z polimerów akry-
lowych, kondensatów i/lub żywic formeldehydo-
wo-aminowych, środków pianotwórczych, katali-
zatorów i wody oraz substancji więżących for-
maldehyd tak, że stykająca się z uszczelniane 
powierzchnię pierwsze warstwę, nie grubsze od 
2 cm, nakłada się poziomymi pasmami w odcin-
kach, rozpoczynając nakładanie poziomych pasm 
od góry uszczelnianej powierzchni. Po stwier-
dzeniu pierwszej warstwy nakłada się następna. 
Urządzenie w kadłubie / I / w przewodach /14/, 
/10/ doprowadzających powietrze do dyszy /15/ 
ma dławik /li/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C09K A3 (21) 267380 C22) 87 08 19 

4(51) C09K 
CO2F 

Al (21) 263968 Í22; 87 02 05 

(71) Wspólna Organizacja Poszukiwań na Morzu 
Bałtyckim "Petrobaltic", Gdańsk 

(72) Kurek Oan, Ryciak Andrzej, Kiełt 
Andrzej, Biernat MariajTrzaskowski Andrzej 

(54j środek do likwidacji rozlewów płynnych 
węglowodorów" zwłaszcza na powierzchni 
wody 

(.57) środek składa się z rozdrobnionej mecha-
nicznie do postaci ziarnistej o granulacji 
0,1 - 15 mm sztywnej pianki poliuretanowej. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C09K A2(2l) 266084 (22) 87 06 03 

(71) Wytwórnia Uszczelek "PZL-MORPAK", Gdańsk 
(72) Kibort Tadeusz, Krajka Jerzy, Canowiecka 

Iwona, Bartosiewicz Włodzimierz, 
Dąbrowski Oerzy 

(.54) Sposób przygotowania oraz skład 
mieszaniny do impregnacji materiałów 
uszczelkowych 

(57) Miesza się przez 24 godziny wodę z poli-
alkoholem i podgrzewa przez 6 godzin nie prze-
kraczaj ęc temperatury 50°C, po czym nie prze-
rywajęc mieszania wsypuje się grafit a następ-
nie wlewa trójetanolominę; w osobnym naczyniu 
miesza się silteks Ep z silteksem C14 i wlewa 
do mieszalnika z wyżej podane mieszaninę. Po 
15 minutowym mieszaniu uzyskuje się gotowy 
produkt. 

Mieszanina zawiera 44,2 części wagowych 
grafitu, 4,4 części wagowych polialkoholu, 
27,6 części wagowych silteksu Ep, 16,6 części 
wagowych silteksu C14, 6,6 części wagowych 
trójetenoloaminy i 0,6 części wagowych wody. 

/2 zastrzeżenia/ 

244245 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Kryszczyńska Hanna, Radomska Ewa, 

Szeptycka Benigna, Kozłowske Antonina, 
Włodarczyk Sylwia 

(54) Inhibitor trawienia powierzchni stalowych 
w roztworach kwasu siarkowego i sposób 
wytwarzania inhibitora trawienia powierz» 
čnnl stalowych w roztworach kwasu 
siarkowego 

(57) Inhibitor zawiera jony halogenowe w ilości 
od 5 do 100 mmoll na 1 litr roztworu trawię-
cego. 

Sposób wytwarzania inhibitora polegajęcy 
na mieszaniu ze sobę określonych ilości zna-
nych składników, charakteryzuje się tym^że wpro-
wadza się dodatkowo wodny roztwór zwięzku za-
wierajęcy Jony halogenkowe. Inhibitor skutecz-
nie hamuje nawodorowanie, powoduje wytrawiane 
zgorzeliny bez nadtrawiania powierzchni metalu. 

, . . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C09K A3(21) 267381 (22) 87 09 19 

(61) 244247 
(71) Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Kryszczyńska Hanna, Szeptycka Benigna, 

Radomska Ewa, Kozłowska Antonina, 
Włodarczyk Sylwia 

(54) Inhibitor trawienia powierzchni stalowych 
w roztworach kwasu siarkowogo i sposób 
wytwarzania inhibitora trafienia powierz-
chni stalowych w roztworach kwasu 
siarkowego 

(57) Inhibitor zawierajęcy jako związki inhi-
bitujęce zwięzek o wzorze ogólnym R-CSC-R.-OH, 

w którym R oznacza H lub CHgOH lub CH 2-0-CH 2 

-OH lub grupę o wzorze CHg-O-CHg-CH-OH/Cl/, 

natomiast R. oznacza C H 2 lub CH 2-0-CH 2 lub 

CH -O-CH -CH-Cl lub zwięzek o wzorze ogólnym 

R-CBC-R.SO-Me, w którym R oznacza H lub CH 2~ 

-SO-Me lub CH 2-0-CH 2-S0 3Me lub grupę o wzorze 

ogólnym CH 2-O-CH 2-CH/OH/-SO 3Me, natomiast R± 

oznacza C H 2 lub CH 2-O-CH 2 lub CHg-O-CHg-CH-OH 

a Me oznacza jon metalu alkalicznego lub żela-
za, albo Jako zwięzki inhibitujęce zawierajęcy 
sól o wzorze ogólnym 5, w którym R oznacza 
C H 2n-S0, i n Jest liczbę naturalne od 1 do 4, 

lub o wzorze ogólnym 6, w którym R oznacza 
rodnik alkilenowy a X- oznacza anion chlorowco-
wy, albo zawierajęcy mieszaniny dwóch skład-
ników * wyżej wymienionych grup zwięzków oraz 
imid kwasu o-sulfobenzoeeowego lub Jego sól 
sodowe, przy czym zwięzek alkinylowy zawarty 
Jest w ilościach od 1 do 50 milimoli na 1 litr 
roztworu trawięcego, sól czwartorzędowa piry-
dyny w ilościach od 5 do 30 milimoli na 1 litr 
roztworu trawięcego, imid kwasu o-eulfobenzoe-
sowego lub Jego sól sodowa zawarta jest w 
ilościach od 0,1 do 40 milimoli ni 1 litr roz-
tworu, charakteryzuje się tym. że zawiera po-
nadto jony halogenkowe w ilości od 5 do 100 
milimoli na 1 litr roztworu trewięcego. 

Sposób wytwarzania inhibitora trawieni« 
polegajęcy na tym, że do 50% roztworu wodnego 
eoli sodowej imidu kwasu o-sulfobenzoesowego 
wprowadza się zwięzek alkinylowy albo Jego 
wodny roztwór oraz czwartorzędowe sól pirydyny 
charakteryzuje się tym, że uzyskane mieszaninę 
uzupełnia się roztworem wodny« zawierajęcy« Jony 
halogenkowe do objętości 1 litra. 

/2 zaetrzężenia/ 

'-'& 
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4(51) C10M Al (21) 261143 (22) 86 08 20 

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

(72) Celejeweki Jerzy, Gibae Józef, Sękowski 
Jacek, Bekierz Gerard, Poakrobko Halina 

(54) Smar do ciągnienia i walcowania drutów 
r aluminiowych 

(57) Smar według wynalazku składa się z 40 -
58,6% wagowych kompleksowego smaru glinowego, 
10 - 20% wagowych produktów zmydlania wodoro¬ 
tlenkiem sodu porafinacyjnych roślinnych kwa¬ 
tów tłuszczowych, 5 - 15% wagowych produktu 
addycji 7 moli tlenku etylenu do 1 mola mie¬ 
szaniny nasyconych i nienasyconych alkoholi 
tłuszczowych, 10 - 20% wagowych soli dwueta-
noloamlnowei fosforanu poliokeyetylenowa-
negó alkoholu laurylowego, 5 - 15% wagowych 
nonylofenoksypolietoksyetanolu otrzymanego 
w wyniku oksyetylenowania 3 molami tlenku 
etylenu 1 mola nonylofenolu, 0,1 - 0,3% wa¬ 
gowych benzotriazoiu lub Jego pochodnych i 
Q,3 - 0,7% wagowych azotynu sodowego rozpusz¬ 
czonego w 1 - 2% wagowych wody. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) ClOM Al(21) 261316 (22) 86 09 05 

(71) Instytut Technologii Nafty, Kraków 
(72) Steinmec Franciszek, Chrapueta Elżbieta 

Zajezierska Anna, Łapa Marta 

(54) Sposób wytwarzania smarów • 

(57) Sposób wytwarzania srtarów o wysokiej 
•tabilności strukturalnej przez zagęszczenie 
oleju naftowego zagęszczaczem mydlanym pros¬ 
tym 1 kompleksowym lub syntetycznym, charak¬ 
teryzuje się tym, że w toku dyspergowania za¬ 
gęszczacza w oleju wprowadza się 0,05 do 3% 
wagowych wosku montanowego rafinowanego meto¬ 
da utleniania, korzystnie kwasem.azotowym, 
•lsszanine dwuchromianu potaeu lub trójtlen¬ 
ku chromu i kwasu siarkowego do uzyskania 
liczby kwasowej 100 do 200 mg KOH/g 1 liczby 
zaydlenie 110 do 230 mg KOH/g, a następnie 
•etryfikowanego glikolem etylenowym i/lub 
naturalizowanego wodorotlenkiem wapnia. • 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) ClOM Al(21) 261317 (22) 86 09 05 

(.71) instytut Technologii Nafty, Kraków 
(72) Steinmeo Franciszek,Chrapusta Elżbieta, 

Zajezierska Anna, Łapa Marta 

(54) Sposób wytwarzania smarów łożyskowych 

(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje 
•tę tym, że w toku wytwarzania zagęszczacza 
* oleju, korzystnie w toku dyspergowania za¬ 
gęszczacza w oleju, wprowadza się 0,01 do 2% 
•agowych polietylenu o gęstości 0,910 -
0,925 g/cm 3 i wskaźniku płynięcia 0,3 -
20 g/10 min. /I zastrzeżenie/ 

4(51) ClOM Al (21) 261414 (22; 86 09 15 

(71) Techniczno-Ekonomiczna Spółdzielnia 
Pracy "Ekspert", Kraków 

(72) Krawczyk Stanisław, Wójcik Krzysztof 

(54) środek do smarowania przy nacinaniu 
gwintów 

(57) Środek do smarowania przy nacinaniu gwin¬ 
tów w otworach niaprzelotowych w materiałach 
trudno skrawalnych zawiera parafinę stała w 
ilości około 80% wagowych i dwusiarczek molib¬ 
denu w ilości około 20% wagowych. Ma postać wal¬ 
ca, którego średnica jest dopasowana do śred¬ 
nicy otworu wierconego pod gwint. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) ClOM A2(21) 265536 (22) 87 05 07 

(71) Uniwersytet śląski, Katowice 
(72) Tokarzewski Ludomir, Borek Jerzy, 

Oesowski Jerzy 

(54) Sposób otrzymywania wysokogatunkowych 
olejów smarowych typu przeTTładniowego 
o wyróżniających się parametrach 
użytkowych 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, 
że pierwotny oligoester uzyskany z kwasu ady-
pinowego i glikolu dietylenowego o stopniu 
kondensacji n • 1-4, modyfikuje się chemicz¬ 
nie przez wtórna, jednostronne estryfikację 
za pomoce kwasu trójchlorooctowego, w obec¬ 
ności toluenu Jako czynnika azeotropujacego. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) CliC A1Q21) 259492 (22) 86 05 14 

•(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Głowacki Janusz, Szczepańska Hanna, 

Walieiewicz-Nledbalska Wiesława, Wasyl 
Alojzy, Lesi8 Marek 

(54) Sposób przsrobu oleju talow»qo i jego 
pochodnych metoda dastylacji frakcyjnej 

(57) Olej talowy poddaje się estryfikacji 
alkoholami alifatycznymi C1-C4 wobec katali¬ 
zatora, następnie prowadzi się destylację frak¬ 
cyjna z wydzieleniem przedgonu, frakcji est¬ 
rów kwasów tłuszczowych, frakcji kwasów ży¬ 
wicznych oraz pozostałości podestylacyjnej. 

/10 zastrzeżeń/ 

4(51) C11C 
A23K 

Al (21) 261135 (22) 86 08 22 

(72) 

Centralne Laboratorium Przemysłu 
Paszowego, Lublin 
Błaziak Stanisław, Golec Stanisław, ' 
Matyka Stanisław, Wójcik Stanisław, 
Zawiślak Kazimierz 

(.54) Standaryzowany tłuszcz pastewny 

(57) Tłuszcz pastewny zawiere kwas palmitynowy 
w ilości do 25% oraz kwas stearynowy do 15%, 
przy czym w kompozycji tej obecny Jest kwas 
linolowy i linolsnowy w granicach 15 - 50%, a 
suma kwasów dwudzlestowęglowych nie może być 
wyższa od 5%, natomiast kwasów dwudzieatodwu-
węglowych i wyższych nie może być większa od 
5%. Tłuszcz przeznaczony Jako dodatek do mie¬ 
szanek paszowych, szczególnie dla drobiu, 
prosiąt i zwierząt futerkowych mięsożernych. 

/I zaatrzeżenie/ 
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4(51) Cl 10 Al (21) 261181 (22; 86 08 26 

(71) Zjednoczone Zeepoły Gospodarcze, 
Sp. z o.o. - Zakład Chenil Gospodarczej, 
Góra Kaxwaria 

(72) Gajek Danina, Wolnicka Honorata« 
Lepianka Grażyna, Szlęzak Krystyna 

(54) środek do wycia powierzchni szklanych 
i ceramicznych 

(577 środek według wynalazku zawierający 
wodno-alkoholowy roztwór środków powierzchnio¬ 
wo czynnych anionowych i/lub niejonowych, 
charakteryzuje się tym, że obok zwykłych sub¬ 
stancji pomocniczych i nośników zawiera Mie¬ 
szaninę siarczanu i fosforanu etanoloamln, 
przy czym jako siarczany i fosforany etanolo-
amin stosuje się siarczany i fosforany mono-
etanoloamin, dietanoloamin lub trietanoloamin 
w ilości 0,002-1%. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C12N A2(2l) 266770 (22; 87 07 09 

(71) Akademia Techniczno-Rolnicza 
im. D.D. Sniadeckich, Bydgoszcz . 

(72) Wójcik Marek, Kopiński Leonard . ; 

(54) Sposób odzyskiwania alginianów ze 
zdezaktywowanych katalizatorów . 
biologicznych 

(57) Katalizator biologiczny, otrzymany przez 
unieruchomienie materiału biologicznego w 
żelu alginianów, po utracie aktywności kata¬ 
litycznej upłynnia się za pomoce soli kwasów 
tlenowych lub wodnych roztworów tych soli. 
Następnie oddziela się przez wirowanie lub 
filtrowanie wytracony osad i materiał biolo¬ 
giczny a roztwór alginianu używa się ponownie 
do unieruchomienia materiału biologicznego. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C12N Al (21) 266802 .(22) 87 07 13 

(.30) 86 07 14 - US - 885,060 

(71) 

86 08 06 - US - 893,764 
86 10 07 - US - 916,335 
87 03 04 - US - 021,865 
Sandoz A.G., Bazylea, CH 

(54) Sposób wytwarzania polipsptydu 

(57) Sposób wytwarzania polipsptydu naczel¬ 
nych obejmuje prowadzenie hodowli linii ko¬ 
mórkowej transformowanej wektorem zawierają¬ 
cym sekwencję ONA, kodująca z ekspresja po-
lipeptyd podobny do IL-3, w operatywnym po¬ 
łączeniu z jej sekwencję kontrolne ekspresji. 

Polipsptyd Jest zasadniczo wolny od po-
łęczeń z innymi polipeptydami ludzkimi i 
wykazuje co najmniej Jedna właściwość biolo¬ 
giczne podobna do wykazywanych przsz IL-3. 
Polipeptydy można stosować w leczeniu chorób 
charakteryzujących się niedoborem ilościowym 
komórek hematopoetycznych. /16 zastrzeżeń/ 

4(51) C21C Al (21) 261211 (22) 86 08 29 

(71) Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy, 
Stalowa Wola 

(72) Bonar Tadeusz, Dziadek Oan, Prokop Dan, 
Grzesiek Henryk, Tomczyński Zbigniew, 
Gajda Stefan 

(54) Sposób intensyfikacji procesu 
•artenowsklego 

157) Sposób charakteryzuj« się ty«, że tlen 
wprowadza się do przestrzeni roboczej pieca 
w końcowej fazie topienia wsadu przez co naj¬ 
mniej dwie lance tlenowe umieszczons w tylnej 
ścianie pieca, usytuowane zbleżnie w kierunku 
okna wsadowego, którym spływa żużel 1 nachy¬ 
lona pod katem 25 do 40° do poziomu kąpieli 
metalowej. /i zaetrzeżenie/ 

4(51) C22C Al (21) 26O025 (22) 86 06 11 

(71) Huta Małapanew, Ozlmek, Polska 
(72) Gruchot Henryk, Stasiuklawicz Ryszard, 

Olazewski Kryspin 

(54) Staliwo austenityczne chromowo-nlklowo-
manganowe 

(57) Staliwo zawiera w procentach wagowycht 
0,50 - 0,80?: węgla, 3,00 - 7,00% manganu, 
1,50 - 3,00% krzemu, max. 0,06% fosforu, 
max. 0,04% siarki, 13,00-16,00% chromu i 
4,00 - 7,00% niklu, reszta żelazo. Staliwo 
nadaje się na elementy pieców do obróbki ciepl¬ 
nej w temperaturze do 1373°K i jest odporne 
na udary cieplne z małe skłonnością do od¬ 
kształceń pod wpływem temperatury. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) C22C Al (21) 261352 (22J 86 09 09 

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

(72) Nowosielski Ryszard, Tomczyk Marian, 
Matysik Stsfan 

(54) Stal półaustenityczna o zwiększonych 
własnościach sprężystych 

(57) Stal według wynalazku zawierajęca w 
ilościach wagowych: 0,05 - 0,12% C; max 1% Mm 
14,5 - 17% Crj 7,5 - a,5% Ni? max 0,3% CUi 
/P+S/ < 0,02%, charakteryzuje eię tym, ża za¬ 
wiera 0,6 - 1,0% MOJ 1,2 - 2r,5% Si i 0,003 -
OâOlS& B. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C23C 
G01N 

A2(21) 265661 (22) 87 05 11 

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72; Scholl Henryk, Cyrkiewlcz Marceli, 

Zlelińaki Marek 

(54) Sposób otrzymywania elektrody metalicznej 
o aktywnej powierzchni do szczególnych 
oznaczeń elektrochemicznych 

(57) Spoaób polega na tym, ża elektrodę przy¬ 
kładowo złototlenkowa otrzymana za pomocą 
chronowultamperometril cyklicznej .w przedmu¬ 
chanym argonem korzystnie kwasls nadchlorowym, 
poddaje się ja w dalszym ciągu w tym samym 
kwasie działaniu odpowiednio dobranemu natę¬ 
żeniu pola magnetycznego dla zamierzonego 
czaeu najpierw naeycenia wydzielającym się 
tlenem warstwy*tlsnkowej elektrody, a naetęp-
nie Jego przedyfundowaniu z tej waretwy do 
części metalicznej. /I zastrzeżenie/ 
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4(5l) C23F Al (21} 261331 (22) 86 09 08 

(75) Wiśniewski Sobiesław, Łódź 

t$A) układ do ochrony antykorozyjnej 1 
izolacji termicznej zbiorników lub 
zbiornik 

(57) Układ do ochrony antykorozyjnej i izola
cji termicznej zbiorników lub zbiornik skła
da się z wielowarstwowych chemoodpornych i 
termoizolacyjnych segmentów /l/ ( które eę 
wzajemnie zeepolone, korzystnie łącznikami 
/ll/ z zastosoi.aniem szczeliwa /&/. Zewnętrz
ne waratwy eegmentów /l/ stanowię panwie / 2 / 
1 blacha lub Żeliwne płyty /12/, zaś wewnęt
rzne waratwy /!/ - eubstancje podwyższaJęce 
pewność antykorozyjne i termiczne. 

/21 zastrzeżeń/ 

4(.51) C25B A1C21) 261873 (.22) 86 lO 08 

(71) Lubelskie Zakłady Przemysłu Nieorgenlcznego 
"Permedia", Lublin; Politechnika 
Lubeleka, Lublin 

(72) Ratajewicz Zbigniew, Sewa Józef, Oręg 
Piotr, Kuśplt Krzysztof, Pawłowski 
Jeremi 

(54) Sposób elektrochemicznego otrzymywania 
soli meteli 

(57) Sposób elektrochemicznego otrzymywania 
•oli metali o wysokiej czystości, przez roz
puszczanie metalu w kwaaie, przy użyciu prądu 
[•lektrycznego przemiennego oraz z zastosowa
niem mieszania elektrolitu gazem inertnym 
Jrzez berbotaż, charakteryzuje aię tym, że 

gaz ma temperaturę o 3 - 20 K wyższe od tea* 
peratury procesu i wilgotność względne 
40 - 90%. Proces prowadzi eię do osiągnięcie 
roztworu nasyconego, po czym elektrolit filt¬ 
ruje się 1 poddeje krystalizacji. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C25B Al (21) 261979 (22) 86 10 22 

(71) Polska Akademia Nauk Instytut Katalizy 
1 Fizykochemii Powierzchni, Kraków 

(72) Kowal Andrzej, Haber Jerzy, Fugiel-
Mocała Elżbieta, Czerwenka Marcin 

(54) Elektroda do procesów elektrochemicznych 
ö"raz sposób jej wytwarzania 

(57) Elektroda do procesów elektrochemicznych, 
zwłaszcza do elektrochemicznego utlenianie 
alkoholi, charakteryzuje się tym, że jako 
aktywne warstwę osadzone na nośniku elektro¬ 
nów, zawiera oksywodorotlenek niklu o struk¬ 
turze krystalograficznej /3 . 

Sposób wytwarzania tej elektrody polega 
ne tym, że nośnik pokryty tlenowym związkiem 
Ni/11/ zanurza się w roztworze ługu o stęże¬ 
niu nie przekraczajęcym 1 mol/dm* i prze¬ 
puszcza sig pręd o gęstości nie przekraczają¬ 
cej 60 A/m2, do8tarczajęc elektrodzie ładu¬ 
nek nie większy niż 500 mAh na 1 g niklu za¬ 
wartego w tlenowym zwięzku Ni/II/. 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) C25B Al (21) 262171 (22) 86 10 31 

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

(.72) Zieliński Jerzy, Przybysławski Adam, 
Tromszczyński Andrzej 

(54) Sposób zabezpieczenia procesu wytwarzania 
elektrolitycznego dwutlenku manganu 
przed wydzielaniem się hydratów siarczanu 
wapnia 

(57) Sposób polega na tym, że bezpośrednio 
przed neutralizację związkami wapnia wprowa¬ 
dza się do wyługowanej pulpy produkcyjnej za¬ 
wiesinę o temperaturze od 60 do 95°C, zawie-. 
rajęca wykształcone kryształy gipsu w ilości 
2 - 10% wagowych gipsu w stosunku do ilości 
kwasu siarkowego w pulpie. Oczyszczony ze 
zwięzków metali ciężkich i żelaza roztwór se¬ 
zonuje się w czasie od 6 do 24 h w temperatu¬ 
rze od 60 do 95°C. Odstane pulpę gipsowe roz¬ 
dziela się, przy czym część wprowadza się do 
wyługowanej pulpy produkcyjnej a roztwór kie¬ 
ruje się do obiegu elektrolizy. Oo elektroli-
zerów wprowadza eię dodatkowo kondensat pary 
wodnej lub wodę zdemineralizowana w ilości 
równej ilości odparowanej wody. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C250 Al (21) 261295 (22) 86 09 05 

(71) Zekład Aparatury Naukowej "Unipan", 
Warezawa 

(72) Czerwińska Lucyna, Szczepaniak 
Stanisław 

(54) Kąpiel do elektrolitycznego nakładania 
błyszczących powło.k kadmowych 

(57) Kępiel zawiera 0,01 - 10 g/d» aroma¬ 
tycznego cyklicznego acetalu i/lub ketalu 

4(51) C23G A3(21) 266772 (.22) 87 07 09 

(61) patent 140981 
(71) Zakład Badawczo-Projektowy "Energochem", 

Gliwice 
(72) Gruezkoweki Henryk, Stejezczyk Karol, 

Szopa Erne8t, Słowiński Maciej 

(54) Sposób oczyszczania przy użyciu kwasów 
urządzeń wykonanych ze stali ocynkowanej, 
miedzi, mosiądzu, aluminium, stali 
węglowej, popaczonych lutami na bazie 
cyny, srebra, miedzi, kadmu, ołowiu 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie ekutecz-
nego oczyszczania urządzeń wspniowych i żola-
zotlenkowych tworzących się w obiegach chło
dzących 1 wodnych. 

Spoaób według wynalazku polega na stoso
waniu roztworu czyszczęcsgo zawierajęcego kwas 
mlekowy w ilości od 0,5 do 20,0% wagowych, 
nilinę w ilości od 0 do o,5% wagowych, furfu-
ral w ilości od 0 do 0,3% wagowych, a jako 
dodatkowe inhibitory 1,2,3-benzotrlazol w 
ilości od O do 0,2% wagowych i sól sodowe 
2-merkaptobenzotiazolu w ilości od 0 do 0,2% 
wagowych, a ponadto zwięzek powierzchniowo-
czynny w ilości od 0 do 0,5% wagowych. 

/2 zastrzeżenia/ 
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o wzorze 1, gdzie każde z nich nie¬ 
zależnie, oznaczała atom wodoru lub chlorowca, 
grupę alkilowe ilbo alkoksylowę z jednym do 
czterech atomów węgla, grupę aminowe, amidowe 
karbokaylowę lub wspólnie oznaczeję pierścień 
heterocykliczny o 4 - b atomach węgla, R, oz¬ 
nacza atom wodoru, grupę alkilowe albo hydro-
kayalkilowę z jednym do czterech atomów węgla, 
R jest atomem wodoru lub chlorowca, grupę 
alkilowe albo hydrokayalkilowę z jednym do 
czterech atomów węgla i 0,0001 - 1 g/da 3 he¬ 
terocyklicznego czwartorzędowego zwięzku kar-
bonylowago o wzorze 2, w którym R i R , każde 
z nich niezależnie, oznaczaję atom wodoru lub 
chlorowca, grupę alkilowe albo hydrokayalkilo¬ 
wę z jednym do czterech atomów węgla, grupę 
amidowe, aminowe, karboksylowę, nitrowe, nit¬ 
ry Iowę, sulfonowe, R oznacza atom wodoru lub 
chlorowca, grupę alkilowe albo alkoksylowę z 
jednym do czterech atomów węgla, X Jest anio-

nem Cl", Br", 3j.0Hyiub CH 3S0 4- i N oznacza 
heterocykliczny zwięzek zawierajęcy trzecio¬ 
rzędowy atom azotu o pierścieniu pirydyny« 
chinoliny, izochinollny lub akrydyny. 

/I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ O 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4 (51) 00 IB 
B08B 

Al(21) 261760 . (22J 86 10 08 

Gołaś Krzysztof, Lublin, Mazurkiewlcz 
Marian, Markus2ów 

(54) Urządzenie do odprowadzania produktów 
odpadowych i pyłów wydzielanych w " 

słomy roślin włók-procesie trzepania 
niatych, zwłaszcza lnu 

{.57) Urządzenie złożone z koezy zsypowych, 
wentylatora, rury wlotowej doprowadzającej 
strugę powietrza poprzecznie do otworu kosza 
zsypowego oraz rury wylotowej odprowadzajęcej 
włókna, pażdzierze i ki rz charakteryzuje się 
tym, że kosze /I/ i / 2 / maję écieny zasypowe 
i ueytuowane asymetrycznie, a otwory /3/ %1 / 4 / 
koszy zsypowych sa. połęczone rurowym przewo¬ 
dem łączącym /5/, przy czy« w Jego wnętrzu 
usytuowana jest nastawna przspustnlcs / 7 / . 

/4 zastrzeżenia/ 

4(5i; 001G 
BO 10 

262042 (22^ 86 10 23 

(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(.72) Mroźewaka Halina, Jędrzejewski 

Włodzlalerz, Karolak Józef, Żelazny 
Teresa, Meinhardt Elżbieta, Staś Zenon, 
Rozearynowicz Marta, Chodynski Andrzej 

(54) Sposób wytwarzania wyrobu filtracyjnego 
i flltračV no-aorpcyjnego zawierającego 
włókna szklane 

(57) Sposób polega na tym, że uformowany 
uprzednio w znany sposób wydmuchiwania pokład 
z włókien szklanych o grubości mniejezej niż 
3 jum i długości poniżej 20 mm układa się 
«iędzy warstwy run uformowanych z innych włó¬ 
kien znanym sposobem zgrzebląrkowym po czym 
tak zeetawione wäretwy run wprowadza się do 
urządzenia aerodynamicznego, gdzie następuje 
rozluźnianie, mieszanie a następnie formowanie 
włókien w pokład runa pod wpływem strumienia 
powietrza, po czym otrzymane runo warstwuje 
alę 1 eprasowuje w znany sposób. 

, ,,, /I zeetrzeżenie/ 

4(51) 001H A3(21} 261853 (22) 86 10 13 

(61) 257944 
(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(72; Kubica Henryk, Radom Czesław, Urbanowuki 

Henryk 

(54) Sposób wytwarzania rdzeniowej przędzy 
Tantazy.1ne.1 

(57) Sposób polega na przeclęganlu co najm¬ 
niej jednego rdzenia przez komorę przędzęcę 
metodę wiru etacjonarnego z Jedne strefę zawi¬ 
rowania zasilane co najmniej dwoma strumieniami 
włókien, z których co najmniej jeden poeleda 
maaę liniowe zaieniajacę się okresowo lub przy¬ 
padkowo. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) D01H A3 (21) 261854 , (22) 86 10 13 
(,61) 257945 
(71) Inatytut .Włókiennictwa, Łódź 
(72J Kubica Henryk, Rado« Czesław, Urbanowakl 

Henryk 
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154) Sposób wytwarzania fantazyjnej przędzy 
8 taplowej 

(57) Do komory przędzącej metodę wiru stecjo-
narnego z Jedna strefę zawirowania doprowadza 
9ię co najmniej dwa zasilające strumienie włó¬ 
kien i tworzy się z nich Jeden stacjonarnie 
wirujecy pierścień, przy czym co najmniej Je¬ 
den z tych zasilających strumieni ma masę 
liniowe zmieniające się okresowo lub przypad¬ 
kowo. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) 001H A3(2l) 261655 (.22) 86 10 13 

(6D 258551 
(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
(72) Kubica Henryk» Radom Czesław, Urbanowski 

Henryk i 
(54) Urządzenie do wytwarzania przędzy 

fantazyjnej 

(57) Urządzenie w postaci cylindrycznej komo¬ 
ry przędzącej /!/ zamkniętej w jednym końcu 
przegrodę /Z/ ma jeden układ kierownic /3/ 
i co najmniej dwa styczne kanały zasilające 
/A/ dla doprowadzenia strumieni włókien roz-
«ieazczone na obwodzie a w ścianach komory 
/I/ znajduję się kanały / 5 / do wprowadzania 
rdzeni. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) 001H Al C21) .261923 (22) 86 10 17 

(71,) Centralny Oů rodak Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Bawełnionego, Łódź 

(72) Mucha Kazimierz, Kluka Andrzej, 
Wojciechowski Marek 

(54) Urządzenie do parafinowania przędzy 
w"trakci » procesu przędzenia na 
^ bežwrzec Jonowoj 

(57) W urządzeniu tulejka / 2 / ma wewnątrz na 
końcu gniazdo /S/ o większej średnicy, a jaj 

zewnętrzna średnica Jest niewiele większa od 
średnicy bolca / I / i jest zakryta z jednej 
strony trwale zamocowany« krężkien /6/ oraz 
ma na końcu niewielki występ / 7 / . O kołnierz 
/ 8 / tulejki / 2 / opiera się parafinowy krążek 
/3/, który wystaje poza obrys wahadłowego ru¬ 
chu przędzy. /i zastrzeżenie/ 

4(51) 001H A1(2D 265059 (22) 87 04 08 

(30) 86 04 08 - IT - 9365 - A/86 
87 03 12 - IT - 9344 - A/87 

(75) Mallard! U90, Firenze, IT, Menlcaccl 
Ugo R., Proto, IT 

(54) Przędzarka o pracy ciągłej 

(57) Przędzarka o pracy cięgłej z clęgnlęciem 
i równoczesnym rzeczywistym skręcaniem wstęp¬ 
nym, charakteryzuje się tym, że ruch cięgnlę-
cla Jest uzyskiwany poprzez zespół kół zęba¬ 
tych /21 , 60/ z ruchu skręcania wstępnego przy 
czym wytwarzana przędza jest sterowana przez 
strumień powietrza wprowadzany przez dyszę /20/ 
przepływajęcy wokół przędzy w kiorunku jej ru¬ 
chu. Przędza przechodzi przez przędzarkę wew¬ 
nątrz wirującej tulei / 5 / usytuowanej współ¬ 
osiowo wewnętrz wałka / 2 / . /21 zastrzeżeń/ 

4(51) Ü030 Al (21) 260679 £22) 86 07 17 

(71) Z&kłady Przemysłu Jadwabnic/ego '•• 
"Pierwsza", Łódź 

(72) Bednarski Krzysztof, derzQcki Wojciech 

(54) Sposób kontroli niedolotu wątku w 
kropnie konfuzorowym oraz układ "Ho 
Tćontrpli niedolotu wgtku w kroénle 
konfuzorowyw 

(57) Impuls z fotoelektrycznego czujnika kont 
fuzora przetwarza się do poziomu cyfrowego w 
sekcji konfuzora i Jako wielkosygnałowy prze¬ 
syła się do cyfrowego licznika, do którego 
Jednocześnie doprowadza się serię impulsów 
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eynchronlzujacych, powodując wytworzenie w 
liczniku eygnacu zatrzyaujacego krotno w przy-
padku braku iapulau z czujnika konfuzora. 

Układ zawiera czujnik /4/ konfuzora, 
wzmacniacz /5/. układ /6/ kształtowania lmpul-
eów, układ /7/ cyfrowego licznika, eynchroni-
zujęcy czujnik /12, 13« 14/, zaodyfikowany 
przerzutnik /9/ Schaitta. układ /8/ detekcji 
zera licznika 1 układ kluczuJ«cy, oraz zasila-
cza /1O. 11/« /5 zaetrzeżeń/ 

4 (,51) D04H A2(2i; 265744 (22? 87 OS 15 

(75) Frankoweki Lach, Pionki 

(54) Sposób wytwarzania włókniny filtracyjnej 

(57) Wykurczania prowadzi sie w teaperaturza 
poniżaj 353 K a wydłużania w teaperaturza 
powyżej 363 K pod naciekiem co najmniej 
0,001 MPa, przy czym udział włókien kurczli- . 
wych wynosi co najmniej 20% a pozostałe skład-
niki maja niższa grubość niż włókna kurczliwe. 

„:, /l zastrzeżenia/ 

4C51) D06N Al 621) 261257 (22) 86 09 02 

C75> Wyler Adolf, Amsterda«, wLs Wagner . 
Herbert J., Nowy Jork, US 

C54) Materiał skórzany i sposób wytwarzenia 
Materiału skórzanego 

(57) Materiał skórzany stanowi stał« termo-
plastyczna maeę powstałe przez poddanie go 
działaniu ciánienia od około 2 . 10' Pa do 

około 9 • 10 Pa, w temperaturze od około 50°r 
do około 250°C, w zamkniętej metrycy, przy 
czym materiał ten dowolnie zawiera środki 
addytywne takie. Jak pigmenty, środki etebili. 
zujace, antyutleniacze, plastyfikatory, środki 
hydrofobowe i/lub wypełniające. 

Spoeób wytwarzania materiału skórzanego 
polega na tym, że aatarlał akórzany dowolnie 
zaleezeny z co najmniej jednym środkiem eddy. 
tywnya i/lub wypełniający« poddaje się dzia-
łaniu ciśnienia od około 2 • 10 7 Pa do około 
9 • 10' Pa, w taaperaturze od około 50°C do 
około 250°C w zamkniętej matrycy w ciągu co 
najmniej 30 sekund. Wynalazek umożliwia wyko« 
rzyatania ścinków ekórzanyeh o różnym keztał» 
cla 1 wymiarach. /3 zastrzeżenia/ 

4151) D06P Al (21) 261547 (22) 86 09 23 

C71) Csntralny Ośrodek 8adewczo-Rozwöj6wy 
Maazyn Włóklennlczyoh "POLMATEX-CBNAftO". 
Łódź 

(72) Oobiach Jadwigę I., Szot Alicja, 
Krawczyk Józef 

(54) Spoeób barwienia przędzy poliaatrpffij 

(57) Spoeób barwienia przędzy poliestrowij 
barwnikami zawiesinowymi w ciśnieniowym epâeo« 
bie barwienia polege na tym, że przed barwi«« 
niea sucha przędzę, bez obróbki wstępnej/ pô 
odpowietrzeniu i wytworzeniu próżni, poddają 
aię działeniu pary w temperaturze 11O-15O°C w 
ciągu 5-15 minut, po czym do zbiornika z zape« 
rowanę przędzę przetłacza się kępisl farblar-
skę o temperaturze 120-130 C i barwi się w tej 
temperaturze w ciągu 10-50 minut przy zwielo-
krotnionym obiegu kąpieli 40 l/kg/mIn. 

/I zastrzeżenia/ 

DZIAŁ E ' • 
BUDOWNICTWO) GÓRNICTWO) KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) E01F Al (21) 261371 (22) 86 09 12 

(71) Selon Dróg Publicznych, Słupca » 
(72) Mackowlak Bogdan, Florczyk Grzegorz« 

Strużyński Krzysztof 

(54) Pachołek drogowy 

(57.) Pachołek drogowy do oznakowania dróg dla 
celów oetrzegawczych ma część fundamentów« 
/I/ wykonane z batonu zbrojonego i część nad-
ziemna /2/ wykonane w kaztałcie ałupka z ba-
tonu zbrojonego, przy czym część fundamentowa 

/I/ poleczona Jest rozłącznie z częśclę nad-
ziemne /2/ połączeniem śrubowym wykonanym z . 
tworzywa aztucznego. Część fundamentowa /I/ 
posadowiona Jeat w masie betonowej /8/ o kon-
ayetencjl gęatoplaatycznej 1 obsypana Jost 
ziemię. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E02B Al (21) 261653 ^ZZJ -86 09 29 
i 

(75) Mlchalczyk Michał, Jastrzębie 

(54) Spoeób wykonanie przegrody filtracyjnej 
lub nieprzepuezczelne; 
inżynieryjnych 

w robotach 

(57) Spoeób polega na tym, że w osi projekto-
wanej przegrody wykonuje aię co najmniej je-
den rzęd eęeiedujęcych ze aobę otworów, naj-
korzyatnlej wie lico średnicowych, w których for-
•uje elę pala z meteriełów na przegrodę, a 
naatępnie przy użyciu niewielkich ładunków wy-
buchowych umleazczonych w obrębie pobocznicy 
powoduje eię zniazczenie weratwy gruntu pomię-
dzy palami i wymleezanie materiału użytego do 
budowy przegrody. /I zastrzeżenie/ 
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4(51} E02D Al (21) 261486 (22) 86 09 18 

(71) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych • 
Przemysłu Węglowego, Katowice 

(72) Konopka Michał, Wachal Jerzy, Korczyriski 
Jerzy, Konopka Andrzej, Śmieją Piotr, 
Walczak Julian 

(54} Podparcie górnej części ścianki szczelnej 

(57) Podparcie ma postać płaskiej ramownicy 
/4/ osadzonej w gruncie wokół górnej części 
ścianki szczelnej /3/, po zewnętrznej stronie 
wykopu /I/ i poleczonej z górne częścię ścian¬ 
ki szczelnej /3/, przy pomocy elementów zbro¬ 
jenia /5/. W narożach /6/ ramownica /4/ ma 
dylatecje. /A zastrzeżenia/ 

4(51) E020 A1C2D 261647 (22) 86 09 29 

(71) Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów« 
Tarnowskie Góry '.-•.. 

(72 J Go roi Zygmunt 

(54) Konstrukcja noéna kotła 1 budynku 
kotłowni 

(57)- Konstrukcja nośne kotła energetycznego 
i budynku kotłowni ma przykotłowe słupy nośne 
/2/ osadzone u podstawy na postumentach /10/, 
wyposażonych we wgłębienia, w których umiesz¬ 
czone ee podnośniki regulujące wymagany prze-
euw w plonie przykotłowych słupów nośnych 

wraz z kotłem /I/. Pozostała część budyn¬ 
ku kotłowni / 4 / wsparta jest o główny układ 
noény i oddzielona jeet od sąsiednich kons¬ 
trukcji szczelinę dylatacyjna. Między przy-
"Otłowymi słupami nośnymi / 2 / 1 kotłem /I/ 
zabudowane sę prowadnice /9/. 

/I zastrzeżenie/ 

E02F 
A01B 

Al (21) 259741 (2Z> 86 05 23 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjne 
la. "1 Maja", Jawiszowice 

(72) Polechoński Władysław, Kurowski Janusz, 
Waga Jan, Sajdak Włodzimierz 

(54) Sposób zmniejszenia tarcia o ziemię, 
zagłębionych w ziemi i będących "w^ruchu 
elementów urządzeń do prac ziemnych, 
zwłaszcza maszyn rolniczych 

(57) Sposób polega na tym, że zagłębiona w 
ziemi i będęce w ruchu elementy urządzenia 
podłącza się do ujemnego bieguna źródła na¬ 
pięcia stałego. Do bieguna dodatniego podłą¬ 
cza się elektrodę pomocnicze lub układ elek¬ 
trod pomocniczych, wykonanych w kształcie noży 
1 zamocowanych do konstrukcji urzędzenia tak, 
że poruszają się one wraz z urządzeniem i za¬ 
głębiają w ziemię w pobliżu podłączonych do 
bieguna ujemnego elementów urzędzenia, przy 
czym elektroda pomocnicza lub układ elektrod 
pomocniczych izoluje się slektrycznie od resz¬ 
ty urzędzenia. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E03B A1(2D 261791 (22) 86 10 08 

(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, Kraków 

(72) Dąbrowski Wojciech, Oziopak Józef 

(34) Wielostrefowy układ zaopatrzenia w wodę 

(577 Układ ma co najmniej dwie, wyposażone w 
zbiorniki ciśnieniowe /3, 5/ strefy niższego 
/A/ i wyższego /8/ ciśnienia. Strefa wyższego 
ciśnienia /B/ zakończona jest zbiornikiem ot¬ 
wartym /6/. Przestrzenie powietrzne zbiornika 
dolnego /3/ i górnego /5/ połęczone sę prze¬ 
wodem /li/* n a którym zainstalowany Jest auto¬ 
matycznie sterowany pneumatyczny zawór odcina¬ 
jący /7/. Na przewodzie doprowadzajęcym wodę 
do Zbiornika dolnego /3/ znajduje się automa¬ 
tycznie sterowany wodny zawór odcinajęcy / 2 / . 
Układ ma zawory zwrotne /4, 8/ zabudowane na 
przewodzie doprowadzającym i odprowadzającym 
wodę do i z zbiornika górnego /5/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04B Al (2i; 262146 (22> 86 10.29 

(71) Instytut Bauwczy Dróg i Mostów, Warszawa 
C723 Germaniuk Krzysztof 

(54) Blokowe urządzenie dylatacyjne 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie wykony¬ 
wania wodoszczelnych urzędzen dylatacyjnych 
o uproszczonym montażu, zapewniajacych trwa¬ 
ła 1 bezawaryjne eksploatację, przeznaczonych 
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do stosowania na «ostach kolejowych 1 drogo¬ 
wych. Urządzenia charakteryzuje się ty«, ze 
w taśmie /!/ zatopione aą elementy / 2 / wykona 
ne z ceowników, służące do mocowania taśmy 
/!/ do zakotwienia /li/. /4 zaetrzeżenia/ 

4(51) E048 Al (21) 262158 (22) 66 10 30 

171) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Kożle 

(72) Bereé Oanuez, Niemiec Bronisław, 
Sobierski Ryszard, Paradowski Józef, 
Maciejewski Zdzisław, Ponlkowska-Pajor 
Krystyna 

(54) Sposób ocieplania éclan budynków 

(.57) Na ścianie / 3 / budynku umieszcza się 
listwy dystansowe oraz elementy mocuja.ce /2/ , 
przy czym powierzchnię ściany / 3 / pokrywa się 
ewentualnie powłoka lakiernicze, a następnie 
do przestrzeni / 5 / pomiędzy szalunkiem /12/ 
a ścianę / 3 / budynku wprowadza się piankę 
izolacyjna /O/ z modyfikowanej żywicy moczni¬ 
kowej. Po zestaleniu się pianki do sztywnego 
szkieletu szalunek /12/ podcięga się ku górze, 
tak aby dolna Jego część przylegała szczelnie 
do górnej warstwy zestalonej pianki a powierz¬ 
chnię uzyskanej warstwy spienionego tworzywa 
mocznikowego pokrywa się powłokę lakiernicze. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E048 Al (21) 262308 (22) 86 11 10 

(71) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Ogólnego "Miastoprojekt", Wrocław 

(72) Koch Dan Grzegorz :.-..:,..•<•..•. -, ̂  

(54) Złącze elementów prefabrykowanych 

(57) Zła.cze według wynalazku charakteryzuje 
• ię tym, že płyty / I , 2/ sa. usytuowane symet¬ 
rycznie względem siebie występami /3, 4/ ku so¬ 
bie. Wyetajęce poza obrys płyty żebra aa odsu¬ 
nięte od siebie na niewielka odległość a mię« 
dzy nimi umieszczony jest pręt zbrojeniowy / 7 / , 

który tworzy z prętami zbrojeniowymi / 8 , 9/ 
umieszczonymi w otworach żeber trójkęt. Pręty 
zbrojeniowe / 7 , 8, 9/ aa wielokrotnie połę-
czone strzemionami w przestrzsniach międzyżeb¬ 
rowych, a całe złęcze jest wypełnione materia¬ 
łem więżęcyn. /i zaatrzeżenie/ 

4(51) E048 Al(21) 262309 (22) 86 11 10 

(71) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Ogólnego "Miastoprojekt", Wrocław 

(72) Koch Dan Grzegorz 

(54) Płyta stropowa <*• 

(57) Płyta stropowa charakteryzuje się tym, 
że tworzę ja. dwie płyty górna /i/ i dolna /2/ 
połączone ze sobę obrzeżami /4/ oraz pionowymi 
żebrami /3/. Pionowe żebra /3/ sę usytuowane 
prostopadle do płyt /I/ i /2/ i do obrzeża 
czołowego /4/. Żebra /3/ maję kształt prosto-
kętny i wystaję na zewnętrz poza obrzeża czo¬ 
łowe /4/. Obrzeże czołowe /4/ jest usytuowane 
skośnie względem płyt górnej /I/ i dolnej /2/. 

Płyta stwarza, możliwość budowy stropów 
o dużej rozpiętości podpór, zwłaszcza w budyń» 
kach szkolnych lub salach sportowych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04B 

(71) 

Al (21) 262407 (22) 86 il 13 

"METALPLAST" Kombinat Produkcji i Montażu 
Lekkiej Obudowy, Oborniki Wielkopolskie 

(.72) Oilier Oerzy, Sternal Stanisław 

(54) świetlik jedno- dwu- lub wieloczłonowy 
oraz zestaw szkieletów do budowy 
świetlika jedno- dwu- lub wieloczłonowej 

(57) Świetlik zawiera jeden, dwa albo wiele 
modułowych szkisletów połączonych jeden ze 
drugim w cięgła pasmo, z których każdy Jedno-
dwu- lub wieloczłonowy szkielet w około poło¬ 
wie wysokości Jest podzielony ryglami /A/ przi 
biegajęcymi poziomo poza Jego obrysem na ca¬ 
łym jego obwodzie, a nadto ma zestaw gotowych 
okien, które spoczywaj« na ryglach /4/ i sa 
przymocowane ponad nimi do jedno- dwu- lub 
wieloczłonowego szkieletu na całym obwodzie, 
a ponad nimi na azkielecie epoczywa zadssze-
nie, przy tym tak obudowany jedno- dwu- lub Ą 
wieloczłonowy szkielet Jest umieszczony w ot»; 
worze dechu /19/ na płatwiach /20/ bezpośred-j 
nio albo za pośrednictwem dodatkowych pośred^ 
niczacych elementów /21/, a poniżej rygli ł*ł 
poza ich obrysem me oblachowanie /26/, poni¬ 
żej którego ma jeszcze ocieplenie /24/, /25/« 
Zestaw szkieletów do budowy świetlika charak-j 
teryzuje się tym, że zawiera trzy rodzaje 
szkieletów /A/, /B/, /C/, z których każdy 
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«zkielat /A/, /B/, /C/ »kładą sie z ośmiu 
belek / I / . / 2 / i czterech słupów / 3 / najle¬ 
piej o po-taci kętowników rozmieszczonych 
wzdłuż krawędzi prostopadłościanu o podstawie 
kwadratu o długości boku równej najlepiej 
jeden netr połączonych ze sobę końcami na 
ctałe w sztywna całość, podzielone ryglami 
/ 4 / z połączonymi ze słupami / 3 / w ich około-
środkowej części. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) E04C 
B32B 

Al (21) 261948 (22) 86 10 20 

(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Węglarz Marian, Rydz Zbigniew, 

Kaftanski Ryezard 

(54) Włókno cementowe, cienkościenne elementy 
budowlane 

(57) Elementy budowlane maję zbrojenie z siat
ki /2/ z tworzywa sztucznego, \/\ub z włókna 
ciętego z tworzywa sztucznego, rozproszonego 
w masie, o długości włókien do 25 mm. Dodatko
we wzmocnienie cienkościennych elementów bu
dowlanych /l/ etanowi wywinięcie /3/ siatki 
/2/, tworzące dwie Jej warstwy. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E04G 
E020 

Al(21") 262046 (22) 86 10 23 

(71) Politechnika śląska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Kobiela Marek, Adamus Adam 

(34) Urządzenie do formowania monolitycznych 
Betonowych Ław fundamontowych budynków 
wznoszonych na terenach podziemnej 
eksploatacji gornlczeT 

\57) Urzędzenia ma deskowania narożnikowe do 
formowania naroży wewnętrznych, złożone z 
dwóch tarcz prostych /9/ lub Jednej tarczy 
Prostej i Jednej kętowej /10/ połączonych po¬ 
między sobę na zawiasy /li/ oraz ma tarcze 
jj*upełniaję-:e, przy czym połęczenie tarcz 
^•kowania w kierunku poprzecznym uzyskuje 
•lę poprzez Jarzma o regulowanej szerokości, 
nakładane na tarcze od góry. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) 6O5C Al (21) 261430 (22) 86 09 16 

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

(72) Oroszczyk Eugeniusz, Pietryga Stanisław, 
Surowiec Andrzej, Mateja Eugeniusz, 
Kozioł Zbigniew 

(54) Urządzenie do ryglowania wrót szybowych 

(57) Urządzenie ma mechanizm ryglujęcy złożony 
z ryglujęcego sworznia / I / osadzonego na ru¬ 
chomym rdzeniu elektromagnesu / 2 / , który Jest 
przymocowany do szybowej obudowy, oraz z nie¬ 
ruchomej prowadnicy / 3 / , wewnątrz której prze¬ 
mieszcza się współpracująca z ryglującym sworz¬ 
niem / I / ruchoma tuleja /A/ zaopatrzona w 
przestawny uchwyt. Na zewnętrz szybowych wrót, 
na wysokości miejsca zainstalowania mechanizmu 
ryglujęcego Jast umieszczona dodatkowa osłona* 
Urzędzenie skutecznie zabezpiecza wrota azybowe 
przed ich otwarciem podczas jazdy klatki szybo¬ 
wej. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E06B Al (21) 261422 (22) 86 09 15 

(71) Lubuskie Zakłady Okrętowe "LUBMOR" 
Trzcianka 

(72) Ciechanowski Oan 

(54) Samonośne, ogniotrwałe skrzydło drzwi 

(57) Skrzydło drzwi składa się z dwóch metalo¬ 
wych kaset, których obrzeża sa zagięte pod ke¬ 
tem 90°, przy czym wewnętrzna kaseta / I / jest 
osadzona przylgowo we wnętrzu zewnętrznej ka¬ 
sety / 2 / . Kasety / I , 2/ so ze sobę sklejone 
za pośrednictwem mineralnej wełny / 5 / i trwale 
złęczone przerywane spoinę pachwinowe / 7 / . 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(51) E21C AK21) 261429 (22) 86 09 16 

(71) Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe 
Kopalnia Węgla Kamiennego "BORYN1A", 
Jastrzębie Zdrój 

(72) Niemiec Ryszard, Kiwic Andrzej, Brachman 
Hubert 

(54) Sposób zabezpieczenia układów z podwójnym 
łańcuchem pociągowym kombajnów węglowych 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 

(57) Sposób polega na utrzymaniu obu nitek po-
cięgowego łańcucha w korzystnym położeniu 
nad rynnami trasy przenośnika ścianowego po¬ 
przez manewrowanie dwoma siłownikami połęczo-
nymi cięgnami z osobnymi kasetami przesuwnie 
nałożonymi na ten łańcuch. Urządzenie me dwie 
kasety /&/ poszerzonego ogniwa łańcucha za¬ 
opatrzone w dolnej częóci w obrotowe rolkę 
/12/ t a w górnej częóci zamykanej uchylnym 
ramieniem /14/ wyposażone w sworzniowy zaczep 
/!/ do mocowania z siłownikiem. Wynalazek eli¬ 
minuje zagrożenie wywołane nadmiernymi drga¬ 
niami dynamicznymi poclęgowych łańcuchów kom¬ 
bajnowych. /2 zastrzeżenia/ 

4 (51) E21D 
B213 

Al (21) 260250 (22) 86 06 23 

(71) Młodzieżowy Ośrodek Innowacji "POLIN", 
Katowice; Huta "Łabędy", Gliwic« 

(72) Nikiel Maciej, Jońca Joachim, Kumorek 
Krzysztof, Kornas Józef, Kauder Joachim 

(54) Łęcznlk spagnicowo-ociosowy i urzędzenie 
do .jego wytwarzania 

(57) Łęcznlk stanowi odcinek kształtowniki» 
stosowanego na obudowy chodnikowe o długości 
/!/ nie mniejszej od 500 mm, wygięty na 

kształt litery "V" promieniem /R/ wynoszący* 
co najmniej 140 mm. Urzędzenie do wytwarzania 
łęcznika / I / składa się z matrycy / 5 / i stamp. 
l a /W, przy czym stempel /6/ ma na obu swych 
końcach prowadnice przeciwdzlałajęce odkształ¬ 
ceniu wyginanego kształtownika. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) E210 Al(21) 260729 (22) 86 07 23 

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

(72) Sender Zdzisław, Maciejewski Jeremi, 
Liduchowski Leonard, Borowik Ryszard 

(54) Obudowa górnicza, zwłaszcza dla pokładów 
"tęplacycn 

(57) W obudowie, w tłoku / I / lub/i dręgu tło¬ 
kowym / 3 / znajduje się ciecz lepko- sprężysta 
/ 4 / oddzielona od emulsji wodno-olejowej /2/ 
przegrodę / 5 / . /I zastrzeżenia/ 

4(51) E23Ü Al(2i; 261259 (22) 86 09 01' 

(71) Rybnicko-Jeatrzębskie Gwarectwo Węylowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Jastrzębie", 
Jastrzębie Zdrój 

(72) Zajęć Krystian, Merecz Jerzy 

(54) Zestaw stropnicowy ścianowej obudowy 
przesuwanej 

(57) W zestawie zewnętrznym, korytkowym ele- J 
mencia / I / osadzony jest wewnętrzny, skr2yn- < 
kowy element / 2 / z przyłączonymi, stabilizuj» 
cymi gniazdami / 7 / na hydrauliczne stojaki 
/ 8 / indywidualne, wraz z przyłęczem /16/ poje« 
dynozyifi i/lub podwójnym, mocowania przestiwni-
ków /6/ przesuwu zewnętrznego, korytkowego 
elementu / 1 / , z łaczęcymi trzpieniami /14/, 
/15/. do zewnętrznego, korytkowego elementu 
/ I / przyłączone sa stabilizujące gniazda /10/, 
poleczenia indywidualnych stojaków / 8 / . Ono 
/9/ wewnętrznego, skrzynkowego elementu / 2 / ma 
szczeliny /1O/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E210 Al 121) 261336 (22; 06 09 ,OJ 

(71) Centralna Stacja Ratownictwa Górnlcz«go, 
Bytom 

(72) Pałka Marian, Wiernek Antoni, Kajdaez 
Zygmunt, Wilczek Rafał 

(54) Sposób 1 urządzenie do uszczalnlanig 
górotworu w podziemiach kopalń 

(57) Spoeób polega na odgradzaniu szczelin i 
wyrw od przestrzeni roboczej wyrobisk za pomo¬ 
ce przegrody i wypełnianie tych szczelin i 
wyrw pianę samoutwardzalna. W tym celu stosuj« 
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«ię urzędzenie złożone z dwóch zbiorników 
/!/» /2/ pomęczonych z jednej strony poprzez 
zawory redukcyjne /6/ i zawory odcinaJęce /7/ 
z aieszalnikiem /8/j a z drugiej strony z 
przewodem /5/ gazu sprężonego. 

/4 zastrzetenla/ 

4 i51) E210 Al (21) 261383 (22) 86 09 11 

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

(72) Skoczyński Wojciech, Drederichs Ryszard, 
Sznapka Helmut, Puch Edward, daromin 
Zygmunt, Major Mirosław 

(54) Urządzenie do regulacji podporności 
wstępnej obudowy górniczej 

(57) Urządzenie zawiera progranujęcy rozdzie¬ 
lacz /li/, połęczony z jednej strony poprzez 
przełącznik obiegu / 1 0 / z przewodem / 2 2 / ła-
czfcym rozdzielacze / 3 , 4/ ze sobę, a z dru¬ 
giej z magistrala / 1 4 / wysokiego ciśnienia, 
•agistralę / 1 6 / regulowanego ciśnienia i ma¬ 
gistralę spływowe / 8 / . /I zastrzeżenie/ 

4(51) E210 Al (21) 261583 (22; 66 09 25 

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

(72̂ ) Farma» Zdzisław, Banasik Dan, Binkowski 
Tadeusz, Konopko Władysław, Klima Adam, 
Kostyk Tadeusz 

{5A) Zawiasie podciągu obudowy tymczasowe.1 
wyrobisk korytarzowych 

' (37) Zawiasie składa się z dwóch dźwigni / 2 , 
V poleczonych sworzniem /A/ dla tworzenia 
kleszczy obejmujęcych stropnicę / 7 / odrzwi 
obudowy oraz z ruchomego wodzika / 1 3 / zamoco¬ 
wanego na wrzecionie / 9 / w dolnym ramieniu 
/8/ pierwszej dźwigni / 2 / 1 zaopatrzonego w 
półkę / 1 5 / dla układania podcięgu / I / . Dolne 
•"amię / 1 7 / drugiej dźwigni / 3 / jest wypoaaźo-
n« w śrubę / 1 8 / do łęczenla obu dźwigni / 2 , 3/ 
ze sobę 1 zabezpieczania przed niekontrolowa¬ 
nym otwieraniem się kleszczy, oraz we wspornik 
/19/ ze śrubę / 2 0 / opierajęcę się na stropnicy 
/7/ dla ustalenia położenia kleszczy na od-
.rzwiach obudowy. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E210 Al (21) 261652 (22) 86 09 29 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

(72) Fischer Jacek, Janowski Andrzej 

(54) Urzędzenle do zatłaczania zaprawy 
cementowej w otwór, zwłaszcza kotwIowy 
obudowy górniczej 

(57) Urzędzenie ma dwie sprzężone, naprzemian 
pracujęce, hydrauliczne pompy tłokowe / I / i 
/ 2 / . Pompy te zespolone z czterokomorowym za¬ 
worem / 3 / ea połączone, każda z parę Jego ko¬ 
mór /A, B/ i / C , O/, w którym to zaworze / 3 / , 
w każdej parze komór /A, 8/ i / C , 0/ komory 
tej pary sę między sobę połęczone otworem 
przepływowym i każda para komór /A, B/ i / C , D/ 
Jest jedna wejściowe komorę /A, C/ połączona 
z doprowadzającym przewodem /A/ i z przynależ-
n a J eJ pompę /!/, / 2 / . Druga wejściowa komora 
/B, 0/ Jest połączona z odprowadzajęcym prze¬ 
wodem / 9 / . W każdej komorze /A, B, C, 0/ Jest 
umieszciona kulka / 5 / , / 6 / , / 7 / , / 8 / . 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E21D Al (21) 261764 (22,) 86 10 06 

(71) Oębrowskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "NIWKA - MOORZEOOW", 
Sosnowiec 

(72) Rudnicki Mieczysław, Kornaszewski 
Włodzimierz, Kyzioł Oan, Misiaszsk 
Kazimierz, Urbánek Andrzej, Pretor 
Wincenty, Drewniak Adolf, Cieślak 
Zbigniew 

(54) Obudowa zmechanizowana 

(57) Obudowa ma stropnicę wysięgnikowe /A/ 
podparte co najmniej Jedne podporę / 5 / i po¬ 
chylone zgodnie z nachyleniem stojaków sekcji 
/ 2 / , przy czy» dolna część podpory / 5 / osa-
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dzona Jest w gnieździe / 8 / , które Jest zawie-
szone i oparte na osłonie / 7 / w dolnej Jej 
części. Koniec stropnicy wysięgnikowej / 4 / 
wsparty jest na siedliskowo-oporowych uchach 
/6/, które rą drugim punktem podparcia strop-
nicy wysięgnikowej / 4 / . Ucha / 6 / usytuowane 
88 w górnej części osłony / 7 / . 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E21O Al (21) 261879 (22) 86 10 14 

(71) Białostockie Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych, Białystok 

(72) Sawczuk Leszek, Kownacki Bogusław 

(54) Urządzenie do przemieszczania i montażu 
pro fabrykowanych elementów przestrzennych, 
zwłaszcza do budowy tuneli 

(57) Urządzenie stanowię dwie wzdłużne belki 
stalowe / 3 / osadzone trwale na kołach stalo-
wych z obrzeżem / 2 / i poleczone ze sobę na 
końcach rozłęcznymi poprzecznymi belkami. Na 
wzdłużnych belkach / 3 / sę osadzone pionowo 
bolce / 5 / wchodzęce w prowadnice umiejscowione 
w górnych wzdłużnych belkach / 6 / , dłuższych w 
stosunku do dolnych, posiadające otwory z og-
ranicznikami obrotu /10 i 11/ i mieszczące po-
ziomo usytuowane éruby /13/ służące łączeniu 
urządzenia z przemieszczanym elementem /12/. 

Urządzenie służy do budowy tunelowych 
przejść pod czynnymi cięgami komunikacyjnymi 
dla celów komunikacji i infrastruktury. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D, A2(2i; 264134 (22) 87 02 16 

(75) Gwiazda Aleksander S., Gwiazda Dan B., 
Sosnowiec 

(54) Obudowa zmechanizowana z prostoliniowym 
torem prowadzenia lemniakatowego 

(.57) Prowadzenie lemnieketowo obudowy stanowi 
pojedynczy wahacz / 4 / łęczęcy spęgnicę / I / 1 
osłonę odzawałowa / 5 / oraz wysięgnik / 6 / połą-
czony sztywno ż tę osłonę i zaopatrzony w 
czop /&/ współpracujący z krzywkowe powierz-
chnia /9/ krzywki /!/ przymocowanej do spagni-
cy /!/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E210 Al(21) 265426 (22J 87 04 28 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM" ± 

(72) Gromada Zdzisław W 

(.54) Sposób wykonywania połączenia pionowego 
szybu górniczego z wyrobiskiem poziomy» 
lub pochyłym 

(57) Sposób polega na tym, że na odcinku od-
powiednio dłuższym od przewidzianej wysokości 
podszybia /3/ wykonuje się szyb /I/ w turbino-
wej obudowie /2/ i pod Jej osłonę wykonuje sie 
wyłom między istniejęcymi wyrobiskami a tubin-
gowę obudowę /2/ oraz obudowuje się podszybie 
/3/ i piwnice /5/, po czym wymontowuje się 
turbingi z szybu /I/ w obszarze światła wlotów 
do szybu /!/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21D Al (21) 265848 (22) 87 05 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Zakłai 
Badawcze i Projektowe Miedzi "CUPRUM" 
Wrocław 

(72) Błędek Wiktor, Cieazkoweki Henryk, 
Krajewski Stanisław, Siewierski Stanisłl 
Wanielista Konrad, Źołynlak Leszek 

(54) Podsadzkowo-zawałowy sposób likwidacji 
wybrane.1 przestrzeni w kopalni podziemni 

(57; Sposób polegający na tym, te likwidować 
pustkę poeksploatacyjna najpierw podsadza sifj 
do pewnej Jej wysokości, per czym dopiero po*f^ 
tałę część tej puetki zapełnia się gruzowleki 
skalnym otrzymanym w wyniku zawału otropu, 
charakteryzuje się tym, źe po napełnieniu po* 
sedzke pustki poeksploatacyjnej w dany» cykl* 
wyblerdnia, a przed wywołanie» zawału stropu 
tym cyklu, stawia eię na tej podsadzce dodati 
we podparcie dla stropu, odkrytego w naetepn) 
cyklu wybierakowym, przy czym to podparcie 
stropu w ty» cyklu wybierakowy» rabuje aie ni 
prędzej niż po napełnieniu podsadzkę pustki 
poeksploatacyjnej powstałej w następnym cyklu 
wybierakowy», a linię zawału w danym cyklu 
przesuwa alę względem linii podsadzki w kierir 
ku zrobów. /I zaatrzeżan^ 
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4(51) E210 Al (21) 265992 (22) 87 05 28 

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego, 
Zakład Bedawozo-Rozwojowy Budownictwa 
Górniczego "BUOOKOP", Mysłowice 

(72) Kranerczyk Edward, Mateja Dan, Słoma 
Ignacy, Godziek CJerzy, Paliga Czesław, 
Rułka Kazimierz 

(54) Rozpora górnicza, zwłaszcza dla obudowy 
Tukowe.1 o profilu korytkowym 

(57? Rozpora wykonana z kątownika /I/ ma na 
dłuższym końcu korzystne wyprofilowanie /5/ 
odpowiadające wewnętrznemu górnemu obrysowi 
kształtownika /6/ korytkowego. Głębokość /a/ 
wyprofilowana /5/ jest równa 5 7 40% wysokości 
/h/ kształtownika korytkowego. 

/2 zastrzeżenia/ 

E21D A2C21) 266450 (22) 87 06 24 

Daworznicko Mikołowskie Gwarectwo 
Węglowe, Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Bolesław śmiały", Łaziaka Górne 
Gałeczka Stanisław, Skupnik Krystian, 
Chůdek Mirosław, Pach Andrzej 

Urządzenie podporowe stropnic obudowy 
chodnikowej 

(57) Urządzenie składa się ze stojaka /I/, któ-
ry w części górnej / 2 / ma ucha /3/ symetrycz-
nie usytuowane względem osi pionowej stojaka. 
W ucha te wprowadzone są rozpory /A/ i osadzo-
ne przegubowo za pomoce sworzni /5/. Rozpory 
/A/ na drugim końcu maję osadzone uchwyty /6/ 
przegubowo za pomocą sworzni /8/. Uchwyty mo-
cowane s$ ciernie za pomoce obejm /9/ do strop-
nicy /7/. Kęt odchylenia / /- 30° ć 60 . Urzę-
dzenie umożliwia podparcie stropnicy w trzech 
punktach i eliminuje konieczność stosowania 
dużej liczby pośredników. /I zastrzeżenie/ 

K51) E210 
F16L 

Al(21) 266629 (22^ 87 07 01 

71) Kombinat Górniczo- Hutniczy Miedzi, 
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

72) Korolko Leon 

(54J Konstrukcja wsporcza pod rurociąg g 
dużym obciążeniu,.zabudowywany w czynnym 
szybie wydobywczym 

(.57) Rozwięzanie umożliwia uniknięcie obcią-
żenia /rzędu 150-200 ton/ obudowy szybu i 
ogranicza czas wstrzymania wydobycia szybem 
związany z budową w nim rurociągu głównego 
odwadniania. Konstrukcję wsporcza tworzy kon-
solowa belka /5/, usytuowana Jednym końcem 
wewnątrz szybu /I/, wsparta na usytuowanym 
poza rurą szybową fundamencie /7/,~przeclwnyi 
końcem usytuowanym w rurowym chodniku / 2 / 
rozparta o strop tego chodnika. 

/5 zastrzeżeń/ 

l£L' 

4(51) E21D Al (21) 267422 (22j 87 08 22 

(30) 86 08 28 - DE - P 36 29 214.1-24 
(71) ARMO Gesellschaft für Bauelemente ^\ 

Bau - und Wohnbedarf mbH, Recklinghausen, 
OE 

(72) Banning Gunter 

(54) Kształtownik do obudowy kopalń i tuneli 

{57) Kształtownik ma w dolnej /A/ i górnej 
/3/ półce otwory montażowe /5/ rozmieszczone 
w zadanych odstępach na osi wzdłużnej /M/ pół-
ki /3, A/, przy czym dolne i górne otwory /5/ 
leżę w Jednaj osi. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) E21F Al (21) 261545 (22^ 86 09 23 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

(72) Woźniakowski Bogusław, Ciurla Zdzisław, 
Waniellsta Konrad, Źołyniak Leszek, 
Naporow8kl Zbigniew 
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(54) Sposób zwiększenia przepływu grawita-
cyjnego mieszaniny podsadzkowej, 
zwłaszcza utwardzalnej 

(57) Sposób polega na tym, że do wody będącej 
medium trensportujęcym dodaje się, w ilości 
0,7 ř 5% jej masy, upłynniecza hydraulicznego 
w postaci żywicy meleminowo-formaldehydowo-
siarczynowej. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E21F Al(21ł 265306 (22) 87 04 21 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

(72) Szczap Józef, Debkowski Rafał, Żołyniak 
Leszek, Prusak Tadeusz, Krzystański 
Ryszard, Płaskonka Adam, Herbue Dan 

(54) Segmentowa, powtarzalna tama podsadzkowa, 
"zwłaszcza dla wyrobisk o dużych wysokoś-
ciach • 

(57) Konstrukcję nośną tamy stanowi kratowni-
ca przestrzenna o budowie piętrowoj, w której 
łączone sa ze soba rozłącznie w pionie i po-
ziomie dwa rodzaje segmentów, przy czym pier-
wszy rodzaj tych segmentów stanowię dwie 
płaskie kratownice /5, 8/ złęczone na stałe 
w kształt litery "V dolna belkę stanowięcę 
wspólne oś rozchylenia obu kratownic /5/ tego 
segmentu względem siebie, z M drugi rodzaj 
tych segmentów stanowi płaaij kratownica /13/, 
zawierajęca w swym układzie pionowym co naj-
mniej Jeden rozsuwny stojak, usytuowany w 
tamie względem segmentów pierwszego rodzaju 
na górnych belkach /25/ ich kratownic /5, 8/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) E21F Al (21) 265307 (22) 87 04 21 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

(72) Szczap Józef, Żołyniak Leszek, Dębkowaki 
Rafał, Herbus Jan 

(54) Przesuwny podest górnlczsj tamy 
podsadzkowej 

(57) Przesuwny podest zbudowany jest z pomos-
tu /5/ i płóz /A/. Pomost /5/ z płozami /4/ 
połęczony jest rozsuwnymi wspornikami /6/, za-
montowanymi swoimi końcami do nich za pomoce 
przegubów /7/, a od strony czołowej podestu 
sztywny wspornik /8/ połęczony na stałe z pło-
Z9 ź 4/ J°«t również połęczony przegubem /7/ 
z pomostem /5/. Przesuwny podest umożliwia 
budowanie powtarzalnych tam podsadzkowych z 

płftzezyzny poziomaj, a które maję zastosowa-
ni« w tamowanych pochylniach zjazdowych o na-
chylonym spęgu. • ' , /I zastrzeżenie/ 

MS/ 

\ 

A, 
Si. 

4(51) E21F 
E21D 

A2(21) 265660 (22) 87 05 11 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Lisowski Andrzej, Sołtyesk Kazimierz, 

Myszkowski Michał, Kołton Krzysztof, 
Fels Michał, Jurkowski Wojciech, eier 
Aleksander, Lisiecki Bronisław, Filipek 
Marian, Szatan Czesław, Etryk Włodzimierz, 
Krajewski Krzysztof 

(54) Sposób przemieszczania tamy podsadzkowej 
w ścianach z obudowę osłonowe oraz tama 
podsadzkowa przesuwna dla ścian z obudowę 
osłonowe 

(57J Najpierw przemieszcza się konstrukcję 
wsporczę z Jednoczesnym obniżeniem nieruchomej 
w tym czasie przepony w dolne położenie na tej 
konstrukcji, a następnie przesuwa się nadężnie 
przeponę po nieruchomej, wsporczej konstrukcji 
w położenie górne, wyjściowe do kolejnego cyklu. 

Tama podsadzkowa ma cięgłę, odzyskiwalne 
przeponę /I/, odgradzajęcę między spęgiem /10/ 
i stropem /6/ przestrzeń podsadzane /2/ od 
roboczej przestrzeni /3/ ściany, połęczonę za 
pomoce hydraulicznych siłowników /5/ z osło-
nami /A/ obudów ścianowych, spełniajęcymi funk-
cję konstrukcji wsporczej tamy. Siłowniki /5/ 
wyclagaję przeponę /I/ spod materiału podsadz-
kowego przyciskajęcego Ję do spęgu /10/ i obu-
dowy oraz dociskają przeponę /I/ do stropu /6/ 
na linii górnych krawędzi osłon /A/. 

/A zastrzeżenia/ 

čT~tii-

4(51) E21F Al(2l) 265847 

(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi 
Zakłady Badawcze 1 Projektowa Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

(72) Żołyniak Leszek, Krajewski Stanisław, 
Cieszkowski Henryk, Wanielieta Konrad, 
Butra Jan 
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#54) Qpogéb pełnego wybierania złoża w polu 
Sfiadnikowym 

(57) Spo»ób polega na ty«, że co najmniej 
część osadnikowego pola przeznaczonego na 
osadniki rozcina sie jenoetapowo koaorowymi 
wyrobiskami z zastosowaniem między nimi natu-
ralnych filarów a wybrana przestrzeń w tych 
wyrobiskach utwardzona podsadzka wypełnia się 
sukcesywnie za postępująca rozcinka tej częeci 
osadnikowego pola po czym dopiero wybiera się 
pozostawione naturalna filtry uzyskując przes-
trzeń na osadniki, /I zastrzeżenie/ 

4(51/ E21F 
GO1B 

(71) 

Al(21) 266271 (22^ 87 06 12 

Kombinat Górniczo-Hutnlczy Miedzi 
Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi 
"CUPRUM", Wrocław 

(72) Żołyniak Leszek, Oębkowski Rafał» 
Szczap Józef, Herbue Jan .... ,, 

w rurociągu, zwłaszcza podsadzkowym 
zabudowanym w szybie kopalnianym 

(57) W urządzeniu każdy prowadnik / 7 / , złożony 
z dwóch ramion / 8 / połączonych ze soba prze-
gubowo, ma toczne kółko / 9 / osadzone w osi 

przegubu tych ramion / 8 / , przy czym przeciwne 
końce / 5 / ramion / 8 / prowadników /If osadzone 
sę przegubowo w ruchomej wzdłuż cięgła / 2 / , 
podstawie /A/} na którym to cięgle /Z/ pomię-
dzy podstawami / I / i / 4 / »ę osadzone dwis 
tuleje /ll/ f /12/ każda złęczne z inna pod-
stawę / I / i / 4 / , natomiast wewnętrzne końce 
tulel /11/, /12/ sa zakończone kołnierzami 
/13/, /14/, pomiędzy którymi jest osadzona 
sprężyna /15/. /I zastrzeżenie/ 

m\ AA 

/ ^ „_ . i 

DZIAŁ F 

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE: TECHNIKA MINERSKA 

1(51) F02F Al (21) 261742 (22) 86 10 07 

E(71) Dom Handlowy Nauki, Sp. z o.o. Polskiej 
Akademii Nauk, Filia Wrocławska, 
Wrocław 

i) Kwapisz Stanisław 

Spalinowy silnik samoząpłonowy 

57) Silnik z oscylacyjno-toroidalnymi cylind-
rami ma stały wał cylindryczny /6/ z Jednej 
strony zakończony kołnierzem /li/. Na wale /6/ 
osadzony jeot na łożyskach /7/ ruchomy blok 
/2/ z toroidalnyml cylindrami /3d, 3m/, w któ-
rych umieszczona sę głowice tłoków. Na drugim 
końcu wału /6/ jest umieszczone koło zamacho-
we /I/ dociśnięte nakrętka /12/. Koło zamacho-
we /I/ połęczone Jest poprzez przynajmniej 
Jedno koło zębate /10/ z wałem napędowym /9/. 
Głowice tłoków połęczone sę ze wspornikami / 4 / 
trwale zamocowanymi do stałego wału /6/. 

/8 zastrzażeń/ 

4 (51) F02M Al (21) 261642 (22j 86 09 30 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów 
Osobowych, Warszawa 

(72) Laskowski Włodzimierz, Zaręba Czesław 

(54) Układ sterowania przepustnica gaźnlka 

(57; Układ składa się z dźwigni kętowej /4/ 
umieszczonej obrotowo na sworzniu mocującym 
wspornik /2/ do pokrywy silnika /I/. Pedał 
przyspieszenia połęczony jest cięgnem elastycz-
nym /7/ z Jednym ramieniem dźwigni kętowej /4/, 
Oś przepustnicy gaźnika /6/ poleczona Jest 
cięgnem sztywnym /12/ z drugim ramieniem dźwig-
ni kętowej /4/. /3 zastrzeżenia/ 

F02M 
F02D 

A l ( 2 ] J 267640 (22) 87 09 08 

(30) 86 09 09 - CH - 03Ö16/82-2 
(71) Nova - Warka AG, E f f r e t i k o n , CH 
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(54J Urzędzenia do wtryskiwania paliwa do 
silników Diesla 

(57) Urządzenie aa pompę paliwowa /3/, która, 
na tłok /7/ ze starowanie» krawędziami ukoś¬ 
nymi. Pompa paliwowa /3/ napędzana jest przez 
zasilany medium ciśnieniowy* zeepół tłoka 
Osiowego /20/, a tłok /!/ pompy ma możliwość, 
dzięki urządzeniu nestawczemu /60/, obrotu 
wokół osi /8/. W układzie medium ciśnieniowe¬ 
go umieszczony Jest zespół sterujący /31/f 

który reguluje dopływ i odpływ medium ciśnie¬ 
niowego do podwójnio działającego tłoka osio¬ 
wego /22/ zespołu tłoka osiowego /20/. Impuls 
początku suwu wtrysku jest podawany przez 
elektryczny nadajnik impulsów /40/ lub steru¬ 
jący wałek rozrzędu na zespole sterującym /31/< 
Tłok zwrotny /34/ na zespole sterującym /31/ 
Jest zasilany paliwem 1 jest połęczony poprzez 
przewód /33/ z komorę /6/ pompy. Na zakończe¬ 
nie suwu wtrysku krawędź sterujsca /12/ uwal¬ 
nia przelot /14/ i uderzenie ciśnienia oddzia¬ 
łuje poprzez przewód /33/ no tłok zwrotny 
/34/. . /9 zastrzsżeń/ 

29 78 

25 23 27 

4(51) F02N Al (21) 260285 (22) 86 06 26 

(.71) Dom Handlowy Nauki Sp. z o.o., Warszawa 
(72) Galiński Dań, Pilawsld M«rek, Szymański 

Alfred 

(S4) Przekształtnik do rozruchu spalinowego 
silnika kolejowego 

(57} Przekształtnik zawiera transformator /8/, 
którego uzwojenie wtórne /3/ w przekroju pros¬ 
topadłym do osi cewki ma pola powierzchni / 7 / 
trzy do pięciokrotnie większe od pola powierz¬ 
chni przekroju kolumny /6/ rdzenia ferromagne¬ 
tycznego. Uzwojenie wtórne /3/ usytuowane Jest 
asymetrycznie przynajmniej na jednej kolumnie 
/6/ z jednoczesnym zachowaniem jednakowych 
odległości ode tępot* uzwojenia /3/ od powierz¬ 
chni ścian zewnętrznych rdzenia. Rozwiązanie 

zastępuje baterię akumulatorów dotychczas 
stosowanych do rozruchu lokomotywy lub może 
z tę baterią współpracować. /2 zastrzeżenia/ 

4(53} F02N Al (217 261568 (22) 86 09 26 

(71) Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych, 
Łomianki 

(72) Kociel Wojciech , 

(5Á) Mechanizm blokujący powtórzenie rozruchu. 
zwłaszcza w stacyjkach pojazdów samocho¬ 
dowych 

(57) Mechanizm ma zapadkę /6/ zamocowane ob¬ 
rotowo na kołku w korpusie zamka. Zapadka /6/ 
ma na powierzchni czołowej równię pochyłe /12/ 
ograniczona krawędziami /L/ 1 /K/ oraz dwie 
powierzchnie płaskie /13/ i /15/. Od'strony 
wewnętrznej powierzchnia /16/ ma zaczep /I"/, 
o który zaskakuje kołek sterownika obracanego 
kluczem. /3 zastrzeżenia/ 

4 (51) F02P Al (21) 261302 (22) 86 09 05 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Porzędkowski Edmund, Opacki Bronisław 

('54) Sposób oraz układ do pomiaru charakterys¬ 
tyki kata wyprzedzenia zapłonu w funkcji 
prędkości obrotowej wału korbowego 
czterosuwowogo eilnika spalinowego* o 
zapłonie iskrowym 

(57) Sposób polsga na tym, że generuje się 
ciąg Impulsów szpilkowych /a/ pojawiajęcych 
się w chwilach występowania iskry zapłonowej 
w dowolnym cylindrze silnika i generuje się 
ciąg impulsów szpilkowych /b/ w momentach, gdy| 
tłok tępo cylindre wykonuje zwroty zewnętrzne 
kończące zarówno suwy sprężania, jak 1 euwy 
wydechu, po czym na Ich podstawie formuje się 
przebieg prostokętny /c/ przyjmujęcy stan wy¬ 
soki w czasie upływajęcym pomiędzy wyetaplenli 
iskry zapłonowej, a wykonaniem przez tłok tego3 

cylindra najbliższego zwrotu zewnętrznego koń¬ 
czącego suw sprężania, a następnie przez zli¬ 
czanie impulsów wzorcowych w stanie wysokim 
przebiegu prostokątnego i zliczanie Impulsów 
wzorcowych w stanie niskim przebiegu prosto-
kętnego, mierzy się czas trwania stanu wyso¬ 
kiego tego przebiegu, w którym to czasie wał 
korbowy obraca się o kat wyprzedzania zapłonu 
/KWZ/ oraz mierzy się czas upływający pomiędzy 
wykonaniem przez tłok kolejnych zwrotów zew¬ 
nętrznych kończących kolejne suwy sprężania, 
w którym to czasie będącym okresem przebiegu 
proetokatnego wyznaczonym przez kolejne jego 
zmiany ze stanu wysokiego na niski, wał korbo¬ 
wy obraca się o 720 stopni i przsz pomiar tych 
czasów pośrednio mierzy się wartość kata wyp¬ 
rzedzenia Zapłonu /KWZ/ automatycznie oblicza¬ 
jąc Iloczyn 720 stopni przsz iloraz czasu trwa¬ 
nia stenu wysokiego przebiegu prostokętnego do 
jsgo okresu, a także mierzy się prędkość obro¬ 
towe /N/ wału korbowego automatycznie oblicza¬ 
jąc iloraz 120 etopnl przaz okres przeblsgu 
prostokątnego. . 
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Układ zawiera czujhlk wyładowań iskrowych 
/Ci/» czujnik /C2/ występowania zwrotu zew-
nętrznego tłoka, przerzutnik /P/, układ ste-
rujący /US/ bramki NANO /Bl, B3, B4/ bramkę 
negujac9 /B2/, generator wzorcowy /GW/, licz-
niki asyncbroniczne /LI, L.2/, arytmometr /A/ 
oraz urządzenie wyjściowe /UW/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) FO3D Al(2i) 262022 (22; 86 10 22 

(75) Podemski Kazimierz, Pszczyna koi. Łąka 

(54) Osłona śmigła wiatraka 

(57) Osłona składa się z części ciągnącej /Z/ 
0 w przybliżeniu cylindrycznym kształcie, 
rozszerzajęcej się atożkowo z Jadnego końca 
oraz z części wprowadzającej /li/ o zmiennym 
k9Ztałcie. Obie części /2 i 11/ osłony tworzę 
>szę, której wlot skierowany Jest w stronę, 
której wieje wiatr. 

Część wprowadzajęca /li/ osłony zbudowa-
Fna Jest z pokrytego płótno szkieletu utworzo-
fnego ze sztywnych cięgien połączonych przegu-
bowo ze soba, przy czym cięgna połączone sę 
przegubowo z elementami łączącymi /&/ na częś-
ci cięgnacdj / 2 / osłony i tworzy w ten sposób 
trójkątne płyty części wprowadzajęcej /li/ 
mogące zmieniać swoje położenie względni częó-
ci ciągnącej / 2 / . Do tego celu służę linki 
regulacyjne /20/ przymocowane do wierzchołków 
płatów o kształcie trójkętów równoramiennych 
1 ściągane przez wciągarkę /2/. Do punktów 
przegubowego poleczenia cięgien leżących na 
krawędzi zewnętrznej częaci wprowadzającej 
/li/ osłony przymocowane aa sprężyny odcięga-
Jęce /14/ zaczepione do wsporników /13/ na 
części cięgnęcej / 2 / osłony. /6 zastrzeżeń/ 

•"W/ 

F04B Al {?!) 261715 (22; 86 10 03 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki 
Remontowej Energetyki, Wrocław 

V72] Pilak Stanisław, Łupkowski Bolesław 

Ręczna pompa 'hydrauliczna 

(57) Korpus / I / pompy połączony jest ze zbior-
nikiem / 7 / za pomoce dwuśrednicowego, wkręco-
nego weń trzpienia /8/, którego drugi, grubszy 
koniec Jest centralnie wydrążony i ma zespoły 
Promieniowo wykonanych otworów /10/, przeni-
kajęcych się z centralnym kanałem /li/. 

Wokół trzpienia / 8 / , który przechodzi 
przez zbiornik / 7 / , osadzony Jest cylindrycz-
ny filtr siatkowy /12/. W roboczym kanale 
/13/ znajduje się ssęcy zawór /14/ i tłoczny 
zawór /15/. Równolegle połączony Jest zasila-
jący kanał /16/ majęcy ujście, podobnie Jak 
roboczy kanał /13/, w zbiorczym tłocznym ka-
nale /18/ f z którego wychodzi co najmniej je-
den wyjściowy kanał /19/. Pompa Jest przezna-
czona do baJania szczelności wysokociśnienio-
wej armatury, zbiorników, rur o dużej pojem-
ności oraz do sprawdzania, ciśnieniomierzy. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) F04B Al (21; 261957 (22) 86 10 20 

(71) Rybnicko-v~Jastrzęb8kie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "1 Maja", 
Wodzisław Śląski 

(72) Krzempek Franciszek, Suchánek Roman, 
Knopek Jerzy, Brudny Ryszard 

Układ ąamoczynneuo przygotowania i prze-
syłu emulsji wodno-olejowoj na dół ~ 
kopalni 

(57) Układ zawiera mieszalnik /10/ emulsji 
wodno-olejowej /E/, do którego jest wprowadzo-
ny wylotem cyklonowym inżektor /6/, przyłęczo-
ny wlotem poprzez zawór elektropneumatyczny 
/5/ do zbiornika wlewowego / 4 / , zasilanego ole-
jem emulgujęcym /O/ ze zbiorników głównych 
/la, lb/. Drugi wlot inżektora /6/ Jest przy-
łączony poprzez zawór elektropneumatyczny /8/ 
i pompę wodne / 7 / do rurociągu wodnego /9/. 
MJeazadło /li/ mieszalnika /10/ jest napędzane 
&.>ię odrzutu wylotu sprężonego powietrza, wpro-
wadzonego do niego poprzez zawór elektropneuma-
tyczny /12/ z rurociągu sprężonego powietrza 
/13/. Wylot mieszalnika /10/ jest przyłęczony 
przez zawór elektropneumatyczny /14/ i zbior-
nik przejściowy emulsji /15/ z pompę emulsji 
/16/ do szybov/ych zbiorników emulsji /17a, 17b/, 
połączonych poprzez zawór elektropneumatyczny 
z rurociągiem szybowym emulsji, do którego 
podłęczona jest na poszczególnych poziomach 
wydobywczych stacja redukcyjna połączona ruro-
ciągami dołowymi emulsji ze zbiornikami stacji 
zasilających. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) F15B Al (21) 261251 (22) 86 09 01 

(71) Ośrodek Badewczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych 

(72) Poniatowski Przemysław 

z b l o k a d a ruchu powrotnego 

(57) W siłowniku rygiel /2/ współpracujący z 
wycięcie* /I/ jest wyposażony w tłok /A/ osa-
dzony w cylindrze /5/. Cylinder /5/ jeet po-
uczony poprzez zawór zwrotny /7/ z cylindrem 
i!'.? ? W n i k. a- W t ł o k u / 1 V iiłownika znajdu-
nüi? ! a n a î / 1 0 / Prowadzący od przestrzeni 
cylindra siłownika, do której doprowadzony 
jest czynnik roboczy, do pobocznicy tłoka /li/, 
ÎiîïïK ?" /î°k / 1 V - tłoczyeko. i jego po-
wierzchnie/14/, współpracuje popychacz /13/, 
a powierzchnia /15/ popychacza współpracuje 
z zawieradłem /16/ zaworu zwrotnego. Siłownik 
charakteryzuje si« zwiększona niezawodnością 
działania. / 2 zastrzeżenia/ 

11 10 9 K 8 16 7 1 

w \ \ \ / / 

12 -

4 ( 5 1 ) Al(2i; 259713 (22) 86 10 08 

(75) Rymar Tadeusz I., świętochłowice 

^5Ą) Zacisk budowlany - rozporowy 

C57) Zacisk składa się z dwóch klinów jedno-
stronnych , wykonanych z rury przeciętej ukoś-
nie w połowie długości, ściśniętych złączem 
«rubowym. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16B A1(21) 261421 (22) 86 09 15 

(71J Katowickie Gwarectwo Węglowe Kopalnia 
Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice 

(72^ Gorzkowski Adam, Holewik Dózef, Macha 
J»rzy, Chrobok Piotr 

(54) Sareohamowne złącze śrubowe 

<57) Samohamowne złącze śrubowe etanowi śruba 
/V z odcinkiem gwintu prawego /A/, o większej 
średnicy, na który nakręcona jest nakrętka do-
ciskowa /5/ oraz z odcinkiem gwintu lewego /6/ 
o mniejszej średnicy z nakręcone na niego nak-
rętkę samohamowna /7/. Między nakrętkami 
umieszczona jest wkładka o podwyższonym współ-
czynniku tarcia /8/. złącze jest odporne na 
argania i łatwe do demontażu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16B A3(21) 265731 (22J 87 05 14 

(61) patent 127693 
(71) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława 

Staszica, Gliwice 
(72) Prajenar Tadeusz, Godyri Adam, Zgłobirki 

Edward 

(54) Gwóźdź 

(57) Cwódźdż ma geometrię przekroju trzpienia 
/ I / zdefiniowane współczynnikiem spłaszczenia, 
będęcym ilorazem wysokości /h/ i maksymalnej 
szerokości /a/ spłaszczenia / 4 / wraz z naroża-
mi / 5 / trzpienia /!/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F16N A1(21) 261343 (22J 86 09 08 ] 

(71) Zakłady Automatyki MMERA-POLNA", Przemyśl , 
(72) Lück Grzegorz, Naumowlcz Władysław, ._' 

Rymsza Roman 

(54) Pompa do przetłaczania smarów plastycznych, 
zwłaszcza z bębnów do zbiorników pomp 
centralnego smarowania 

(57) Pompa ma korpus /I/ zaopatrzony w zgar-
niacz /20/. Wewnątrz korpusu umieszczona jest 
pompa zębate /7/, której wał /8/ połączony 
Jest poprzez przekładnię /18/ z wałem /16/ po-
dajnika /17/ osadzonym w pokrywie /13/ zaopat-
rzonej w otwory /14/. /4 zastrzeżenia/ 

•I 
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4(5l) F17C Al (21) 261334 (22) 86 09 08 

(71) Instytut Tele - i Radiotechniczny, 
Warszawa 

(72) Smolarski Andrzej, Wójcickl Marek 

(54) Wziernik do kowory niskich temperatur 

(57) Wziernik składa sie z przezroczystych 
szybek / I / ograniczających warstwy gazu /5/, 
przy czym szybki /I/ odseparowane sa od sie-
bie rankami / 2 / wykonanymi z termicznie izo-
lacyjnego, porowatego materiału. Przewód ga-
zowy /3/ otwarty jest od strony wewnętrznej 
komory, a od strony zewnętrznej zamknięty 
uszczelkę /4/. Wziernik zachowuje pełne przez-
roczystość przez długi okres jego eksploatacji, 

/I zastrzeżenie/ 

\\ / II 

4(51) F17C AlÍ2l) 266039 (22) 87 06 02 

Í30j 86 06 03 - FR - 8607981 
(71) Societě Nouvelle Technigaz, Clamert, FR 
f72) Betille Michel, Deliotte Claude 

(54) Urządzenie tworzgce izolujgca cieplnie 
ściankę zbiornika 

Í57) Urządzenie zawiera uszczelnienie /5/ za-
opatrzone na każdym ze swoich boków w co naj-
mniej jedne uszczelkę boczne /18/ utworzone z 
materiału izolującego cieplnie, giętkiego i 
rozprężnego, umieszczona w odpowiednim wybra-
niu /19/ korpusu uszczelnienia /5/ i z nim po-
łączona, przy czym uszczelka /18/ po zmontowa-
niu uszczelnienia między dwiema sąsiednimi 
płytami /9/ lest w stanie ściśniętym. 

/9 zastrzeżeń/ 

4(51) F23N AI (21) 261333 (22) 86 09 08 

(71) Spółdzielcze Zespoły Badawczo-Wdrożenlowa 
Warszawa 

(72) Żukowski Ryszard, Zyskowski Waldemar 

i 5 4) Tester programatora palników olejowo-
gazowych 

(57) Taster zawiera układ formowania sygnałów 
sterujących programatorem /UFSSP/, którego 
wejścia a« połączone z blokiem odzwierciedla-
jącym pracę głównego palnika i silnika wenty-
latora podmuchowego /I/, z blokiem odzwiercie-
dlającym położenie przepustnic palnika 1 po-
wietrza /II/, z blokiem odzwierciedlającym 
otwarcie zaworu pilota gazu /III/, z blokiem 
odzwierciedlającym stan aktywności sondy Jo-
nizacyjnej /IV/, z blokiem odzwierciedlajęcym 
otwarcie zaworów głównych paliwa /V/, z blo-
kiem odzwierciedlającym działanie czujnika 
obecności płomienia /VI/ oraz z blokiem od-
zwierciedlajęcym czujnik ciśnienia powietrza 
pierwotnego i wtórnego /VII/. Układ /UFSSP/ 
ma także wyjście /Wx/ eterujęce programato-
rem P. /2 zastrzeżenia/ 

p ^ ^ -
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4(51) F24C A2f22) 265849 

(71) 

(22) 87 05 21 

Fabryka Części do Maszyn włókienniczych 
i Odlewnia Metali "KALIMET", Kalisz 

(72) Sobieszkoda Darzy, Karbowniczek Andrzej, 
Piotrowski Wojcieoh, Sondej Stanisław, 
Pawllcki Oan 

(54) Kuchenka turystyczna, dwupalnikowa 

(57) Kuchenka zaopatrzona w wychylne wsporniki 
/2/ z przesuwnymi nóżkami /3/ ma wykonane z ce-
ownika ramę /!/, w której w przetłoczeniu /20/ 

jest zamocowany zawór /16/ majęcy w gwintowa-
nych gniazdach odsadzeń pod zaworami /30/ za-
wieradła w postaci dzielonego wrzeciona, ste-
rujęcego przepływem gazu z podłączonej butli 
turystycznej. /4 zastrzeżenia/ 
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4(51) F24F Al(21) 261082 (22) 86 08 20 

(75) Badowski Marian, Warszawat Pajeweki 
Maciej , Wesoła 

(54) Sposób nagrzewania, chłodzenia 1 wiet-
rzenia pomieszczeń oraz instaalacja ~Sö 
ogrzewania, chłodzenia i wietrzenia 
pomieszczeń 

(57) Sposób polega na tym, że ciepłe lub zlane 
powietrze doprowadza się w kierunku pionowy« 
Bezpośrednio do nagrzewanej lub chłodzonej, 
użytecznej strefy pomieszczenia i jednocześ-
nie doprowadzane powietrze rozprowadza się w 
postaci wirujących przepływowych fal w stre-
fie oddychania użytkowników. 

Instalacja zawiera zespół /I/ do nag-
rzewania lub chłodzenia powietrza, wentylator 
/2/, kanały /3/ do przesyłania powietrza oraz 
nawiewniki /4/ zawieszone bezpośrednio nad 
strefę użyteczne pomieszczenia. 

/9 zastrzeżeń/ 

4(51) F24H A2(21) 264158 (22) 87 02 17 

(75) Gajda Józef, Legionowo 

(54) Gazowy kocioł grzewczy wodny niskotem-
peraturowy 

(57) Gazowy kocioł grzewczy zbudowany jest z 
trzech podstawowych zespołów funkcjonalnych: 
boku wodnego /I/ stanowiącego trzon kotła, pod 
którym usytuowany jest zespół gazowych palni-
ków /2/ oraz z zespołu regulacyjno-zabezpie-
czajęcego /3/ usytuowanego na czołowej ścianie 
obudowy kotła od strony palników gazowych. 

Blok /I/ składa się z podstawy spełniają-
cej rolę komory spalania /4/ wyposażonej w 
wodne kieszenie /5/ połączone z wymiennikiem 
ciepła /7/ złożonym z żeliwnych użebrowanych 
członów /8-11/ zakończonym od góry przerywa-
czem cięgu kominowego /12/ 1 czopuchem /13/. 
Zespół palników ,/2/ umieszczony jest w komo-
rze spalania /4/ za pomoce obsady /14/ wypo-
sażonej w komory gazowe /15/, w których osa-
dzone sa dysze główne /16/ 1 palniki /17/ 
zespołu w postaci rury osłoniętej osłona po-
dzielone na element wyrównujący i częać wlo-
towa zawierające mieszalnik gazu z powietrzem 
i na osłonie zewnętrznej palnika ukształtowa-

ne sa dysze a jego zespół regulacyjno-zabez-
pieczajacy wyposażony jest w czujniki •ano-
•etryczne i połączone z regulatorami tempera-
tury, termopary palnika - zapalacza pracują w 
układzie sprzężenia zwrotnego z blokiem auto-
matyki gazowej oraz czujnikiem ciągu komino-
wego /34/ usytuowanego na przerywaczu cięgu 
kominowego /12/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) F24H A2(21) 264901 (22) 87 03 31 

(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne, 
Warszawa 

(72) Wróbel Stanisław, Gaj Henryk 

(54) Kocioł węglowy centralnego ogrzewani« 

(57) Kocioł węglowy centralnego ogrzewania, 
•kładą się z komory spalania /20/ oraz wymień« 
nika ciepła /21/, stanowi urządzenie o kons-
trukcji spawanej, przeznaczone do opalania pa-
liwem etałym, a w szczególności drobnymi sor-
tymentami węgla, w którym komora spalania /20/ 
na ruszt /I/ dwuczęściowy osadzony symetrycznie, 
schodzący ukośnie w dól do ślimakowego prze-
nośnika /2/ usuwającego z komory spalania /20/ 
żużel. W górnej części tej komory, w pobliżu 
bocznych ścian, znajduję się zasypowe otwory 
/4/, u ujścia których umieszczone se dozujące 
klapy /6/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F25O Al(21) 261966 (22) 86 10 20 

(71) Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych, 
Samopomoc Chłopska" w Bielsku - Białej, 
Zakład Gospodarczy Nr 6, Żywiec 

(72) Krzemiński Włodzimierz, Darłak Antoni, 
Kozień Andrzej, Golba Stanisław 

(54) Układ kinematyczny drzwi chłodniczych 
przesuwnych 

(57) Układ ma szynę Jezdna ruchoma /I/ opadów« 
wyposażone w czopy osadzone obrotowo w łożys-
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. ch /3/. Równolegle do tej szyny znajduje 
wałek / 4 / osadzony obrotowo w łożyskach 

/S/ i wyposażony w raniona weporcze /6/ sta-
wisce podpory szyny ruchomej /!/ w położe-

niu otwarty« drzwi. /2 zastrzeżenia/ 

«(51) F 2 50 
A23C 

A2(21) 263939 (22) 87 02 02 

i71) Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego, 
Białystok 

(72) Gęslorek Paweł M. 

(54) Schładzarka do mleka ~ -

(57) Schładzarka charakteryzuje sie ty«, że 
•kładą się z cylindrycznego korpusu /i/ połą-
czonego z pokrywa /2/, w osi którego osadzony 
jest obrotowo wymiennik ciepła /3/ z turbinka 
/Ą/. /4 zastrzeżenia/ 

<(51) F25D Al(2l) 265977 (22) 87 05 29 

(30) 86 05 30 - OD - WPF 25B/290760 
(71) VEB Fahrzeugausrüstung BERLIN, Berlin 00 
(72) Laskę Olaf Sopart Rainer, Tim« Gerd, 

Dubbera Barbara 

(54) Sposób i układ do elektronicznej 
regulacji sterowania i sygnalizacji 
w~doniotvYch urządzeniach chłodniczych 

IS7) Sposób polega na tym, że uzyskane wymaga-
ni sygnały strefy chłodzenia dochodzę do ele-
"•ntu łęczęcego /LUB/, którego eygnał wyjócio-
*y wysterowuje układ opóźniający dla włęczenia 
•Unika sprężarki i zaworu magnetycznego. Przez 
«ład pamięciowy sa wytwarzane w stanie nie-
bezpieczeństwa akustyczne i optyczne sygnały 
Impulsowe, które nogę,być potwierdzane przez 
Opowiedni przełącznik dotykowy. 

W i'< ładzie, w strefie chłodzenia eę 
wieszczone dwa czujniki temperatury. Czujnik 
/I/ w głównej etrefle chłodzenia Jeet połaczo-
ty z wyzwalaczem / 6 / a drugi czujnik / 2 / po-
Czez układ wzmacniający /4/ lak również wyz-
••lacze /7, 8, 9/ i elementy łączące /14, 18/ 
|układem opóźniajęcym /21/ i przełęcznlkiem 
'25/ zasilania zaworu magnetycznego /27/ wzgle-
"nie poprzez element łączący /18/ i układ 
"Poźniajęcy /19, 20/ z przełącznikiem /26/ za-
•Uania silnika /28/ sprężarki. Czujnik /3/ 
'trefy zamrażania Jest połączony z przełęcznl-
*l8m /26/ zasilania silnika /28/ sprężarki 
Oględnie z przełącznikiem /25/ zasilania zawo-
je magnetycznego /27/. Zespoły sygnałowe /29, 
*>, 31/ sa dołęczone do układów wyzwą la czy 
", 8, 9, 10, 11, 12, 13/ z generátore« syn-
»ironizacji /33/. Wynalazek znajduje zaetoeo-
^nie w domowych urządzeniach chłodniczych z 

dwie«a strefa«i te«peratury, w których jest 
prowadzony wspólny obieg chłodzenia poprzez 
•prężarkę i zawór magnetyczny. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) F26B Al(21) 261232 (22) 86 08 29 

(30) 86 05 05 - IV Ogólnopolskie Targi 
Wynalazków w Katowicach > 

(71) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Maszyn Elektrycznych "Korne]", Katowics 

(72) Dziura Henryk, Kozubowski Piotr, Szapert 
Leszek 

(54) Suszarka elektryczna, zwłaszcza do 
utwardzania lakierów impregnacyjnych 
w uzwojeniach maszyn, transfornatorów 
i aparatów elektrycznych 

(57) Suszarka składa się z tunelu lub komory 
/I/ zaopatrzonej w zespół wentylacyjno-grzew-
czy /2/ do nawiewu czynnika suszącego i kró-
ciec z przepu8tnicę /3/ do wywiewu czynnika 
suszącego. Ponadto wyposażona jest w układ do 
automatycznej regulacji wywiewu składający się 
z połęczonego z króćcem wylotowym tunelu lub 
komory /I/ analizatora par węglowodorów /A/ po-
łęczonego poprzez sterownik /S/ z układem wy-
konawczym /UW/ sterującym praca przepustnicy 
/3/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F26B Al(2l) 261258 (22) 86 08 19 

(71) Politechnika ślęska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Wandrasz Danuez, Danusz Marek 

(54) Urządzenie do suszenia odpadów 

(57) Urzędzenie charakteryzuje eię tym, że na 
powierzchni walców susżęcych /I/ zostały 
ukształtowane poprzeczne żebra /2/. Żebra 
rozmieszczone eę w płaszczyznach prostopad-
łych do oei walców przy czym na walcach współ-
pracujących żebra umieszczone eę naprzemiennie, 
Żebra pozwalaję na zwiększenie powierzchni wy-
.miany ciepła oraz umożliwiaję odpowiednie 
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kształtowanie struktury wysuszonego odpadu. 
/I zastrzeżenie/ 

4(51) F26B Al(21) 261315 (22) 66 09 05 

(71) Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy 
(72) Bąk Mirosław, Ouro Stanisław, Giryn 

Krzysztof, Lewandowski Tadeusz 

(54 ) Ruszt porowaty 

(57) Ruszt wykonany ze spieku ceramicznego 
osadzonego na kratownicy, o dowolnym kształ¬ 
cie charakteryzuje się tym, że ma jedną lub 
kilka warstw maty /2/ ze spieku ceramicznego 
w postaci ogniotrwałego szczeliwa, umieszczo¬ 
nej między stalowymi siatkami /3 i 4/, połą¬ 
czonymi z kratownicę /I/ w znany sposób ko¬ 
rzystnie przy pomocy pasków blachy /5/ i srub 
/6/. Ruszt przeznaczony Jest do stosowania 
głównie w suszarkach i kalcynatorach fluidy¬ 
zacyjnych. /3 zastrzeżenia/ 

6 5 U 

4(51) F27B A2(21) 267265 (22) 87 08 10 

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

(72) Matysik Czesław, Kowalewski Maciej, 
Czosnyka Stanisław, Łuczyński Ryszard, 
Paszta Oenusz, Kuc Konrad, Zygmunt 
Stanisław, Skupień Stanisław, Bróg 
Remigiusz, Peszko Władysław 

(54) Palnik zapłonowy do urządzenia 
spiekalniczego 

(57) Palnik ma ściany boczne oraz nachylone 
ściany czołowe, zamknięte od góry sklepieniem 
a od dołu przemieszczającym się, spiekanym ma¬ 
teriałem. W ścianach bocznych wykonane sa ka¬ 
nały, w których umieszczone sa powietrzno-ga-
zowe rury /7/ głowic gazowych /6/, tworzące 
na części obwodu kanałów szczeliny powietrzne. 
Głowice /6/ wyposażone sa w rury powietrzne 
/9/, umieszczone w osi rur /7/ i wchodzące 
w nie częściowo tworząc szczelinę /10/, a 
także w króćce /li/ do podłączenia gazu. 

/I zastrzeżenie/ 

11 

4(51) F27D Al(21) 261596 (22) 86 09 26 

(71) Resortowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Automatyzacji Procesów Chemicznych 
"CHEMOAUTOMATYKA", Warszawa 

(72) Mak8imiuk Zygmunt 

(54) Sposób określania długości elektrod • 
w piecu karbidowym 

(57) Sposób polega na tym, że porównuje ale 
parametry elektryczne strony pierwotnej tran»-
formstora z parametrami strony wtórnej trans¬ 
formatora, dla której mierzy się wartości na¬ 
pięć fazowych i prądów fazowych oraz czynnych 
mocy fazowych poszczególnych elektrod, zaś 
Jako niewiadomy parametr przyjmuje się 
odległość końca danej elektrody od przeciw-
elektrody. /3 zastrzeżeni«/ 

4(51) F28B Al(21) 260898 (22) 86 08 01 

(71) Zięba Kazimierz, Kroków 
(72) Leja Edward, Zięba Kazimierz 

(54) Sposób odzyskiwania ciepła skraplania 
produktów spalania oraz urządzenie do 
jego stosowania & 

(57) Sposób odzyskiwania ciepła skraplania po¬ 
lega na wykorzystaniu zjawiska podwyższania 
temperatury nośnika energii powracającego 
radiatorów do pieca przez ciepło skraplania 
niektórych produktów. 

Urządzenie zawiera korpus /I/, izolację 
cieplną /2/,zestaw rur /3/ i miskę /4/ z prze¬ 
wodem odprowadzającym skropliny. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F28C Al(21) 262491 (22) 86 11 18 

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

(72) Pikoń Oerzy, Hehlmann Jan 

(54) Sposób chłodzenia wód i cieczy techno-, 
logicznych i chłodnia do wód i cieczy 
technologicznych 

(57) Wodę doprowadza się przeciwprądowo w sto¬ 
sunku do powietrza chłodzącego przez pakiet 
wypełnienia komórkowego chłodni. • 

Chłodnia prędkościowa charakteryzuje się 
tym, że ma wypełnienie komórkowe /2/ i co naj¬ 
mniej jeden króciec deflektorowy /7/ lub kró-
ciec prosty /24/ ewentualnie wyposażony w t- lap 
odcinające /23/ umieszczone w dolnej części 
chłodni, a w górnej części wielopunktowy nisko 
clśnieniowy dystrybutor cieczy /5/ wyposażony 
w kilkustopniowe dyspergatory /6/. Na zewnątrz 
chłodni są usytuowane wentylatory promieniowe 
lub wentylatory osiowe /22/ /5 zastrzeżeń/ 
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1(51) F280 Al(21) 261451 (22) 86 09 18 

71) Waesojuzny Nauchno-Issledovatelsky 
1 Proektno-Konstruktorsky Institut 
Atomnogo Energeticheskogo Mashinstroenla, 
Moskwa; Nauchno-Proizvodstvennoe 
Obiedinenie po Tekhnologii Mashinostroenia 
"TSNIITMASH", Moskwa, SU 
Glebov Vladimir P., Vjunov Alexander N., 
Mazaev ¥yacheslav M. f Knrankov Vladimir 
0., Chefhik Georgy K., Bychkova Světlana 
S.« Kadügrobov Leonid Y., Grishakov 
Viktor 3., Vakulenko Boris F., Minka 
Evgeny F., Komandirov Georgy K., 
Merenkov Anatoly I,, Yanov Stanislav I., 
Karaplschenko Vitaly G. 

(54) Wymiennik ciepła 
(57) Wymiennik ciepła zawiera wydrążony kor¬ 
pus /I/ z zamocowanymi na jego końcach ścia¬ 
nami sitowymi /8, 9/, wewnętrz którego umiesz¬ 
czony Jest cylindryczny trzpień /2/. Na cy¬ 
lindryczny trzpień /2/ sa nawinięte zwoje wę-
żownicowych rur /3/, których końce sę zamoco¬ 
wane w otworach /6, 7/ ścian sitowych /8, 9/. 
Wewnętrz korpusu /i/ na Jego końcach jest 
umieszczona pierwsza płyta oporowa /12/ i 
druga płyta oporowa /13/ połączone z trzpie¬ 
niem /?./ i sztywno przymocowane na swoim obwo¬ 
dzie do korpusu /I/ w pewnej odległości od 
écian sitowych /&, 9/ tak, że między płytami 
oporowymi /12, 13/ aa utworzone przestrzenie 
/14, 15/, przy czym płyty oporowe /12, 13/ ma¬ 
ja otwory /16, 17/, przez które przechodzą 
końce /4, 5/ rur wężownicowych /3/, oraz ot¬ 
wory dla przejścia czynnika ciekłego. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) F280 
F02F 

Al(21) 261475 (22) 86 09 19 

(71) Warszawskie Zakłady Maszyn Budowlanych 
im. L. Waryńskiego, Warszawa 

(72) Chobian Dan, Mihułka Edward 
(54) Sposób chłodzenia oleju hydraulicznego 

zwłaszcza w maszynach budowlanych i 
urządzenie do chłodzenia oleju 

(57) Przetłacza sie strumień powietrza przez 
chłodnicę za pomoce wentylatora umieszczonego 

przed chłodnica w obudowie, przy czy« wenty¬ 
lator pracuje tylko wówczas, gdy temperatura 
Oleju przekroczy ustalona wielkość. 

Urządzenie według wynalazku składa się z 
wentylatora /2/, chłodnicy /I/ wyposażonej w 
termoelektryczny łęcznik /5/, obudowy /4/ przy¬ 
kręconej do przedniej części chłodnicy /I/ i 
deflektora /6/ sterującego strumieniem po¬ 
wietrza. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) F28D Al(21) 261744 (22) 86 10 07 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii 
Fizycznej, Warszawa 

(72) Ziółkowska Iwona, Ziółkowski Dariusz, 
Dolata Mirosław 

(54) Płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła 
dla płynów 

(57) Wymiennik ma prostopadłe, umieszczone 
wewnątrz każdej rury ciepła /I/ zespoły przeg¬ 
ród perforowanych /3/ rozmieszczonych wzdłuż 
rury prostopadle do Joj osi, przyspawanych do 
pręta stalowego /2/. Przegroda stanowi element 
turbulizujacy strumień płynu i korzystnie go 
deformujący. Konstrukcja płaszczowo-rurowego 
wymiennika ciepła dla płynów, umożliwia wyrów¬ 
nanie współczynników wnikania ciepła z obu 
stron ścian rury i kilkakrotne ich zwiększe¬ 
nie w porównaniu z typowym wymiennikiem zbudo¬ 
wanym z pustych rur. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) F280 Al(21) 261766 (22) 86 10 07 

(71) Politechnika śląska im. Wintentego 
Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Składzień Oan , 

(54) Wymiennik ciepła apiralno-pętlicowy 

(57) Wymiennik ma kanał /I/ o kształcie zwinię¬ 
tej spiralnie pętlicy i o szczelinowym przek¬ 
roju, którego boki stanowią dwie płyty /2/ 1 
/3/ zwinięte spiralnie, a pomiędzy ramionami 
kanału spiralno-pętlicowego /I/, znajduję się 
kanały /8/ i /9/, przy czym stosunek długości 
szczeliny będący przekrojem poprzecznym kanału 
spiralno-pętlicowego /I/ do Jej szerokości 'wy¬ 
nosi nie mniej niż 20. 

Wymiennik ełuży do konwekcyjnego ochłodzę* 
nia cieczy i gazów, a zwłaszcza do skraplania 
par. Z 2 zeatrzeżenia/ 
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4(51) F280 Al(21) 262148 (22) 86 10 29 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn i Urządzeń Hutniczych 
"HUTMASZPROJEKT-HAPEKO", Katowice 

(72) Matus Stanisław, Sznura Edward 

(54) Sposób przepływu przez rekuperatory ' 
czynnika podgrzewanego 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, ze przy 
zmniejszony« zapotrzebowaniu na czynnik grzew-
czy, odcina się dopływ czynnika podgrzewanego 
za pomoce zaworu /I/ do rekuperatorów ekrano-
wych /Re/ 1 czynnik podgrzewany w całości 
przepływa przez rekuperatory konwekcyjne /Rk/, 
a następnie przy otwartym zaworze /3/ i zamk-
niętym zaworze /2/ czynnik podgrzewany z re-
kuperatorów konwekcyjnych /Rk/ przepływa do 
rekuperatorów ekranowych /Re/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F416 Al(21) 262206 (22) 86 11 04 

(71) Łódzkie Zakłady Kinotechniczna "PREXER", 
, t Łódź ' 
(72) Nycz Henryk, Kitaazewski Bogdan« Klate 

Zbigniew Ï 

(54) Sposób i urządzenia do ustawiani» 1 
Korekty położenia pryzmatów w peryskopie 

(57) Sposób polega na tym, la więzkę światła 
emitowana przez kollmator przepuszcza ale dwu-
krotnie przez wstępnie ustawiony zespół pryz-
matów w korpusie peryskopu i porównuje z 
przebiegiem wzorcowym. 

Urządzenia charakteryzuje slf) tym, że na 
części zwierciadła, poza bezpośrednim zaaię-
glem więzkl światła z kolimatora /3/, umiesz-
czono filtr barwny /8/, natomiast peryskop 
/9/ jest nachylony do płaszczyzny zwierciadła 
o niewielki kat, najkorzystniej około 3°. 

. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4(51) G01C Al(2l) 261354 (22) 86 09 09 

(71) Akademia Rolnlczo-Techniczna, Olaztyn 
(72) Wanic Andrzej 

(54) Urządzenie pozwalające na wyznaczenie 
składowych do obliczenia poprawki do"" 
Fierunku poziomego mierzonego teodolitem 
z"tytułu wychylenia oai głównej instru-
mentu 

(57) W urządzeniu libella sferyczna /I/ wypo-
sażona Jest w ruchomy wskaźnik nastawczy /6/ 
i podziałkę katowę /5/ umocowane wepółórodko-
wo w stosunku do koncentrycznych kręgów /4/. 

/I zastrzeżenie/ 
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GO1C A2(21) 265858 (22) 87 05 21 

/7li politechnika Szczecińska, Szczecin 
172) Wilczynski Jarosław, Trzaskowskl Robert 

(54) Przyrząd do pomiaru kata przechyłu 

(57) Przyrząd na czujnik kata przechyłu /I/» 
którego wyjścia dołęczone sa do oddzielnych 
obwodów, z których każdy zawiera szeregowo 
«ołfczonei wzmacniacz różnicowy / 2 , 3/* dętek 
tor/ 4« r>/ * •••każnik optyczny / 6 f 7/. 

/4 zastrzeżenia/ 

1 ^ 

liś 
i K £ 

w 

ř 1 J 
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7 

4(51) G01F Al(21) 260471 (22) 86 07 04 

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

(72) Tomsaiewicz Andrzej, Kołodziejski 
Stanisław 

(54) układ zerowania liczydła elektromecha-
nicznego 

(57) Układ zawiera cewkę żerowania / C Z L / , re-
zystory /Rl, R2/, przełącznik monostabilny 
/7/, przekaźnik /Cp/, kondensator /C/ oraz 
obwód / 8 / wzbudzenia przekaźnika /Cp/. 

/I zastrzeżenie/ r 

4(51) G01K Al(21) 257878 Í22) 86 02 10 

(71 > Politechnika Gdańska, Gdańsk 
'72) SawJcki Leopold, Goc Eugeniusz, 

Pietrenko Wacław, Rzepa Henryk, Kuchta 
Jerzy, Czasza Andrzej, Kręciejewski 
Mieczysław 

Í541 Elektroniczny termometr kliniczny 

ÍS7) w temperaturze do wejścia woltomierza 
tyfrowego /2/ włęczony jest stabilizator na-
Hęcie /!/ z pętlę sprzężenia zwrotnego, za-
bierającą układ próbkujący /3/, przetwornik 
temperatury /A/ i układ dopasowania /5/. 
'«ferencyjne źródło napięcia /6/ i stabiliza-
tor /l/ zasilane sa z przetwornicy /7/ o sta-
bilizowanym napięciu wyjściowym. Przetwornica 
'V oraz woltomierz /2/ zasilane sa z batsrli 

. , /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01K A1(21) 261288 (22) 86 09 03 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Adamska-Tchoń Dedwiga, Buczyłko Adam, 
LigasTowaki Dan, Nawrocki Wiesław, 
Zaremba Maria 

(54) Układ do pomiaru temperatury 

(57) Układ ma dzielnik napięcia /!/, trzy pół-
przewodnikowe klucze /Kl/, /K2/, /K3/, wzmac-
niacz /2/, układ linearyzacji analogowej /Z/. 
przetwornik enalogowo-cyfrowy /4/, oraz termo-
metryczny rezystor / R y i rezystory /RI/, /R2/ 
kalibrujęce. /i zastrzeżenie/ 

4(51) G01L 
G01B 

Al(2l) 261416 (22) 86 09 17 

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

(72) Widera Andrzej, Pałka Edward, Koniczek 
Marek, Kusz Grzegorz 

(54) Układ do rejestracji naprężeń składowych 
w zakresie odkształceń sprężystych 
dwuosiowego stanu naprężeń 

(57) Układ zawiera rejestrator piaskowy /RP/, 
układ separujący /US/, rejestrator magnetyczny 
/RM/, wzmacniacze magnetyczne /WT1, WT2/ i 
czujniki tensomstryczne /Tl, T2/, naklejone 
na powierzchni badanego obiektu. 

• _ /I zastrzeżeni«/ 
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4(51) GOIM 
BGOT 

Al(21) 261296 (22) 86 O9 OS 

(71) Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 
Warszawa 

(72) Kołodziejczak Michał 

(54) Sposób 1. układ do po« 1er u opóźnienia 
pojazdu podczas ha in owa nią 

(57) Sposób polega na zsumowaniu wartoécl 
sygnału pierwszej pochodnej /VY(t) / pręd-
kości obwodowej jednego z kół pojazdu 
zapamiętanej w chwili /t / naciśnięcia pedału 
hamulca oraz rolnicy wartości bielącej sygna-
łu opóźnienia /a (.t)/ i wartości tego sygnału 
zapamiętanej w chwili /t / naciśnięcia pedału 
hamulca. Układ zawiera czujnik opóźnienia po-
jazdu /I/, wzmacniacze różnicowe /2, 6/ o du-
żej rezystancji wejściowej, przekaźnik /4/, 
pojemności pamiętajęce /5, 7/ oraz układ po-
miaru opóźnienia kętowego koła w układzie 
przeclwblokujacym pojazdu /8/. 

, /2 zastrzelenia/ 

i 
»i 

4(51) GO1N Al(2l) 261299 (22) 86 09 05 

(71) Polska Akademia Nauk - Instytut 
Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa 

(72) Gutklewicz Piotr, Pawłowekl Zdzisław 

(54) Sposób i układ do automatycznego pomiaru 
szybkich zmian czasu przejścia fal 
Ultradźwiękowych 

(57) W sposobie według wynalazku zastosowano 
optymelnoczaeowe sprzężenie zwrotne w układzie 
automatycznego, impulsowego układu śledzącego 
połolenie punktu przejścia przez zerowy poziom 
napięcia wybranego zbocza impulsu ultradźwięko-
wego. 

Układ zawiera wysoko«tabliny generator 
częstotliwości wzorcowej /l/, dzielnik często« 
tliwości /2/, nadajnik /3/ 1 odbiornik ultra-
dźwiękowy /6/ połączone z przetwornikiem /4/ 
sprzężonym akustycznie z badana próbkę /5/, 
konwerter próbkujący /7/, programowany licz-
nik /8/, programator /9/ # integrator /10/, 
woltomierz /li/, rejestrator Y-t /12/ f oscy-
loskop /13/, minikomputsr z przetwornikiem 
analogowo-cyfrowym /14/, filtr dolnoprzepue-
towy /15/ lub środkowoprzspustowy /16/ oraz 
pomocniczy oscyloskop /17/. Wynalazek mois 
znaleźć zastosowanie w badaniach materiałów 
w procesie ich wytwarzania 1 eksploatacji, 
diagnostyki konstrukcji mschanicznych, obser-
wacji kinotykl zjawisk fizycznych i chemicz-
nych oraz w diagnostyce medycznej. 

-...-,.. /4 zastrzelenia/ 

I 
4(51) G01N Al(21) 260371 (22) 86 06 30 

(71) Ośrodek Bedewczo-Rozwojowy Automatyki 
Przemysłowej "MERA-PNEFAL" i Przedsię-
biorstwo Projektowania i Dostaw Komplet-
nych Obiektów Przemysłowych "CHEMADEX", 
Warszawa 

(72) Ourko Ryszard, Gębka Andrzej, Skrzynecki 
Eugeniusz, Wilczek Wiesław, Wadowskl 
Zenon 

(54) Przetwornik lepkości z analogowym sygnałsa 
wyjściowym prądowym 

(57) Przetwornik charakteryzuje się tym, le 
pierścienie /10/ ograniczajęce komorę espara-
cyjn? /li/ *9 dopasowane do wału /I/ silnika 
předu stałego /2/ z luzem zepewniajęcym ciąg-
ły przepływ cieczy przez szczeliny /12/ po-
między pierścieniami /10/ i wałem /I/ ne całym 
jego obwodzie 1 tarcie płynne pomiędzy współ-
pracującymi powierzchniami pierścieni /10/ i 
wału /I/. 

Przetwornik jest przeznaczony do cięgłe-
go pomiaru lepkości lub stężenia rolnych 
mediów w ukłdach automatyki i pomiarów. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Al(21) 261372 (22) 86 09 12 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Wełnianego, Łódź 

(72) Oezlorny Andrzej, Sclbisz Zdzisław, 
Polaczek Anna, Wesołowskl Eugeniusz 

(54) Sposób oznaczania odporności na pilling 
płaskich wyrobów włókienniczych 

(57) Sposób charaktsryzujs się tym, le oceny 
zjawiska pillingu dokonuje się za pomoc« przy-
rządu pomiarowego fotoelektrycznego wypoealo-
nsgo w czujnik fotoolsktryczny współpracujący 
z przetwornikiem, na wyjściu którego mierzy 
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alf wartości napiąć, która ełuza do oblicza¬ 
nia wekainika odporności nm pilling. 

/2 zaatrzezania/ 

4(51) 001N Al(21) 261431 (22) 86 09 16 

(71) Przedeiebioretwo Produkcji Aparatury 
BadawczaJ "PRESS", Warszaw« 

(72) 2a«bura Oecek 

(54) Zatrzaak kulkowy 
ňaoo popychaoza \ 

ruchu poauwląto-zwrot-
w twąrdościoalerzu 

(57) Zatrzaak aa popychacz /I/* w którya wyko¬ 
nany J«»t nieprzelotowy otwór /8/. W otworzą 
/8/ umleezczona Jaat aprazyna naclakowa /9/ 
oraz kulka /10/ ( któraJ środek w atanla zaak-
nlftya znajdują alf na powierzchni walcowej 
popychacza /I/* °° tulai prowadzącej /5/przy-
aocowana Jaat koatka /li/ z wzajeanie do eie-
bla proatopadłyai otworaal /12/, których oaia 
lazf w płaezczyźnie proatopadłaj do kierunku -
ruchu popychacza /I/. W otworze /12/ koetkl 
/li/ znajduje alf kulka /14/* «tykająca alf w 
etanie zaaknlftya z kulka. /10/. W otworze 
koatkl /li/ oraz w tulel przymocowanej do kor-
puau /5/ uaieezczony Jeet przyciek do przeeu-
nlfcla kulak /10/ 1/14/ w kierunku oal popy¬ 
chacza /!/• / 2 zaetrzezenia/ 

[4(51) G01N 
G01K 

Al(21) 260501 (22) 86 07 04 

(71) Zeepół Szkół Zawodowych Techniku» 
Mechaniczno-Elektryczne, Wrzeénla 1 
Przedelebloratwo Wdrażania i Upowezeeh-
niania Poatfpu Technicznego 1 Organi¬ 
zacyjnego "POSTEOR", Poznań 

(72) Jółwiak Marek« Kwltowakl Tadeuez, 
Łozowakl Stanlaław 

(54) Układ do poalaru temperatury i wllgot-
noaci aatarlažów aypklćhj zwłaszcza 
zboża 

(57) Układ zawlarat kondensator /Cp/, diodę 
/°P/# generator /l/# ««parator / 2 / t przetwor¬ 
nik czeetotliwoécl /3/ ( wzaaoniacz /4/, filtr 
/5/< wóltoalarz cyfrowy /6/, aostek pomiarowy 
/7/ oraz wzmacniacz /&/. /I zaatrzeżenle/ 

4(51) COIN 
C02F 

Al(21) 261556 (22) 86 09 25 

(71) Zakłady Włókien Chemicznych "Chenltex-
Wiatom", Toaaazów Mazowiecki 

(72) Banaazklewlcz Kazieierz, Małeckl Marek, 
Wypychowaki Andrzaj, Szyaaneki Ryezard, 
Celinakl Staniaław 

( M ) Układ do pomiaru 1 raoulacfl pH écleków. 
zwłaszcza przemy»łowrych 

(57) Układ akłada alf z zespołu /I/ sumującego 
eygnały, regulatora proporcjonalnego /2/, zes¬ 
połu /S/ o zmiennym współczynniku wzmocnienia, 
analizatora /4/ zakłóceń pH analizatora pH /5/, 
regulatora /6/ proporcjonalnocałkujfco-rółnicz-
kujfcego, zaworu /7/ dozującego aediua natura-
llzujfce orez zespołu*tebnnôlogicznego /8/ 
czfécl neutralizacyjnej oczyszczalni ścieków. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G01N Alf21) 261996 (22) 86 10 21 

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, 
Koszalin 

(72) Magnowska Milena, Fedasz Anna 

(54) Sposób oznaczania zawartości amoniaku 
w surowcach i przetworach pochodzenia 
zwierzęcego 

(57) Sposób polege na eketrakcjl amoniaku przy 
poaocy wody destylowanej, dodaniu do przesaczu 
Neaalera 1 poddaniu roztworu pomiarom absorpcji. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) GO IN Al(2l) 262169 (22) 86 10 31 

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

(72) Andryalak Andrzej, Czarnecke Berbera, 
Chmielewekl Staniaław, Puclnekl 
Włodzimierz, Michalak Piotr. Wolf Clanina 

(54) Spoaób kolorymetrycznego oznaczania 
feelaza w chloroweglowodorach w obecności 

(57) Próbkf chlorowfglowodorów zawierająca 
wolny chlor mieeze alf intensywnie w ciągu 5 
•lnut z wodnym roztworem araeninu eodu w celu 
redukcji chloru do Jonu chlorkowego, a następ¬ 
nie dodaje sie wodny roztwór ftalanu potasu, 
wodny roztwór 1,10-fenantroliny komplekeuje-
cy Jony żelazawe i wodny' roztwór chlorowodorku 
hydrokayloaajiny 1 mierzy elf abaorbancję roz¬ 
tworu. /2 zaatrzeźenla/ 
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4(51) GO1N A2(2l) 265560 (22) 87 05 06 

(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Kuna Marek 
(54) Sygnalizator faz rozwoju szkodników 

roe lin •iprawnycTT 

(57) Sygnalizator składa się z połączonych 
szeregowo : czujnika temperatury /I/, wzmac¬ 
niacza /2/, układu llnesryzujęco-dopasowuję-
cego /3/, przetwornika napięcie-częstotli-
woeć /4/, układu.kluczującego /6/, dzielnika-
przetwornika impulsów /!/, układu zliczające¬ 
go /8/ i wyćwietlacza /9/. Układ kluczujący 
/6/ sterowany jest ze wzmacniacza regulowane¬ 
go /5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) G01R Al(2l) 261053 (22) 86 06 02 

(71) Łódzka Fabryka Maszyn Dedwabniczych 
"POLMATEX-MAJEO", Łódź 

(72) Kańoki Gabriel, Oezajca Mieczysław, 
Mezurkiewicz Leszek 

(54) Tester podzespołów elektronicznych 
przewijarki precyzyjneT 

(57) Teater zaopatrzony jest w przełączniki 
/6/, /8/ zadanej i rzeczywistej średnicy nawo¬ 
ju oraz w przełęcznik /7/ zadanego czasu roz¬ 
ruchu silnika napędzającego wrzeciono. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) GOIR Al(2l) 261292 (22) 86 09 03 

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL-Swidnik", Świdnik 

(72) Dołeba Ryszard 

(54) Elektroniczny sygnalizator przewodów 
linii energetycznych pod napięciem, 
"zwłaszcza dla statków powietrznych 

(57) Sygnalizator ma pętlę sprzężenia zwrotne¬ 
go /PSZ/, zbudowane z ogranicznika szumów /16/, 
unlwibratora z układam czasowym /17/ i kompa-
rrtora okiennego /18/, włączona pomiędzy filtr 
órodkowoprzepustowy ze wzmacniaczem operacyj¬ 
nym /6/, a generator /8/ przestrajany napię¬ 
ciem. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) GOIR Ai(21) 261347 (22) 86 09 08 

(71) Bytomsko-Rudzkle Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców 
oleskich". Bytom 

(72) Sosinka Bogusław, Koział Zbigniew, 
Bujoczek Staniała.* 

(54) Sposób oraz przyrząd do kontroli popraw¬ 
ności działania wskaźnika wysokiego 
napięcia 

(57) Sposób polega na tym, ze wejóciowe zacis¬ 
ki /6, 7/ kontrolnego przyrządu zasila się 
napięciem ze źródła prądu stałego, które stano¬ 
wi głowica górniczej lampy osobistego wyposa¬ 
żenia górnika, następnie pomiarowy grot bada¬ 
nego wskaźnika wysokiego napięcia wprowadza 
się do środka izolacyjnej tulei /3/ do zetk¬ 
nięcia z metalowe płytka i zasila się poprzez 
pomiarowy grot lampę wskaźnika wysokiego na¬ 
pięcia impulsami o amplitudzie nie większej 
niż 3000 V. 

Przyrząd ma obudowę /I/ w kształcie pros¬ 
topadłościanu, raajęca na górnej ocienia /2/ 
izolacyjne tuleję /3/. Na tylnej ocienia /5/ 
obudowy /I/ zamocowane sę dwa wejściowe zacis¬ 
ki /6, 7/ do poleczenia ze źródłem produ sta¬ 
łego. Na zewnętrznej stronie przedniej ściany 
/8/ obudowy /!/ Jest umieszczony uchwyt /9/. 
Wewnętrz obudowy /I/, na przedniej ścianie /8/ 
jest zamocowana za pomoce izolacyjnych podkła¬ 
dek dystansowych /13/ płytka elektronicznego 
zespołu /10/ połączona elektrycznie z wejściem 
transformatora /li/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) GOIR Al(2l) 261367 ,(22) 86 09 10 

(71) Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław 

(72) Nawroćki Wiesław, Adamska-Tchoń Oadwiga, 
Ligaszewski Oan 
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(54) Układ napięcia wzorcowego 

f57) Układ Ma termostat /T/, zawierający 
grzejnik /G/, skompensowana temperaturowo 
diodę Zenera /OZ/ i czujnik /CT/ temperatury. 
Ponadto układ zawiera optoelektroniczny ele¬ 
ment /ES/, regulator /RT/ temperatury termo-
•tatu oraz stabilizator /St/ napięcia wzorco¬ 
wego. /2 zaatrzeżenia/ 

4(51) GO1R 
B65G 

Al(21) 261466 (22) 86 09 17 

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

(72) Urbánek Wacław, Dwucet Dan, Nikodem Eryk 

(54) Układ sygnalizacji uszkodzenia i/lub 
zTadziałania obwodów blokad, zwłaszcza 
dla górniczych przenośników ścianowych 

(57) Układ ma zespół obwodów samoczynnie 
działającej sygnalizacji optycznej, włęczonych 
równolegle do linii sterowania, pomiędzy miejs 
cami uszkodzenia i/lub blokadami /ŁB., ŁB O, 

ŁB 
3, 

z których każdy składa się z diody 

lumlnescencyinej i opornika. Układ zasilany 
jest ze źródła napięcia /Tr/, zasilającego 
Jednocześnie blok sterujący /BS/. 

/4 zastrzeżenia/ 

*A «řů 55 3 «-

Al(2l) 261513 (22) 86 09 23 

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
(72) Perycz Marek, Perkowski Wiesław 

(54) Sposób wydzielania drugiej harmonicznej 
i układ do tego sposobu, zwłaszcza we 
wzmacniaczach magnetycznych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że odejmu¬ 
je się napięcia na szeregowo połęczonych mię¬ 
dzy soba opornikach /R*. R

B/> dzięki czemu 

pierwsze harmoniczne odejmuje się, a drugie 

harmoniczne sumują się. Układ zawiera trans-
duktory /T"1# Tg/, oporniki /R A # Ry/ oraz wzmac¬ 
niacz operacyjny /W^/, wyjecie drugiej harmo¬ 
nicznej znajduje się w punkcie łęczacym trans-
duktor /tj z opornikiem /RA/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) 001R Al(21) 261578 (22) 86 09 25 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Roskosz Ryszard, Sawicki Dsrzy 

(54) Układ wskaźnika odchyłki napięcia od 
wartości znamionowej 

(57) Układ zawiera prostownik /2/, rezystor 
ograniczajęcy /RO/, dzielnik napięcia /3/, 
rezystory /Rl, R2, R3/, diody lumineecencyjne 
/DLI, DL2, 0L3/, diody Zenera /0Z1, DZ2/ oraz 
tranzystory /TI, T2/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01R Al (21) 261579 (22) 86 09 25 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Roskoaz Ryozard, Sawicki Jerzy, Sawicki 

Janusz 

(54) Układ wlelozakresowego wskaźnika 
napięcia 

(57) Układ zawiera prostownik /2/, dzielnik 
napięcia /3/, stabilizator prądu /4/, rezysto¬ 
ry wstępne /RC, RO/, tranzystor wstępny /TO/, 
diodę Zenera wstępne /DZO/, n diod luminescen-
cyjnych /DLI....OLn/, n tranzystorów progowych 
/Tl, Tn/, n rezystorów progowych /Rl..... 
Rn/ oraz /n-1/ diod Zenera progowych /DZ2 
OZn/, gdzie n jest ilością, żędanych zakresów 
wskaźnika wielozakresowego. /I zastrzeżenie/ 
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4(51) GOiR Al(21) 261580 (22) 86 09 25 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Roskoez Ryszard, Sawieki Jerzy, Sawicki 

Janusz 

( W ) Układ wskaźnika odchyłki napięcia o wielu 
wartościach napięć znamionowych 

(87) Układ zawiera prostownik /2/, do którego 
dołączony jest łańcuch równoległych członewv 
wskaźnikowych /3...»/, w ilości równej warto-
ściom mierzonym napięć znamionowych. 

/4 zastrzeżenia/ 

! r 

4(51) GOIR Al(21) 261588 (22) 86 09 26 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Zielonko Romuald, Hoja Jerzy, Toczek 

Wojciech 

(54) Wtórnikowy układ do pomiaru elementów 
wewnątrz obwodów elektronicznych" 

(57) W układzie zaciski wyjściowe źródła prę-
dowego /2/ oraz zaciski wejściowe woltomierza 
/3/ są dołęczone do tych węzłów sieci elektro-
nicznej /A, B/, do których dołączony jQ6t 
element mierzony /I/. Ponadto układ zawiera 
wzmacniacz operacyjny /A/, ogranicznik napię-
ciowy /5/, wzmacniacz mocy /ó/, rezystor 
sprzężenia /7/, układ zerowania /8/ oraz za-
silacz z ograniczeniem prędowym /9/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) GOIR Al(2l) 261730 (22) 86 10 06 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Elektronicznego Sprzętu Powszechnego 
Użytku, Warszawa 

(72) Budzyński Zdzisław, Szalkiewicz Jerzy, 
Niepiekło Lech 

(54) Miernik do pomiaru wartości skutecznej 
ïïapiecia, zwłaszcza napięcia żarzenia 
kinesko'pu" 

(57) Miernik ma układ pomiarowy w postaci most-
ka rezystorowego /I/. Pierwsze ramię mostka 
/I/ stanowi element termietorowy pierwszego 
próżniowego termistore /V1/, którego grzejnik 
wraz z szeregowo włączonym rezystorem nastaw-
nym /Rfj/ połączony Jest poprzez przełącznik 

/P/ z zaciskami przyrządu /Gl, G2/ lub ze 
źródłem napięcia wzorcowego / U ^ . Orugie 

ramię mostka stanowi element termistorowy dru-

giego próżniowego termistore /V2/, którego 
grzejnik wraz z szeregowo wleczonym pierwszy« 
rezystorem /Rl/ podłączony jest do napięcia 
wzorcowego / U ^ . Trzecie ramię mostka pomia-

rowego /I/ stanowi drugi rezystor, natomiast 
Jego czwarte ramię etanowi trzeci rezyator 
/R3/. W przekątna mostka pomiarowego /I/ włą-
czony Jest wskaźnik wychyłowy /W/ wyskalowany 
w wartościach skutecznych napięcia ustawianego, 

/I zastrzeżeni«/' 

4Í51) GOIR A2(2l) 265927 (22) 87 05 26 

(71) Uniwersytet Łódzki, Łódź 
(72) Baczyński Janusz 

(54 ) Układ do analizy czasowej impulsów 
elektrycznych 

(57) Układ ma monowibrator /I/ formujący im-
puls mierzony, blok brankowania /16/, bramki 
/3, 6/ AND, monowibrator /5/ formujący impulsy 
zegarowe, dwustanowy przerzutnik /O/, monowib-
rator /10/, blok /15/ przetwarzania informacji 
cyfrowej, blok pomiarowy /13/ oraz monoatabil-
ny przerzutnik /12/. /I zastrzężenie/ 

(22) 87 05 29. 

ridra 

4(51) GOIR A2(2l) 265963 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska im. Aleksandra 
Zawadzkiego, Opole 

(72) Kędzia Józef 

(54) Sposób pomiaru elektryzacH cieczy 

(57) W metalowym naczyniu /2/ wypełnionym b«* 
daną cieczą umieszcza się walec /I/, który 
wprawia aię w ruch obrotowy i mierzy się war-
tość prądu płynącego od naczynia do ziemi. 

K /I zastrzeżenie/ 

i 
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i 

4f5l) GO1S Al(21) 261339 (22) 86 09 09 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Niemyjeki Wacław, Tymowski Zbigniew, 
Małek-Wrońska Grażyna, Adamczyk Tadeusz, 
Wiliński Adam 

(54) Sterowany układ amplitudowo-fazowego 
składania sygnałów mikrofalowych 

(57) Układ składa się z dwóch torowi pierwsze-
go /T/ zawierajęcego dwuczłonowy przesuwnik 
fazowy /PFA/ sterowany sterownikiem przesunię-
cia fazowego /15/ oraz równoległego, drugiego 
/Ii/ zawierajęcego, trójczłonowy kompensator 
przesunięcia fazowego /KPF/, złożony z trzech 
starowanych przesuwników fazowych /9, 10, 11/, 
sterowanych sterownikiem korektora przesunięcia 
fazy /16/. Wyjścia obu torów /I, 11/ połęczone 
sę Z «UlBatorem /12/, który połączony jest z 
tłumikiem wyjściowym /13/ sterowanym ze sterow-
nika tłumika adaptacji sygnału odebranego /17/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) G03C A2(2l) 267477 (22) 87 08 28 
G08F 

(30) 86 08 30 - DE - P 3629543.4 
(71) Merck Patent GmbH> Darmstadt, DE 

(54) Utwardzalny radiacyjnie układ dwuwarstwo-
wy i sposób wytwarzania powłok polime-
rycznych z tego układu 

(57) Utwardzalny radiacyjnie układ dwuwarstwo-
wy, składajęcy się z naniesionej na podłoże 
warstwy inicjatornoánej i z, leżęcej nad tym, 
warstwy zawierajęcej polimeryzowalne monomery 
lub oligomery charakteryzuje się tym, że 
inicjator jest unieruchomiony na makrostruk-
torze. 

W sposobie wytwarzania powłok polimerycz-
nych z układu dwuwarstwowego drogę naświetla-
nia wytwarza się fotospolimeryzowanę warstwę 
przyległe do warstwy inicjatoronośnej, a nad 
tym leżęcę, nie spolimeryzowane warstwę usuwa 
się drogę przemywania. Wynalazek dotyczy też 
sposobu wytwarzania struktur reliefowych i 
struktur falowodowych z układu dwuwarstwowego. 

Wytworzone układy znajduję zastosowanie przy 
wytwarzaniu powłok lakierowych układów elek-
tronicznych oraz w optyce scalonej. 

/7 zastrzeżeń/ 

Al (21) 260597 (22) 86 07 11 4(51) GO58 
F16P 

(30) 86 05 05 - IV Ogólnopolskis Targi 
Wynalazków 

(71) Instytut Obróbki Plastycznej, Poznan 
(72) Malczewski Marek, Tatarkiewicz Zbigniew 
(54) Moduł aktywnego kontrolera poprawności 

działań operatora przy uruchamianiu 
mechanizmów stwarzających niebezpieczeń-
stwo dla obsługi, w szczególności przy""~ 
uruchamianiu pras 

(57) Moduł wyposażony Jest w blok wyboru ro-
dzaju pracy /WRP/, przeliczalny blok kontroli 
blokad /PBKB/, przeliczalny blok uprawnień 
/PBU/, blok synchronizacji czasowej /BSCZ/ 
zbudowany z uniwibratorów /UNI...UNN/, blok 
iloczynu logicznego /Bil/ sygnałów kontrolowa-
nych, generator 6ygnału START /GSS/, wskaźnik 
testu /WT/ poprawności pracy modułu, dodatko-
wy blok iloczynu logicznego /BI2/, wzmacniacz 
wyjściowy /WVV/, oraz przekaźnik sygnału START 
/PS/. 

Do wejść sygnałowych przełaczalnego bloku 
uprawnień /PSU/ przyłączone sa równolegle sty-
ki /S1-SX/ obwodów blokad technologicznych, 
zaś do wejść sygnałowych przeliczalnego bloku 
uprawnień /PBU/ przyłączone sę równolegle, 
kolejno przyciski ręczne /PR1-PRN/ startu me-
chanizmów, przycisk /PSZ/ zdalnego sterowania 
mechanizmów oraz przycisk testowania /PT/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G050 
B60H 

Al(2l) 261323 (22) 86 09 05 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki 
Hybrydowej 1 Rezystorów, Kraków 

(72) Oałocha Zbigniew, Płacheta Tadeusz, 
Głowacz Jacek , 

(54) Elektroniczny termostat 

(57) Termostat składa się ze źródła napięcia 
zasilania /I/, stabilizatora napięcia /2/, 
mostka pomiarowego z termistorem /3/, kompara-
tora /4/, układu opóźniajęcego /5/, sumatora 
/6/, wzmacniacza /7/, cewki przekaźnika /8/, 
diody tłumięcoj /9/, diody prostowniczej /10/, 
zestyku zwiernego przekaźnika /li/ i obwodu 
grzejnego /12/. Termostat przeznaczony jest do 
stosowania w systemie grzewczym wagonów kole-
jowych. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) GO5O 
F28F 
F 240 

Al(21) 261510 (22) 86 09 22 

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

(72) Omylińska Barbara, Serwach Andrzej 

(54) Układ automatycznej regulacji przepływu 
wody sieciowej przez węzeł cieplny. 

Í57) W uk adzie przewód impulsowy /5/ wyższego 
ciśnienia regulatora bezpośredniego działania 
różnicy ciśnienia /I/ Jest dołączony do Jed-
nego trójdrogowego dwupołożeniowogo zaworu 
elektromagnetycznego /ll/ f a przewód impulso-
wy /7/ niższego ciśnienia jest dołączony do 
drugiego trójdrogowego dwupołożeńiowego zaworu 
elektromagnetycznego /12/, których wejścia ste-
rujące /13/ i /14/ są dołączone do wyjść trój-
•tawnego regulatora temperatury /15/. 

• W układzie znajduję się również wymien-
nik /8/ pierwszego stopnia ciepłej wody oraz 
wymiennik /6/ centralnego ogrzewania. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) G05D 
G05B 

A2(21) 265087 (22) 87 04 08 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Michalski Ludwik, Grzegory Marek 

(54) Sposób korekcji oraz układ korektora 
sygnału toru proporcjonalnego regula-
tora PIP 

(57) Sposób polega na tym, że w torze propor-
cjonalnym regulatora PIĎ w ściśle określonych 
przedziałach wyznaczonych w opariu o błąd re-
gulacji £/t/ i Jego pochodne d £ wytwarza 

|^t I * się sygnał w postačit U«/*/ 

8lgo 

Si |^t I 

gdzie t o£ l f oC 2,oC 3, n - stałe współczynniki 
£ - błąd regulacji 

Układ zawiera dyskryminator okienkowy 
/12/, dwa jednobiegunowe dwupołożeniowe prze-
łączniki /9, 11/, sumator /I/ sygnałów wyjś-
ciowych , układ /10/ do nastawiania parametru 
/CJukł«<* /*/ realizujący funkcję 

dwa układy exp -y-—Ł—• i, owa układy mnożące /3, 8/, 
układ /6/ realizujący funkcję 1 d (S/t/f^2. 

1 dt I 
układ /2/ do nastawiania amplitudy foCj »yg-
nału wykładniczego, układ /5/ realizujący 

funkcję sign £ <Xł', oraz układ dyskrymina-

tora okienkowego /7/ z progiem zabezpieczaję-
CY». * /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G05F Alf21) 261345 (22) 86 09 08 

(71) Wojskowe Zakłady Uzbrojenia nr 3, 
Żurawica *, 

(72) Szpak Włodzimierz 

(54) Układ sygnalizacji przeciążenia prędowego 
zasilacza stabilizowanego 

(57) Układ ma tranzystor /T/, którego emiter 
przyłęczony Jest do zacisku wyjściowego /WY/, 
a kolektor połączony jest poprzez diodę elek-
troluminescencyjna /LEO/ i rezystor szeregowy 
/Rl/, które to elementy zbocznikowane sa dioda 
Zenera /DZ/, z rezystorem ograniczającym /R2/ 
połączonym z zaciskiem wejściowym /WE/ stabili-
zatora napięcia /SN/. Baza tranzystora połę-
czona Jest ze źródłem napięcia wzorcowego /UW/. 
Układ umożliwia sygnalizowanie przeciążenie 
prądowego bez pogorszenia stabilizacji napięcia. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) G05F 
GO 50 

Al(2l) 261384 (22) 86 09 11 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej "LUMEL", Zielona Góra 

(72) Chmielnik Elżbieta, Fedyczak Zbigniew, 
Jęgowski Norbert, Ostrowski Darzy, 
Żmuda Alicja 

(54) Sterownik mocy prądu przemiennego 

(57) Sterownik mocy zawiera łącznik tyrystoro-
wy /I/ i układ wyzwalania bramkowego /2/, akła-
dający się z generatora /3/ impulsów wyzwala-
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!/4/ Í
cyCh, synchronizowanego fazowego przeeuwnl-

! / 4 / . aukcyjnego węzła / 9 / , układu /12/ 
orzetwarzajęcego sygnał sterujący, układu /14/ 
•przęźenia prądowego, przerzutnika bistebll-
oigo / 1 V oraz wtórnika wyjściowego / 2 2 / , z 
którego sygnał wyjściowy podawany jest do ste-
rownika pomocniczego /1O/. /3 zastrzeżenia/ 

12 

4(51) GCîF A3(21) 261490 (22) 86 09 19 

(6i) 255431 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury 

Manewrowej "ORAM", Łódź 
(72) Pietra8ik Oerzy 

(54) Układ bezłukowego sterowania elektromag-
nesûivego napadu prąd» stałego Ręcznika 
ê~lek trycznego , zwłaszcza łucznika próż-
niowego 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że równo-
legle do członu łączeniowego / 3 / Je3t podłą-
czona dioda prostownicza / D 3 / , a łącznik ste-
rowniczy /2/, włóczony po stronie napięcia 
ttałego. Jest przyłączony do drugiej grupy kon-
densatorowej / C 2 / . /4 zastrzeżenia/ 

O 

G05F 
B01D 

Alt21) 261637 (22) 86 09 30 

71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Ślusarek Stefan, Samsel Stanisław, 

Wycisk Walenty, Bala Stanisław, Paluch 
Tadeusz 

(54) Sposób automatycznej regulacji wartości 
średniej napięcia stałego zasilajacegio"" 
Tómorę elektrofiltru 

(57) Sposób polega na tym, że detekuje się w 
dwojeniu pierwotnym transformatora impulsowe-
go, pojawiające się w czasie wyładowań iskro-
'ych w komorze elektrofiltru, impulsy napie-
clowe o polaryzacji przeciwnej do polaryzacji 
'•pulsów wyjściowych klucza tyrystorowego za-
iczajacego na to uzwojenie w takt impulsów 
Panikujących napięcie kondensatora naładowa-
n o do określonej wartości. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G05F A2(21> 265111 (22) 87 04 09 

(71) Przedsiębiorstwo Specjalistycznych 
Systemów Komputerowych "MIKROPAN" 
Spółka z 0.0., Poznań 

(72) Grajek Mariusz, Polaczyk Roman 

f54) Uniwersalną klawiatura komputerowa 

(57) Klawiatura zawiera mikrokomputer steru-
jący /!/, do którego przyłączony jest układ 
pamięci /2/, matryca klawiszy /6/ i układ in-
terfejsu /7/. Układ pamięci /2/ zawiera wy-
odrębnione obszary pamięci /3, 4, 5/ zawiera-
jęce odpowiednie programy sterujące dla try-
bów pracy równoległej, szeregowej i standar-
dzie IBM PC. Podobnie układ interfejsu /7/ 
zawiera dla odpowiednich trybów pracy, wyod-
rębnione podzespoły /8, 9, 10/. 

/I zastrzeżenie/ 

O l 

m 

I D 

at 

to 

4(51) G06F Al(21) 260274 (22) 06 06 24 

(71) Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, '.Vroctnw 

(72) Kuriata Eugeniusz 

(54) Ukłnd transmisji dinych 

(57) Układ trnnanisji danych przeznaczony do 
połączenia Jednostki centrnlnej z wiolona od-
biornikami, umożliwia jednoczesne dvvu3tronna 
łączność odbiorników z jednostka centralna, 
lik ład ma dwn programowane układy /3 i 4/ stero-
wania interfojf>eni We/.Vy, których wojsicia buforu 
danych wraz z wejńciTmi układu /5/ programowa-
nego zegara inter^.-łłowago ag połączone z zes-
połem /!/ pierwszych ośmiu ozyn magistrali da-
nych komputera /2/. Orugi zespół /6/ drugich 
ośmiu 6zyn magistrali danych komputera /2/ je3t 
jednocześnie połęczony z wejściami buforu danych 
trzeciego i cztv.irtogo programowanych układów 
/7 i 8/ sterowania interfejsu We/Wy. Dwa porty 
/A i B/ pierwszego i trzeciego programowanych 
układów /3 i 7/ sterowania interfejsem We/Wy 
sę połęczone z odpowiednimi wejściami układu 
/13/ wysterowania kanałów /K1 - K 1 &/ dwustron-
nej łączności, zaś dwa porty /A i B/ drugiego 
i czwartego programowanych układów /4 i 8/ 
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sterowania interfejsem We/Wy 39 poleczone 
z wyjściami wymienionego układu /13/. 

Po jednej z szyn portów /C/ pierwszego 
i trzeciego programowanych układów /3 i 7/ . 
łęczy aie 7. wejściami układu /12/ przerwań,który 
to układ ma jedno z wejść połączone z wyjściem 
układu /5/ programowanego zegara Interwałowego, 
zaś wyjścia układu /12/ przerwań 89 połączone 
z szynami przerwań komputera /2/. Adresowe 
szyny /10/ komputera /2/ 89 połączone poprzez 
układ /ii/ dekodera z układem /5/ programowa¬ 
nego zegara oraz z adresowymi wejściami czte¬ 
rech programowanych układów /3, 4, 7 i 8/ ste¬ 
rowania interfejsem We/Wy w ten sposób, że 
adresowe wejścia pierwszego i trzeciego progra¬ 
mowanych układów /3 i 7/ 89 ze sobę zwarte i po¬ 
łączone ze wspólnym wyjściem układu /li/ dekode¬ 
ra,zaś adresowe n. jścia drugiego i czwartego 
programowanych układów /4 i 8/ sa ze soba 
zwarte i poleczone ze wspólnym, innym wyjściem 
układu /li/ dekodera. /i zastrzeżenie/ 

4(51) G06F Al(21) 260829 (22) 86 07 28 

(71) Fabryka Mierników i Komputerów "ERA" 
im. Janka Krasickiego, Warszawa 

(72) Brzeski Wojciech, Zajdel Wiesław, 
Zajdel Jerzy 

(54) Sposób alternatywnego uruchamiania 
programów startowych w systemie 
rntkrok~omput^rowym 

(57) Sposób alternatywnego uruchamiania prog¬ 
ramu startowego w systemie minikomputerowym 
znajduje zastosowanie w przypadkach uruchamia¬ 
nia systemu komputerowego po raz pierwszy, 
gdy nie istnieje możliwość lub potrzeba kon¬ 
tynuowania dotychczasowego programu, ponadto 
umożliwia dowolny wybór miejsca startu prog¬ 
ramu po załączeniu systemu komputerowego i 
odznacza się tym, że w czasie pobierania in¬ 
formacji dotyczącej adresu początku programu 
startowego i wartości poczętkowej słowa stanu 
procesora /PK/ w zależności od potrzeb użyt¬ 
kownika systemu informacja pobierana jest z 
komórek pamięci szeregu n pamięci /ROM I/, 
/ROM II/.../KOM»/ zawierającego pomięć /ROM 1/ 

z fabrycznym programem startowym lub szeregu 
n rejestrów pamięci urządzeń zewnętrznych, 
którym przypisano sa jednakowe adresy oraz 
różne czasy odpowiedzi na rozkaz odczytu z 
interfejsu /INT/ przy czym maksymalny czas 
odpowiedzi każdej z pamięci z szeregu n pa¬ 
mięci /ROM I/, /ROM I I / . . . / R O M N / nie prze¬ 
kracza wartości maksymalnej wywołuj9cej przer¬ 
wanie alarmowe a informacja dostarczana Je8t 
z tej pamięci z szeregu n pamięci /ROM I/, 
/ROM II/.../ROMjV> która w czasie cyklu współ¬ 
pracy z procesorem /PR/ posiada nakrótszy 
czas odpowiedzi na rozkaz odczytu z interfej¬ 
su /INT/ przy czym potwierdzenie przyjęcia 
rozkazu odczytu przez wybrar>9 pamięć z szere¬ 
gu pamięci /ROM I/, /ROM II/.../«OM»/ 1"° 
ezeregu n rejestrów pamięci urzędzeń zewnet-

rznych powoduje uniemożliwienie przyjęcia 
rozkazu odczytu w danym cyklu współpracy 
procesorem /PR/ przez pozostałe pamięci 

szeregu /n - 1/ /ROM 1/, /«OM II/.../ROM. 

charakteryzujące się dłuższym czasem cdpo* 
d 2 i * /i zastrzeżeni,/ 

4(51) G06F A1(21) 260918 (22) 86 08 04 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Belczak Stanisław, Czaja Janusz, Hajdel 

Jan, Iwaszkiewicz Tomasz, Jasiński 
Marian, Juchniewicz Józef, Lewandowski 
Zdzisław, Mankiewicz Jerzy, Nowak 
Andrzej, Owczarski Andrzej, Walczak 
Zdzisław, Wojtkiewicz Jan, Ziajka 
Eugeniusz 

(54) Sposób i układ dołączania i odświeżania 
pamięci dynamicznej To mikroprocesora ~ 
Z-80 ~ . 

(57) Sposób dołączania i odświeżania pamięci 
charakteryzuje się tym, że do mikroprocesora 
Z-80 /!/ dołącza się pamięć dynamiczna /5/ ! 
512 kB zbudowaną z układów scalonych RAM 256 
x 1 bit, do której adresowania wykorzystuje 
się dodatkowo trzy linie adresowe /7/ uzyski
wane w układzie wytwarzania dodatkowych linii 
/8/. Do odświeżania pamięci dynamicznej 512 kB 
wykorzystuje się dodatkowy sygnał wytwarzany * 
układzie wytwarzania dodatkowych sygnałów /10/, 
przy czym istniejące linie adresowe, dodatkom* 
trzy linie adresowa /7/, oraz dodatkowy sygnał 
odświeżania wprowadza się do układu sterują
cego wybieraniem adresów pamięci /4/. 

Układ, charakteryzuje się tym, że pamięć 
dynamiczna /5/ 512 kB dołączona jest poprzez 
szynę danych /2/ i szynę adresowa /3/ rozsze
rzona o dodatkowe linie adresowo /!/, oraz 
poprzez układ sterujący wybieraniem adresów 
pamięci /4/ do mikroprocesora 2-80 /l/. Oo uk
ładu sterującego wybieraniem adresów pamięci 
/4/ dołęczony jest układ starowania konfigu
racja pamięci /6/, który dzieli pamięć dyna
miczną /5/ na osiem bloków po 64 kB, Oo szyny 
adresowej /3/ i szyny sterującej /9/ dołączony 
jest układ wytwarzania dodatkowych sygnałów 
do odświeżania /10/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) GO6F Al(21) 261263 (22) 86 09 01 
V G05F 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Kozłowski Krzysztof, Bajaer.t Władysław, 

Kesiński Andrzej 

(54) Sposób przystosowania systemu mikrokompu^ 
terowego ZX81 do testowania poprawności 
działania urzędzeń sterowanych tym 
systemem 

(57) Sposób pblega na tym, że dynamiczn9 mapę 
pamięci procesu działania urZ9dzenia sterowa¬ 
nego umieszcza się w najwyższym wolnym obsze-
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řze adresowalny« przez urządzenie sterowane, 
powyżej wskaźnika stosu urzędzenia sterowane-
go, a następnie rozwiera sie standardowo zwar-
tąpołęczenie szyny adresowej /A6/ z wejście« 
I/IŃT/ procesora /Z80/, po czy» pomiędzy wejś-
cie /iNt/ procesora /Z80/ i rozwarte z nim 
szynę adresowy /A6/, a wyjecie sygnału /IST/ 
z układu kontroli przerwań urzędzenia sterowa-
nsgo, włącza sie przełącznik logiczny /PL/, 
•tarowany pierwszy« dwustanowy« przerzutni-
kie* /RS1/, którego stany logiczne na wyjś-
ciach, wymuszane programowo lub ręcznie, »ą 
takie, źs jeden z nich zawiera na powrót szy-
nę adresowa /A6/ z wejściem /ÍNT/procesora 
/Z8O/, zaś drugi zawiera we1écle /INT/ proce-
sora /280/ z wyjéciem sygnału /INT/ układu 
kontroli przerwań urządzenia sterowanego. 
Dednoczeénie blokuje się pamięć stała /ROM/ 
poprzez sprzężenie wejście /ROMCS/ z członem 
blokującym, sterowanym na jednym z dwu wejść 
sygnałem zanegowanego wyjścia /$/ drugiego 
przerzutnika dwustanowego /RS2/, którego etany 
wyjścia /Q7« wymuszane programowo lub ręcznie 
sa takie, że jeden z nich odblokowuje wejście 
/ROMCà/, a drugi blokuje je na powrót. Z kolei 
ogranicza się adresowalność pamięci stałej /ROM/ 
do obszaru od fSjdfdfDH do 1 FFFH poprzez sprzę-
żenie szyny adresowej /A13/ z drugim wejściem 
członu blokującego tę pamięć. Ola przystosowa-
nia systemu do programowego wymuszania stanów 
logicznych wyjściowych obydwu przerzutników, 
/RS1/ i /RS2/, zanegowanemu wejściu /S/ pierw-
szego przerzutnika "/RS1/ przyporządkowuje się 
dowolny odrębny adres w przestrzeni adresowej 
urzędzenia sterowanego, a zanegowanemu wejściu 
/§/ drugiego przerzutnika /RS2/ przyporzędko 
wuje się odrębny adres w przestrzeni adreso-
wej urządzenia starowanego większy od 8191, a 
wejścia /§7 obydwu przerzutników sprzęga się 
z wyjściami dekodera odpowiadającymi przypo-
rządkowanym im adresom, zaś zanegowane wejś-
cia /R/ obydwu przerzutników sprzęga się z 
sygnałem /RESET/ systemu i ponadto tworzy się 
podprogram powodujący kolejne pojawienie się 
na szynie adresowej systemu tych adresów, ich 
zdekodowanie i podanie odpowiednio na wejścia 
/S/ przerzutników oraz inicjujący system ze 
zmienna /RAMTOP/ tak określające szczyt pa-
mięci mikrokomputera /ZX81/, że inicjacja ta 
nie niszczy stanu dynamicznej pamięci procesu 
urządzenia sterowanego. /I zastrzeżenie/ 

fíg I. 

A?« 

4(51) GO6F 
601R 

Al(21) 261274 (22) 86 09 02 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Paterman CJanusz, Kramarowska Teresa 

(54) Układ eliminacji wpływu wilgotności na 
proces detekcji klawiszy pojemnośćŁowych 

i57) Układ zbudowany Jest z lnwertera /In/, 
którego wejście połęczone Jest z wyjściem po-
miarowego integratora /O/, a wyjście z Jedna 
kompensacyjne okładkę /Kl/. Druga kompensacyj-
na okładka /K2/ poleczona Jest z sumującym 
węzłem /W/ pomiarowego integratora /J/. Kształt 
obu kompensacyjnych okładek /Kl/ i /K2/ jest 
identyczny z kształtem okładek detekowanych 
pojemności z matrycy /MK/ klawiszy pojemnoś-
ciowych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G06F 
G01R 

Al(2l) 261275 /22) 86 09 02 

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław 

(72) Paterman Janusz, Kromarowska For esa 

(54) Układ detekcji stanu klawiszy pojemnoA-
ciówych w klawiaturach 

(57) Wynalazek rozwięzuje zagadnienie detekcji 
zmion pojemności klawiszy z nakaymalnę czułoa-
cię i histerezę. 

Układ detekcji ma pomiarowy integrator 
/I/, równolegle do jego pojemności /C2/ włączo-
ny jest pierwszy półprzewodnikowy przełącznik 
/ 2 / i matryce /3/ klawiszy pojemnościowych. 
Wyjście integratora /I/ połączone jest z od-
wracajęcym wejściem pomiarowego komparatora 
/A/, którego wyjście v<łęczone jest na wejście 
kasujące przerzutnika O /5/. Równolegle do po-
jemności /Cl/ dodatkowego integratora /6/ wło-
Czona jest stała pojemność /Co/ i drugi pół-
przewodnikowy przełącznik /7/. 

Wejście sterujące pierwszego i drugiego 
półprzewodnikowych przełączników /2/ 1 /7/ po-
łęczone sa z wyjściem przerzutnika O /5/. 
Wyjście dodatkowego integratora /6/ włączone 
Jest na wejście nieodwracajace dodatkowego 
Komparatora /8/, którego wejście odwracajęce 
wraz z nieodwracajacym wejściem pomiarowego 

rCEh 
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koaparatora /4/ połączone sa. z dodatni* na¬ 
pięcie« referencyjny« / W ^ . Wyjście dodatko¬ 

wego koaparatora /8/ połączone Jest z prądo¬ 
wy« źródła« /9/ i poprzez diodę /1O/ z weJe¬ 
cie« koaparulaco-wyzwalajęcyn układu czasowe¬ 
go /li/ i całkującym kondensátore« /C/. 

Wejście kontrolujące pozioa konparacjl 
układu czasowego /li/ poprzez rezystor /R/ 
i pierwszy buforowy układ /12/ połączone Jest 
z toren /TW/ sterującym zmianę poziomów ko re¬ 
paracji, tor /TK/ kasowania poprzez drugi 
buforowy układ /13/ połączony Jest z całkują¬ 
cym kondensatorem /C/ i wejściem komparująco-
wyzwalającym układu czasowego / H / . Tor /TT/ 
impulsów wyzwalających włączony Jest na wejś¬ 
cie wyzwalające przerzutnika 0 /5/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G06F Al(21) 261324 £22) 8 6 Q9 05 

(71) Instytut Systemów Sterowania, Katowice 
(72) Bojda Marek, Zychoń Leszek, Kotara 

Krzysztof 

(54) Układ emulacji rejestrów 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie budowy 
układu emulacji rejestrów w urządzeniach cyf¬ 
rowych, zwłaszcza w jednostkach sterujących 
wchodzących w skład systemów mini i mikrokom¬ 
puterowych. W układzie linie informacji wejś¬ 
ciowej /D/, podzielono na n grup, połączone 
są z pierwszymi wejściami adresowymi oddzie¬ 
lonych dla każdej grupy pamięci modyfikujących 
/pl/« /P2/,...., /Pn/, których pozostałe wejś¬ 
cia adresowe połączone są, korzystnie poprzez 
koder adresoví re jestrów /K/, z liniami adresowym 
/A/. Wyjścia danych pamięci modyfikujęcych 
/PI/, /P2/,..„, /Pn/ tworzę szynę informacji 
zmodyfikowanej /Z/ połączoną z wejściami da¬ 
nych bloku pamięci rejestrów /R/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) G06F Al (21) 261540 (22) 86 09 23 

(71) Zakład Doświadczalny Instytutu 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
Kraków 

(72) Łaba Paweł 

(54) Sekwencyjny układ sterowania 

(57) Układ sterowania charakteryzuje »ię tym, 
że ma magistralę systemową /MS/ f która Jest 
połączona z wyjściami pamięci programu /PP/ 
korzystnie przez rejestr równoległy /RP/, 
którego wejście zegarowe /CKg/ Jest podłączone 

do generatora /G/ przez negator /N/, a ponadto 
do magistrali systemowej /MS/ podłączony Jest 
wieloczaaowy uniwibrator /UC/, którego wejś¬ 
cie wyzwalające /TR/ Jest podłączone do Jed¬ 
nego z wyjść pamięci programu /PP/ korzystnie 
poprzez rejestr równoległy /RP/ a wyjecie /YC/ 
podłączone jest do jednego z wejść rejestru 

rozkazów /RR/ lub do więcej niż jednego wejś¬ 
cia informacyjnego multipleksera warunków 
/MWR/. Układ służy do sterowania urządzeń 
technologicznych, których algorytm działania 
ogranicza się do kilkudziesięciu stanów przy 
możliwości uwzględniania czasu trwania tych 
etanów. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) G06G Al(2l) 261271 (22) 86 09 03 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Wołyński Michał 

(54) Elektroniczne urządzanie do uzyskiwanie 
przebiegów uśredniania i Histogramów 
po bodiicu 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
wyjście przełącznika programów /l/ maszyny 
analogowo-cyfrowej /2/ połączone jest z Jednym 
z wejść iloczynu logicznego /3/, którego dru
gie wejście połączone jest z Jednym z wyjść 
przerzutnika /4/, o wyjście iloczynu logicznego 
/3/ połączone jest z jednym z wejść sterowenia 
/5/ maszyny analogowo-cyfrowej /2/, natomiast 
drugie wejćcie układu sterowania /5/ połączone 
jest z wyjściem drugiego iloczynu logicznego 
/6/, którego jedno z wejść połączone jest z 
wyjściem przełącznika programów /l/, zaś drugie 
wejście tego iloczynu logicznego /6/ połączone 
Jest z drugim wyjściem przerzutnika /4/, przy 
czym jedno wyjecie układu sterowania /5/ ma
szyny analogowo-cyfrowej/2/ połączone Jest z 
Jednym z wejść przerzutnika /4/, zaś drugie 
wejście tego przerzutnika połączone jest z dru
gim wyjściem układu sterowanie /5/ oraz z Jed
nym z wejść sumy logicznej /7/, natomiast dru
gie wejście sumy logicznej /7/ połączone jest z 
wyjściem układu zegara /6/ maszyny analogowo-
cyfrowej /2/, zaś wyjście su«ny logicznej /7/ 
połączone jest z wejściem układu zegara /8/ ma
szyny analogowo-cyfrowej /2/, przy czym wyjście 
przełącznika programów /l/ połączone Jest z 
Jednym z wejść trzeciego iloczynu logicznego /9> 
którego drugie wejście połączone Jeat z wyjściei 
ukłedu wybierania kanałów /10/ maszyny analogo-



12 /378/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

cyfrowej /Z/, *«JŚ wyjście tęgo iloczynu 
logicznego / 9 / połączone jest z wejściem uk-
ładu wyświetlania / l i / maszyny analogowo-eyf-
ro««J ź 2 / o r q Z z wejście« układu dzieleni« 
1^2/ maszyny analogowo-cyfrowej / 2 / . 
' / I zastrzeżenie/ 

4(511 G06K Al(21) 261298 (22) 86 09 05 

(7l) Centralne Laboratorium Optyki, Warszawa 
172) Kry«*Ł"£yn«'<i Tadeusz, Chojnacka 

Aleksandra, Mikuckl Darzy 

(54) Ukłnd optyczny formujący plamkę świetlną, 
afwłaozczo do komputerowych drukarek nle-
yTriorzeniowych 

(57) układ składa się z obiektywu /17/, so-
czewek /6, 7, 8, 9/ i skanera /10/. Soczewki 
iferyczne /6, 7, 8/ 1 dodatnia soczewka cylin-
dryczna /9/ tworze szczelinę świetlna na 
zwierciadlanej ścianie skanera /10/, przy czym 
długość szczeliny Jest zgodna z kierunkiem 
obrotu skanera /10/. Skaner /10/ ma postać ob-
rotowego, zwierciadlanego, 16-áclennego gra-
niastoełupa foremnego. Układ ułatwia uzyska-
nie stabilizowanych wymiarów plamki wzdłuż 
prostej linii skanowania. /3 zastrzeżenia/ 

G088 Al(21) 261393 (22) 86 09 12 

|7l) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice 

'72) Medwecki Leszek 

(W) Układ dostarczający do urządzeń wykonaw-
czych energię w funkcji sygnałów 
o zagrożeniach" 

Układ zawiera układ wyjściowy / I / , zaai-
/3/, układ bocznikujący /A/, układ zeru-

Iłcy /6/, układ logiczny / 2 / , układ podtrzymu-
Wo-wyłęczajęcy ///• układ opóźniający / 8 / 
O r « układ sterowania / 5 / urządzeniami wyko-
"•»czytni. /I zastrzeżenie/ 

i > 
6 7 

2 : 

8 

4(51) GO8C 
H02H 

Al(21) 261328 (22) 86 09 08 

(71) Państwowa Zakłady Teletransmisyjne 
"TELKOM-PZT", Warszawa 

(72) Bachanek Paweł, Cebula Marek, Kow»lewsW i 
Henryk 

(54) Sposób 1 układ priorytetowego i szybkie-
go wysyłania sygnałów tolasterowania 
w szczególności w systemach telezabez-
pieczeń urządzeń energetycznych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, *e w przy-
padku nadania rozkazu o wyższym priorytecie 
w czasie trwania rozkazu o niższym priorytecie, 
ten ostatni Jest przerwany i wysyłany Jest 
rozkaz o wyższym priorytecie, po czym zostaje 
nadany w całości rozkaz o niższym priorytecie. 
Synchronizacja następuje w momencie odbioru 
pierwszej jedynki logicznej raz dla całej sek-
wencji wysyłanych kolejno i bez przerw kodów 
rozkazowych. 

Urządzenie ma cześć nadawcze i odbiorczy. 
Część nadawcza składa się z pamięci rozkazów 
/l/ # kodera priorytetów /2/ i nadajnika /4/. 
Część odbiorcza składa się z układu synchroni-
zacji /7/, rejestru szeregowo-równolegtogo /8/, 
dekodera esynchronicznogo kodów rozkazowych 
/9/ i ukłodói» wykonawczych /10/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) GO8C Al(2l) 261745 (22) 06 10 07 
GO IS 
G01D 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji 
Warszawa 

(72) Kołodziejski Bogusław 

(54) "kład przekazywania danych kgtowy 
"anteny obrotowe.1 na przetwórń il: k 
elektryczny 

ch z 
_o_towo-

(57) Układ zawierajęcy elementy tworzęce wał 
obrotowy, z którym sprzęgnięty jest przetwor-
nik, charakteryzuje się tym, że wał obrotowy 
/ 3 / zawieszony jest na dwóch przegubach kulo-
wych / I , 5/, z których Jeden łączy wał z piarś-
Cienism obrotowym łożyska a drugi z nieruchome 
konstrukcja nośna oraz posiada dwa zabi«raki 
/ 2 , 8/, z których jeden / 2 / sprzęga wał / 3 / z 
pierścieniem obrotowym łożyska a drugi / 8 / 
aprzęga stojan przetwornika kętowo-elektrycz-
nego z nieruchoma konstrukcję noenę. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) G U B Al(21) 260792 (22) 86 07 25 

(71) Warszawskie Zakłady Urzędzeri Informatyki 
"MERAMAT", Warszawa 

(72) Turyński Romuald, Kaczanowski Wiesław, 
Topczeweki Andrzej, Backlel Marianna 

(54) Mechanizm transportu taśmy magnetycznej 

(57) Mechanizm składa się ze szpul /3, 4/ od¬ 
biorczej i podawczej, zamontowanych sztywno 
na wałach /I, 2/ silników elektrycznych, z 
dźwigien /7, 14/ jednoraniennej i dwuramien-
nej osadzonych obrotowo na osiach /6, 13/, z 
rolek stałych /18, 21/ osadzonych obrotowo 

na osiach /19, 22/ z rolki przesuwu /24/ osa. 
dzonej sztywno na wale /25/ silnika elektrycz¬ 
nego, z zespołu głowic magnetycznych /li/, 2 
ekranu kompensacyjnego /44/, z czujnika BOT, 
EOT /12/, z kołków prowadzących /26, 27/ z 
rolki prowadzącej /28/ osadzonej obrotowo na 
osi /29/, z rolek naciągowych /17, 18/ osa¬ 
dzonych obrotowo na ruchomych końcach dźwigien 
/7, 14/ i ze sprężyny zwojowej naciągowej /31/ 
Ramię dźwigni /7/ i ramię długie dźwigni /14/ 
w przypadku zakładania taśmy magnetycznej /5/ 
8Q przemieszczane za pomęcę ramion długich 
zabieraków dwuramiennych /8, 15/. Ramion« 
krótkie tych zabieraków /8, 15/ sa poleczone 
obrotowo za pomoce cięgna /35/. 

/I zastrzeżenie/ 

•J 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(51) H01B Al(2l) 262399 (22) 86 11 14 

(71) Instytut Technologii Elektronowej, 
Warszawa 

(72) Oelonek Zbigniew 

(54) Izolator diodowe] wyrzutni jonowej 

(57) Przedmiotem wynalazku Jest izolator anody 
w diodowej wyrzutni Jonowej. Izolator ma' 
kształt kubka z kołnierzem wokół podstawy sta-
nowięcym płaszczyznę oporową i osłonę uszczelki 
/2/ natomiast anoda /3/ Jest nocowana w izo¬ 
latorze do dna za pomoce śruby /4/, przy czym 
éruba etanowi kontakt elektryczny doprowadza¬ 
jący wysokie napięcie do anody. 

/I zastrzeżenie/ 

4(5l) HülC 
C23C 

A1C21) 261306 (22) R6 09 11 

(71) Politechnika śląska im. W. Pstrowskiego, 
Gliwice Centrum Maukowo-Produkcyjne 
Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów 
"UN1TRA-TÉLP0D", Kraków 

(72) Pruazkonski Zbigniew, Rojok Adam, Moinze 
Alojzy, Kucharczyk Władysław, Gajewaki 
Marian, Miłek Zbigniew, Szuber Oacek 

(54) Sposób wytwarzania rezystorów z warstwa 
metaliczng Ni-P 

(57) Przedmiotem wynalazku Jest sposób wytwa¬ 
rzania rezystorów z warstwę metaliczne Ni-P 
o wartości początkowej rezystancji powyżej 
1000 omów metodę chemicznej metalizacji na zak-
tywowanym podłożu ceramicznym, oraz metodę 
stabilizacji tak otrzymanych warstw rezystyw¬ 
nych. 

Sposób wytwarzania rezystorów z warstwa 
metaliczne Ni-P według wynalazku polega na 
tym, że trawienie prowadzi się przy użyciu 
mieszaniny 2,0-3,0% kwasu fuluorowodorowego 
oraz czystego kwasu fluorobórowodorowego przy 
stosunku HF/HBF4-10:l - 20:1 z dodatkiem cyt¬ 
rynianu lub octanu sodowego w ilości 10-40% 
stechiometrycznej ilości koniecznej do zobo¬ 
jętnienia kwasu fluorowodorowego przez co in¬ 
tensyfikuje aię przebieg procesu, oraz na 
ciągłym prowadzeniu procesu metalizacji po 
nasyceniu powierzchni metalizowanej gazowym 
wodorem w roztworze podfosforynu sodowego o 
stężeniu 30-40 g/dm, przy czym stosunek objł-
tości roztworu podfosforynu do objętości me¬ 
talizowanej partii wynosi 0,8-1,0-1,6 1 1,0, 
a do roztworu metalizacyjnego dozują się 
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ciągle mieszaninę dwuwartościowej soli niku 
z dodatkiem edypinianu oraz weraanianu sodo-
wego. 

Nowa technologia pozwala na rozszerzenie 
zakresu otrzymywanych rezystancji na ceramice 
mullitowej, stoatytowej oraz alundowej na do-
wolnych gabarytach metalizowanych detali. 

/4 zastrzeżenia/ 

4Í51) HO1C Al(2l) 262O93 (22) 86 10 27 

\ 

(71) Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń 
Elektrycznych Przemysłu Węglowego, 
Katowice 

(72) Matusyk Edward, Kopiec Marian, Sroka 
Stanisław, Szweda Andrzej 

(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania 
Bloków rozystorowych, zwłaszcza do 
rozruchu silników elektrycznych dużej 
mocy 

(57) Sposób polega na nawijaniu taśmy oporo-
wej /*V warsjtwnmi na izolatory /12/ zamocowa-
ne na ramie /5/ nawijarki. 

Urządzenie według wynalazku składa się z 
nawijfirki zamocowanej na obrabiarce majęcej 
element pociągowy, oraz stołu montażowego. 
Do łoża /22/ obrabiarki zamocowane se uchwyty 
/9 i 10/, w których Jest zamocowana rozłącznie 
rama /5/. Oest ona sprzęgnięta ze śruba pocią-
gowy /'Ai/, z które sprzężony jest również sto-
jak podajnika taámy /13/. Przed obrabiarka 
ustawiony jest wspornik /2/ bębna /23/. oraz 
stół montażowy. /2 zastrzeżenia/ 

Í 

4(51) H01F Al(2l) 262089 (22) 86 10 28 

(71) Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych 
"UNITRA-ELMASZ", Zakład Budowy Urządzeń 
Technologicznych Nr 2, Białystok 

(72) Mntyjaazek Kazimierz, Kobyliński 
Henryk 

(54) Prowadnik drutów 

Í57Í Prowadnik mocowany Jest do suportu nawi-
jarki zaciekiem /!/. Do korpusu /2/ dwiema 

płaskimi sprężynami /3/ mocowany jest wspor-
nik /5/, przymocowany równolegle względem te-
go korpusu pokrętłem /9/, umieszczonym na ra-
mieniu /4/. 

Prowadnik drutów stosowany jest w prowi-
dzeniu i precyzyjnym układaniu drutów przy 
nawijaniu cewek. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H01H Al(21) 260343 (22) 86 06 26 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Górny Edward, Komosa Oerzy 

(54) Urządzenie blokujące dźwigniowego 
łącznika miniaturowego 

(57) Urządzanie blokujęce charakteryzuje sio 
tym, że ma zamek zasuwkowy, którego zasuwka 
styka się z dźwignię /5/ miniaturowego łącz-
nika /6/. Koniec dźwigni /5/ styka się ze 
sprężyna /7/ blokująca, majęcg w dolnej częś-
ci wycięcie i przymocowane drugim końcem do 
górnej czcóci osłony. Urzydzenie pozwala na 
wyleczenie kluczem z zewnętrz obwodu elek-
trycznego, natomiast ponownego włęczenia ob-
wodu możo riokonać osoba upoważniona, po otwar-
ciu obudowy urządzenia elektrycznego. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51' H01H 
C22C 

Al(21) 260372 (22) 86 06 30 

Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina 
Instytut Odlewnictwa, Kraków 

(72) Rutkowski Krzysztof, Mietka Zbigniew, 
Sadzik Zdzisław, Reguła Marian, Felecki 
Tadeusz, Popiół Zbigniew 

(54) Sposób wytwarzania styków elektrycznej 
aparatury łączeniowej średniej 1 dużej 
mocy 

(57) Styki wykonywane aa ze stopu składającego 
się z miedzi oraz niklu i krzemu, przy czy« 
zawartość Ni i Si w stopie nie przekracza 5%, 
przy zachowaniu proporcji NI i Si « 3,5 - 5. 
Styki mogę być także wykonane ze atopu skła-
dającego się z miedzi oraz kobaltu i berylu, 
przy czym zawartość Co i. Ba w stopie nie prze-
kracza 2,5%, przy zachowaniu proporcji Co 1 Ba-
- 4,5 t- 5,5. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) HO1H Al(21) 261810 (22) 86 10 09 

(71) Bydgoskie Zakłady Elektro-Mechanlczns 
"EMA-BELMA", Bydgoszcz 

(72) Bleńkoweki Ryszard, Andrzejewski Jerzy, 
Bęczkowski Jerzy, Glinkowski Stanisław 

(54) Łącznik sterowany elektronicznie 

(57) Łęcznik elektryczny z elektroniczny« 
układem sterowania i przetwornikiem umożliwia 
załączanie napięcia zasilania w układach elek¬ 
tronicznych w zależności od określonych wiel¬ 
kości fizycznych. 

Układ łącznika zawiera w torze /WE - WY/ 
układ wyzwolenia, który ma co najmniej dwa 
klucze - pierwszy stanowi łęcznik stykowy /Z/, 
drugi to analogowy klucz elektroniczny /</ -
pracujące w układzie koniunkcjl oraz połęczo-
ny z tym układem przetwornik /P/ przetwarza-
jęcy wielkości fizyczne na amplitudę napięcia 
elektrycznego. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H01H Al(2l) 261975 (22) 86 10 22 

(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
(72) Szczygliński Maciej 

(54) Układ stabilizaci i pracy stycznika 

(57) Układ stabilizacji pracy stycznika za¬ 
wiera układ pomocniczy /5/ włóczony w obwód 
zestyku pomocniczego / 4 / , składający się z 
transformatora /T/, do którego jest przyłączony 
układ Graetza /6/, którego wyjście jest po-
łęczone z rezystorem / 7 / i kondensatorem /8/, 
przyłączone do styku / b V zestyku pomocnicze¬ 
go /4/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) HOIH Al(21) 262038 (22) 86 10 23 

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa 
EMAG, Zakład Naprawczo-Produkcyjny 
Górniczych Maszyn Elektrycznych "OAMEL", 
Oębrowa Górnicza 

(72) Byrski Andrzej, Pawełek Leon 

(54) Układ przekaźnika sterującego 

(57) Układ ma stabilizator napięcia pomiaro¬ 
wego /G/, boczniki /Bl/ i /B2/ oraz klucz 
tranzystorowy /KT/. Jedno z wyjść stabiliza¬ 
tora napięcia pomiarowego /G/ stanowi jedno 
wyjście /I/ przekaźnika sterującego /P/, a 
drugie wyjście Jest przyłęczone poprzez sze¬ 
regowe połączenie boczników /Bl/ i /B2/ do 
drugiego wyjścia /2/ przekaźnika sterujęcego 
/P/ 

Do wyjść / I / i /2/ jest przyłączony 
łęcznik /S/. Równolegle do boczników /Bl/ i 
/82/ włączony Jest klucz tranzystorowy /KT/ 
poprzez diody /Vl/ i /V2/. Na wyjściu /3/ 
klucza tranzystorowego /KT/, włączony Jest 
element wykonawczy /K/, którego etyki połą¬ 
czone sę z odbiornikiem /M/ urządzenie stero¬ 
wanego. Układ przeznaczony jest do zdalnego 
przewodowego sterowania urządzeń elektrycz¬ 
nych wyposażonych w łącznik /S/ z diodę pros¬ 
towniczą, zwłaszcza kopalnianych urządzeń 
ruchowych. /2 zastrzeżenia/ 

4f5l) HOIH Al(2l) 262045 (22) 86 10 23 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Krasucki Bogdan, Lipski Tadeusz, 

Związek Witold, Szymański Edward 

(54) Bezpiecznik topikowy dwuścieżkowy, 
szczególnie do wyłączania prądów 
przeciążeniowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie unie¬ 
zależnienia wytrzymałości elektrycznej toru 
topika głównego w bezpieczniku dwuścieżkowym 
od wartości prądu przeciążeniowego, przerywa¬ 
nego przez bezpiecznik. 

W bezpieczniku pomiędzy stykami /3 i 4/ 
umieszczona jest prowadnica /7/ z przegrodę 
/5/ z materiału elektroizolacyjnego i łuko-
odpornego. Przegroda /5/ dociskana jest do 
topika głównego / I / w miejecu przewężonym sprę¬ 
żynami. Po przepaleniu sif topika /I/ przegro¬ 
da /5/ wsuwana jest w przerwę powstałą w to¬ 
piku /I/ pokonujęc odległość A L. 

/4 zastrzeżenia/ 
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) HOIH Al(2l) 262583 (22) 86 11 24 

Zakłady Teleelektroniczne "TELKOM-TELPA", 
' ' Bydgoszcz 
#72) Masaleki Konrad, ^raczykowski Tadeusz 

(54) Sposób 1 urządzenie do ustalania 
położenia rdzenia względem .jarzma 

(57) Wynalazek rozwlęzuje zagadnienia zmecha¬ 
nizowania ustalania położenia rdzenia wzglę-
(fep jarzma w zeapole rdzeń-jarzmo przekaźnika. 

Spoeób polega na tym, że odgina się krót-
tze ramię jarzma oddziałowujac na rdzeń, który 
odchyla się z położenia o nieznanych współrzęd¬ 
nych względem jarzma do położenia o ściśle 
określonych współrzędnych, a potem odchyla się 
rdzeń z tego położenia do położenia o żędanyoh 
ipółrzędnych. Urządzenie zawiera uchwyt jarz-
j złożony z korpusu dolnego /14/ i korpusu 
górnego /15/ oraz trzpienie /20/. Elementami 
oddziaływujęcymi na rdzeń /I/ aa cztery stemp¬ 
la ułożone w formie krzyża, leżące w płasz¬ 
czyźnie prostopadłej do osi rdzenia /I/. 

/2 zastrzeżenia/ 

,4(51) HO1L Al(21) 261614 (22) 86 09 29 

|j7i) Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewod¬ 
ników "CEMI" Zakład Doświadczalny 

. Urzędzeń Technologicznych, Warszawa 
I(72) Sobczak Leszek, Markiewicz Janusz 

O Zespół łamiący płytki półprzewodnikowe 

') Zespół charakteryzuje się tym, że ma 
[»słki łamięce /5'/# /5 % / o różnych średnicach, 
obracające się wokół własnych osi, które zamo¬ 
cowane są między dwoma tarczami /*/ i /4 %*/. 
Całość tworząca bęben umocowana Jest w wideł-
'ach /16/ wahliwie związanych ze wspornikiem 
nośnym /8/ poprzez dwa kły /14/ będące śllzgo-
i łożyskami stożkowymi. /Z zastrzeżenia/ 

4(51) H01M Al(21) 261358 (22) 86 09 11 

(71) Zakłady Akumulatorowe "ZAP". Piastów 
(72.) Oerscki Zbigniew, Ulatowski Andrzej, ', 

Wożniak Dan 

(54) Sposób wytwarzania akumulatora 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie unieru¬ 
chomienia ogniw przez sztywne połęczenie łącz¬ 
nika międzyognlowego z grodzie komory bloku 
akumulatorowego co zapewnia odporność akumu¬ 
latora na wstrząsy. W łączniku /I/ wykonuje 
aię stożkowy otwór, w który wsuwa się frag¬ 
ment grodzi /2/. Po podgrzaniu fragmentu grodzi 
/2/ do temperatury plastyczności tworzywa przy¬ 
kłada się odpowiedni docisk, co powoduje że 
tworzywo rozpływa się w stożkowym otworze od-
wzorowujac dokładnie jego kształt. 

/I zastrzeżenie/ 

4Í51) H01M Al(21) 261359 (22 ) 86 09 11 

(71) Zakłady Akumulatorowe "ZAP", Pia9tów 
(72) Oerecki Zbigniew, Ulatowski Andrzej, 

Wożniak Dan 

(54) Sposób wytwarzania akumulatora 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie unie¬ 
ruchomienia ogniw przez sztywne połęczenie 
łącznika międzyogniwowego z grodzie komory 
bloku akumulatorowego co zapewnia odporność 
akumulatora na wstrząsy. W łączniku /I/ oraz 
grodzi /2/ wykonuje 9iç otwory, przez które 
przetyka aię nit /3/ i po roznitowaniu uzysku¬ 
je połęczenie obu elementów. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H01M Al(2l) 261360 (22) 86 09 11 

(71) Zakłady Akumulatorowe "ZAP", Piastów 
(72) Oerecki Zbigniew, Ulatowski Andrzej, 

Wożniak Dan • , 

(54\ Sposób wytwarzania akumulatora 

(57) Spoeób polega na tym, że odpowiednio wyp¬ 
rofilowany łęcznik /I/ zaciska się na grodzi 
/2/ a następnie poszczególne komory bloku z -
umieszczonymi w nich ogniwami zamyka się wiecz¬ 
kami, przy czym wieczka ekrajne /3/.od zewnęt¬ 
rznej etrony bloku akumulatorowego zaczepia eię 
o kołek /5/ połączony sztywno ze ścianę /4/ 
bloku. /I zastrzeżenie/ 
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M«. 

4(51) HO1P Al(21) 261267 (22) 86 09 03 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Galwae Bogdan, Rgsz Ada«, Twaróg 

Jarosław 

(54) źródło mocy mikrofalowej 

(57) źródło zawiera kwarcowy generator wzorco-
wy /GW/ połączony z blokiem powielajęcym 
wyposażonym, na wyjściu w tranzystorowy powie-
lacz częstotliwości /TPC/ o krotności powiela-
nia równej cztery, który połęczony jest szere-
gowo z filtrem helikalnym /FH/, wzmacniaczem 
mocy /WM/, powielaczem częstotliwości z dioda 
ładunkowe /PC/ o krotności powielania równej 
pięć, paskowym filtrem pasmowo-przepustowym 
/FPP/ oraz z cyrkulatorem /CR/, którego wyjś-
cie stanowi wyjście źródła. /I zastrzeżenie/ 

GW 
i 
V-
1 

TPC FH WM 

ł 
CR FPP PC 

4(51) H01P Al(2l) 261746 (22) 86 10 07 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa 

(72) Kuliński Józef, Wiśniewski Feliks, 
Gorzkowskl Jerzy 

(54) Sposób eliminacji przebić elektrycznych 
ti mikrofalowych torach przesyłowych oraz 
mikrofalowy tor przesyłowy do stosowania" 
tego sposobu 

(57) Eliminacji przebić elektrycznych w mikro-
falowych torach przesyłowych wywoływanych 
przez sygnały o częstotliwościach pasożytni-
czych bliskich częstotliwości pasma użytecz-
nego dokonuje się w ten sposób, że w tor prze-
syłowy na wyiściu /Wy/ nadajnika mikrofalowe-
go /I/ włęcza się sprzęgacz kierunkowy /2/ o 
znacznie różnięcym się sprzężeniu dla sygna-
łów pasma pracy i sygnałów pasożytniczych, 
którego jedno z wyjść jest połączone z dalsze 
częścią toru przesyłowego wiodącego do zespołu 
antenowego /3/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H01P Al(21) 262002 (22) 86 10 23 

(71) Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, 
Warszawa . < -.. 

(72) Kuliriski Józef .'v.' ř 

(54) Falowodowy sprzęgacz kierunkowy 

(57) Sprzęgacz charakteryzuje eię ty«, że fa-
lowody / 1 # 2/ połączone ss za sobę galwanicz-
nie za pośrednictwem «stalowej płyty /3/ o 
grubości dobranej do wielkości pożądanego 
sprzężenia, w której to płycie /3/ wykonane 
sę apertury sprzęgające /4/. /I zastrzeżeni«/ 

4(51) HOIR Al(21) 262017 (22) 86 10 22 

(71) Politechnika śląska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Bartodziej Gerard, Paszek Grzegorz 

(54) Sposób łgczenia żył kablowych i przyrząd 
do łączenia żył kablowych 

(57) W pierwszym etapie przeformowuje się żyłę 
/10/ 1 tuleję /9/ na sześciokęt, a w drugim wy. 
konuje się głęboki wgniot w żyle /10/ i tulei 
/9/ umieszczonych w zamkniętej matrycy. 

Przyrzęd do łęczenia żył kablowych ma 
matrycę, która składa się z części ruchomej 
/3/ i nieruchomej /A/, przy czym ruchoma część 
/3/ ma otwór /li/ dla ruchomego tłocznika /5/ 
oraz wgłębienia /12/ dla utrzymania matrycy w 
stanie zamkniętym, a tłocznik /5/ do głębokie-
go wgniotu ma co najmniej jeden stopień zmiany 
przekroju w strefie wgniotu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H01T Alt2i) 261827 (22) 86 10 10 

(71) Instytut Problemów Jądrowych, Otwock-
Swierk 

(72) Czaus Krzysztof, Królik Jerzy, Langner 
Jerzy 

(54) Wyaokopradowy lakiernik sterowany 

( J Wewnętrz lakiernika es umieezczone współ-
osiowo cylindryczne wymienne oełony izolacyjna 
duże /3/, małe /4/ i średnie /6/. Osłony te 
tworzą w komoraxh iskiernika labirynt osłania-
jący pozostałe elementy izolacyjne Iskiernika. 
lakiernik charakteryzuje się podwyższone do-
puszczalna amplitudę udaru prędowego oraz moż-
liwość lę wymiany i czyezczenia elementów osło-
nowych. /2 zastrzeżenia/ 
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\ 4(51} HO2B Al(21) 261544 (22) 86 09 23 
6088 

(71) Spółdzielnia Inwalidów "PREMEGAL", 
Wrocław 

(72) Biały Ryszard, Lisowski Eugeniusz, 
Caban Józef 

(54) Wskaźnik optyczny 

(57) Wskaźnik na w czołowej płycie /I/ wnękę 
/2/ w kształcie równoramiennego krzyża. We 
wnęce /2/ sa osadzone elektroluminescencyjne 
diody /3, 10/. Diody /3, 4, 5, 6/ oraz diody 
/7, 8, 9, 10/ sę względem siebie poleczone 
szeregowo. Wskaźnik Jest przeznaczony do wska-
zywania położenia styków łączników elektro-
energetycznych na pulpitach lub tablicach 
obiektów energetycznych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H02G- Al(2l) 261150 (22) 86 08 21 

(71) Katowickie Zakłady Naprawcze Przemysłu 
Węglowego, Siemianowice ślęekie 

(72) Stanislawski Piotr, Uriga Oerzy, 
Zajaczkowski Oanusz, Mika Andrzej, Baron 
Winicjusz, Wnuk Antoni 8t., Gryma 
Włodzimierz, Walura Henryk 

(54) Ognioazczelna mufa kablowa 

157) Mufa ma zespół do wprowadzenia i połączeń ył kabli utworzony z podłużnych wsporników 
[/i/ połaczonyph na końcach z tulejami /2/ i 

f3/, z których każda zakończona jest tarcz« 
'4/ zamocowana do osadzonego w jej otworze 

fwpustu kabla /5/, przy czym na każdym wsporni-
k u /I/ jest zamocowany promieniowo w stosunku 
do kadłuba mufy /6/ izolator /7/ z zaciskami 
/8/ do łączeni« żył kabli. Kadłub mufy /6/ ma 
na jednym końcu kołnierz oporowy /9/ wraz z 
(tuleję umieszczona wewnątrz kadłuba mufy /6/ 
[• na drugim końcu uchwyty mocujące /10/ dla 
przytwierdzenia do kadłuba mufy /6/ wsuniętego 

do Jego wnętrza zespołu do wprowadzenia i po-
łączenia żył kabli. Mufa przeznaczona Jest do 
łączenia i osłony połączeń odcinków kabli w 
izolacji i powłoce z tworzyw termoplastycznych 
eksploatowanych zwłaszcza w podziemiach kopalń 
zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) H02H 
G08B 

(22) 86 07 30 

(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp.z 0.0. 
Zakład Produkcji Aparatury Okrętowej, 
Sopot 

(72) Oleszczuk Kazimierz, Górski Zbigniew, 
Majchrzak Adam, Grulkowski Andrzej, Gerne1 
Andrzej, Oomin Jacek, Niedbalski Dan, 
Oeresiewicz Krzysztof, Kobylańaki Oerzy, 
Stępień Mieczysław, Bułakowska Danuta 

(54) Sposób i układ przeciwzwarclowacio 
zabezpieczania zasilacza stabilizowanego, 
zwłaszcza centrali przeciwpożarowej 

(57) Układ ma tranzystor regulacyjny /I/, do 
którego przyłęczony jest zestaw sterujący, 
utworzony z układu próbkowania i startu /2/ 
oraz układu porównujaco-stabllizujacego /3/, 
wzajemnie połączone układem /A/ analizy stanu 
elektrycznego wyjścia. Wynalazek dotyczy rów-
nież sposobu działania powyższego układu. 

/4 zastrzeżenie/ 

XL XL 

4(51) H02H Al(21) 261589 (22) 86 09 26 

EMAG" (71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa 
Katowice 

(72) Pudełko Henryk 

(54) Selektywny układ ochrony ziemnozwarciowej 
w izolowanych sieciach energetycznych 
sTadnich napięć 

(57) W układzie sieć elektroenergetyczna wypo-
eaźona jest dodatkowo w zespół kontroli war-
tości rezystancji względem ziemi. Zespół t«n 
składa się z członu /I/ z rezystorem /Ro/, 
połączonym poprzez stycznik /S/ z transforma-
torem /T/ oraz z członu eteruj<îcego /5/ po-
łęczonego z członem nadnepięciowym /2/ i z 
członu zabezpieczenia upływowego /3/, połcczo-
nago poprzez człon sprzężenia /4/ z sieci« 
energetyczna /a/. /2 zastrzeżenia/ 



80 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 /378/ 1968 

4(51) H02H *Al(2l) 261623 (22) 86 09 30 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Maciołek Tadeusz 

(54) Detektor przeciążeń w sieciach 
trakcyjnych 

(57) Detektor zawiera blok mnożnika analogowe¬ 
go /M/, sumator /S/, blok całkujęcy /BC/, kom¬ 
parator /K/, oraz wzmacniacz /W/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H02H A2(2l) 265602 (22) 87 05 08 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Wolański Waldemar, Rejniak Jerzy 

(54) Sposób oraz układ sterowania przekształt¬ 
nika tyrystorowego pracującego falowniczo 

(57) Impulsy wyzwalania przymusowego wytwarza 
się w oddzielnym obwodzie dyekryminatorów 
okienkowych /5A, 58, 5C, 50, 5E, 5F/, wykrywa¬ 
jących przejecie przez zero napięć zasilają¬ 
cych oraz bramkuje się je sygnałami wyjściowy¬ 
mi detektorów /6R, 6S, 6T/ wartości chwilowych 
wymienionych napięć zasilających. 

W układzie do jednego z wejść dwuwejsolo¬ 
wych wzmacniaczy bramkowych /AA, 48, 4C, 4d, 4E 
4F/, mą dołączone wejścia dyskrymlnatorów ' 
Okienkowych /5A, 58,50, 5D, 5E, 5F/ połączonych 
z detektorami /6R, 6S, 6T/ wartości chwilo¬ 
wych napięć zasilających. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02K Al (21) 260379 (22) 86 06 30 

(71) Zakłady Mechaniczne Górnictwa i 
Energetyki "Wiromet", Mikołów 

(72) Łamacz Edward, Bandur Wincenty 

(54) Przeauwnik elektryczny 

(57) Przesuwnik zawiera układ sprężyn /I/ 
umieszczonych centralnie w osi przesuwnika 
oraz sprężyste amortyzatory /5/ nałożone na 
dystansowe śruby /4/ wkręcone do korpusów 
pokryw przedniej / 7 / i tylnej /8/. W korpusach 
pokryw przedniej / 7 / i tylnej / 8 / umieszczone 
sę nośne łożyska /9/ tulei /10/ smarowane sma¬ 
rem za pomoce smarowniczek /li/. Wynalazek 
służy do napędu i sterowania urzędzeń, w któ¬ 
rych wymagany jest ruch posuwisto-zwrotny. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02K Al(2l) 262483 (22) 86 11 18 

(71) Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Maszyn Elektrycznych "KOMEL", Katowice 

(72) Cholewicki Iwo, Lubina Michał, Roch Piotr 

(54) Obwód magnetyczny stojane maszyny prądu 
stałego 

(57) Elementy /2, 1/ tworzące odpowiednio jarz¬ 
ma obwodów magnetycznych biegunów głównych /4/ 
i biegunów komutacyjnych /5/ ułożone sa wzdłuż 
osi podłużnej stojana wielowaretwowo, naprze¬ 
miennie /także w formie pakietów/. 

/5 zastrzeżeń/ 



12 19ifl BIULETYN URZÊBU PATENTOWEGO 81 

4(5l)
 m 2 H A 1 ( 2 1 ) 261301 {22) 86 09 05 

Ul) politechnika Warszawska, Warszawa 
172) Fabijańeki Paweł, Pałczyński Leszek, 
.1 Wilblk Krzysztof. Stańkowaki Klemens, 

Niedbała Ryszard, Panasiuk Oózef 

(5*) Falownik sekwencyjny o podwyższonej 
częstotliwości napięcia wyjściowego 

157) Falownik ma pierwszy dławik komutacyjny 
/LK/ włóczony pomiędzy źródło napięcia stałe
go /£/• a N~ 9 a ł« 2 i równoległych zawierajęcych 
po dwa tyrystory 1 kondensator każda. Ponadto 
falownik zawiera transformator /Tr/, którego 
pierwsza uzwojenie połączone z wyjściem gałęzi 
równoległych falownika i biegunem ujemnym 
iródła napięcia atałego /E/, stanowi drugi 
dławik komutacyjny, zaś uzwojenie wtórne ob
ciążone Jest przetwornikiem piezoelektrycz
nym /PP/« Falownik służy do zasilania urzę-
dzeń do obróbki powierzchni metalowych. 

/3 zastrzeżenia/ 

|(5l) H02P Alf2l) 261237 (22) 86 08 29 

(71) Politechnika Poznańska, Poznan 
(72) Kozłowski Krzysztof, Bajaert Władysław, 

Kaainski Andrzej 

(54) Sposób sterowania etanów ruchowych 
silnika prgdu stałego i układ sterowania 
stanów ruchowych silnika prądu stałego 

(57) Steruje aię elementami półprzewodnikowymi, 
doprowadzającymi eygnał napięciowy, wykorzya-
tuiac cztery różna pary sygnałów logicznych 
tak że dwiema z nich, stanowiącymi pary syg¬ 
nałów logicznych o jednakowym poziomie w danej 
parze, wymusza się podania na zaciski twornika 
•ygnałów napięciowych o jednakowej bieguno¬ 
wości, a dwiema pozostałymi, stanowiącymi pary 
«ygnałów logicznych o przeciwnym poziomie w 
danej parze, wymusza się podanie na zaciski 
twornika sygnałów napięciowych o różnej biegu-
noworicl dla każdej z tych par, tworzęc różnicę 
Potencjałów, przy czym pary sygnałów logicz¬ 
nych sa tak przyporządkowana, że sskwsnojs lo-
fllczna /"01"/ oznacza ruch w jednym kierunku. 

a sekwencja logiczna /"ljl"/ ruch w klsrunku 
przeciwnym, zaś sekwencje logiczne /"£ 0"/ 
i /"li"/ wymuszaję stan /"STOP"/- zatrzymania 
• Unika. 

Układ jeat wypoeeżony w moetek elektrycz¬ 
ny 1 w zeapół wymuszania zadanego etanu moatka 
Mostek zbudowany jeet z czterech identycznych 
kluczy tranzystorowych /KTl/ do /KT4/, two¬ 
rzących dwie przeciwstawne pary. Przekętna 
mostka zawiera obwód twornika silnika /S/. 
Zsspół wymuszania zadansgo stanu mostka sta¬ 
nowi programowalny moduł sprzęgający /PMS/, 
sprzężony wsjśclaml ż magietrelę systemu ste¬ 
rowania /MS/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02P Al (21) 261760 (22) 86 10 07 

(71) Politechnika Oleska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice* 

(72) Szpilka Stanleław, Rożek Henryk 

(54) Układ 3-fazowego falownika prądu 

(57) Układ ma Jeden kondensator komutacyjny 
/15/ przełączany za pomoce tyrystorów pomoc¬ 
niczych /7/ do /14/. Wynalazek służy do regu¬ 
lacji obrotów silników asynchronicznych. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H03B Al(2l) 261269 (22) 86 09 03 

(7l) Politechnika Warszawska, Warszawa-
72) Rosz Adam, Twaróg Darosiaw 

(54) Układ przsstrajanla generatora VCO 

(57) W układzie obwodzie kolektore tranzystora 
znajdujš się obwód rezonansowy /L, Cl, 02/, do 
którego dołączona jest równolegle diode pojem¬ 
nościowa /W/ połączona szeregowo z kondensato¬ 
rem /CA/. Wspólny punkt połączenia kondensatora 
/Cl/, cewki /L/ i diody pojemnościowej /W/ do-
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łączony Jest bezpośrednio do źródła napięcia 
zasilającego /+ V cc/. Wspólny punkt połącze-
nia kondensatora /CA/ i diody pojemnościowej 
/W/, poprzez dławik /Oł/ połączony szeregowo 
z rezystorem /R2/, dołęczony jest do źródła 
napięcia przeatrajania /Up/. 

/I zastrzeżenia/ 

4(51) HO3B Al(21) 261270 (22) 86 09 03 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Rosz Adam, Twaróg Jarosław 

(54) Tranzystorowy powielacz częstotliwości 
na pasmo UHF 

(57) Kolektor tranzystora /T/ połączony Jest 
poprzez szeregowy obwód rezonansowy /C4, L3/. 
z wejściem co najmniej dwuobwodowego filtru 
helikalnego /FH/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H03H Al (21) 261268 (22) 86 09 03 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Rosz Adam, Twaróg Darosław 

(54) Helikąlny filtr pasmowo-przepuatowy 

(57) Filtr zawiera rezonatory /5, 6, 7/ 
umieszczone we wnękach / 2 , 3, 4/ majęcych pos-
tać wydrążonych w jednorodnym bloku metalowym 
walców stykających się płaszczyznami bocznymi. 
Przestrzenie powstałe przez usunięcie fragmen-
tów dzielęcych walce przegród stanowię okna 
sprzęgające /9, 10/ o kształcie prostokątów 
z bokami równoległymi do tworzących walców. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) H03K Al (21) 261754 (22) 86 10 06 

(71) Zakłady Aparatury Elektrycznej 
"MERA-REFA", świebodzice 

(72) Krumplewekl Edward, Lis Andrzej 

(54) Układ elektronicznego wielozakresowego 
przekaźnika czasowego 

(57) Układ zawiera układ programujęcy /UP/, 
wielostopniowy dzielnik częstotliwości /WOF/, 
układ wykonawczy /UW/, przełącznik zakresów 
/PZ/ potencjału dodatniego bieguna zasilania 
/Z/ lub masy układu /M/ oraz generator /G/. 

/I zastrzeżeni«/ 

UP 

4(51) H03L Al(21) 261560 (22) 66 09 24 

(71) Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyine 
"RADIOPAN" PAN, Poznań 

(72) Błaszczyk Derzy 

(54) Sposób 1 układ atabillzac.1l częstotliwości 
mikrofal w spektrometrze elektronowego 
Tezonansu paramagnetycznego EPR 

(57) Sposób polega na tym, że dokonuj« się 
zmieszania częstotliwości mikrofal z często-
tliwość ię wzorcowa i tak otrzymany sygnał 
różnicowy dzieli się przez współczynnik korek-
cyjny, następnie synchronizuje się w pętli 
fazowej do sygnału o częstotliwości sterowanej 
przez układ śledzenia częstotliwości rezonan-
sowej rezonatora pomiarowego. Układ wyposażony 
jest w mieszacz mikrofal /2/, sprzęgacz kierun-
kowy /14/, generator mikrofal /I/, generator 
częstotliwości wzorcowej /3/, preskaler /12/, 
dzielnik programowany /li/, detektor fazy /10/, 
generator programowany /&/, filtr /7/ oraz 
sterownik mikroprocesorowy /9/. 

/2 zastrzeżenls/ 

SYGNM.ÍP* 

4(51) H04B Al(21) 261590 (22) 86 09 26 

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnietwe "6MAG", 
Katowic« 

(72) Kałużny Marek, Kwi«tkowski Wojciech, 
Polak Waldemar, Rej Andrzej, Smosarskl 
Wojciech, Wichur« Witold 

(54) Urządzenie dwukierunkowej łączności 
radlowo-przewodowe.1 

(57) Urzędzenle charakteryzuj« «ię tym, ż« 
indywidualne stacje stanowiące wyposażenie 

— TT™« 
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obsługi zaopatrzone sę wyłącznie w nadajniki 
/!/ zmodulowanej fali elektromagnetycznej, a 
{ryjecie każdego odbiornika /5/ Jest połączone 
z wejóciea urzędzeń przewodowej łączności 
głośnomówięcej /6, 7/. Antenę odbiorcza /4/ 
ttanowi przewód z kabla /&/ łęczęcego urządze-
nia przewodowej łączności głoanomówlacej /6, 7/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) HO 4M 
G08C 

Al(21) 267661 (22) 87 09 08 

(71) Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych, 
Kraków 

(72) Ouleki Ryszard, Głogowakl Bogusław, 
Gelikowski Bogdan 

(54) Sposób przekazywania inforwaćji z nadzo-
rowanych obiektów przy pomocy linii 
przewodowych, zwitaazcza telefonicznych 

(57) Sygnały sterujące 1 informacyjne przesyła 
się w trzech torach 1 podakustycznym /Tp/f 

akustyczny« /Ta/ i nadakuetycznym /in/, które 
objęte sa wzajemnymi sprzężeniami. 

/I zastrzeżenie/ 

[51) HO58 Al(2l) 261465 (22) 86 09 17 

F71) Studencka Spółdzielnia Pracy 
"TECHNO-SERVICE". Gdańsk 

(72) Bajduszewski Ryszard, Kuczyński Andrzej, 
Czerwlńeki Janusz, Okła Jacek, Kiszkurno 
Andrzej, Filipiak Zenon, Haaza Marian, 
Łukajtis Wincenty 

(54) Bezstykowy układ zapłonowy do nisko-
prężnych lamp rtęciowych /świetlówek/ 

(57) W układzie niskoprężna lampa rtęciowa /L/ 
włączona Jeet między zacieki plus i minus 
prostownika mostkowego, a równolegle do lampy 
dołączone ea, połączone ze soba szeregowo, 
kondensatory /Cl/ i /C2/, których wspólny punkt 
poprzez rezystor /Rl/ połączony jeet z Jednym 

kó l k k [tunkt ów 

Dt 

51) H05G 
GO 56 

zasilania prostownika 

DI} 

022 

1 

I t 
11 

Cl 

Al(2l) 

L 
) i 

•Ç» 
261773 

n 
C2 

mostkowego. 
/5 zastrzeżeń/ 

e 
r OJ 

^ 0 4 

(22) 86 10 07 

f(71) Fabryka Aparatury Rentgenowskiej 
i Urządzeń Medycznych "FARUM", Warszawa 

(72) CeleJ Jerzy, Barczyński Janusz, Gruza 
Edward, Goszczyńska Hanna, Jemielity 
Zygmunt 

(54) Czasownik mlllamperoaekundowy do 
rentgenowskich generatorów diagnostycz-
nych ' 

(57) Czasownik zawiera przetwornik napięcie-
częstotliwoeć /2/ sterowany sygnałem z rezys-
tora /l/t przez który przepływa pręd anodowy 
lampy rentgenowakiej /8/. Przetwornik /2/ 
Jest połączony z systemem mikroprocesorowym 
/3/, do którego dołączone sa: układ zadający 
wartość ładunku elektrycznego /5/, wskaźnik 
ładunku elektrycznego /6/, wskaźnik czasu 
ekspozycji /7/, oraz układ wykonawczy /A/ prze-
rywejęcy ekspozycję. /i zastrzeżenie/ 

4 

i 

1 

1 
3 

OJI 
e 7 

4(51) HO5K Al (21) 261254 (22) 86 09 02 

(71) Fabryka Mierników i Komputerów "ERA" 
im. O. Krasickiego, Warszawa 

(72) Margasiński Bogdan 

(54) Szafa do aparatury elektronicznej 

(57) W szafie każdy z bloków wentylacyjnych 
/!/ umieszczony pod blokiem lub kasetę elektro-
niczne /6/, Jest wyposażony w wentylatory /8/ 
oraz otwór wlotowy /9/ usytuowany w jego przed-
niej części i połączony z zewnętrznym kanałem 
wentylacyjnym /A/. Szafa na ukształtowane ukoś-
nie dno /10/ pełńifce rolę kierownicy powietrze. 

/2 zastrzeżenia/ 

•T- U 

4(51) H05K Al (21) 261581 (22) 86 09 25 

(71) Instytut Komputerowych Systemów Automatyki 
i Pomiarów, Wrocław 

(72) Cholński Roman, Klda Oózsf 

(54) Zatrzask do blokowania pakietów obwodów 
brukowanych 

(57) Zatrzask zawiera zamocowane do drukowanej 
płytki /9/ obrotowe dźwignię, której krótsze 
ramię zakończone jest główkę /li/ wchodzęcę 
do kanałka kaeety /10/ w* końcowej fazie wsuwa-
nia pakietu do kasety /10/. Dłuższe ramię /12/ 
dźwigni współpracuje ze skośnymi powierzchniami 
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/13/ «uwaka /!/, którego ruch ograniczony 
Jest z Jednaj atrony płytka przymocowana do 
korpuau /2/, a z drugiej atrony wyatepaai /4/ 
uformowanymi w korpusie /2/. /l zastrzeżenie/ 

4(51) H05K A2f2l) 265691 (22) 87 05 12 

(71) Zakłady Radiowe, "DIORA" Ośrodek 
Projektowania 1 Wdrożeń Radiofonii 
Odbiorczej, Dzierżoniów 

(72) Wardak Bogusław, Mirek Janusz, Zeaankiswlcz 
Zbigniew, Idzik Marek, Piach Ada«, 
Bagiński Kazimierz 

(54) Urządzenie do podgrzewania i podsuezania 
płytek obwodów drukowanych 

(57) Urządzenie wyposażone Jest w lampy halo¬ 
genowe /!_/ umieszczone w polu działania od¬ 

błyśników /O/. Nad oebłyśnlkaal /O/ uaieaz» 
czona jeat podsuszana płytka /P/, a pod ni« 
w obrębie końców odbłyśników /O/ znajduje si« 
wyalenna rynienka /R/, do której ekapuje top. 
nik. Odbłyśniki /O/ »aj« regulowana położenie 
wzgledea la«p halogenowych /L/. 

/I zaetrzeżenie/ 



II. I» Z O R Y U Ż Y T K O W E 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(51) AO1D 

(71) 

(72) 

Ul (21) 81791 (22) 87 11 26 

"Agromet FAMAROL" - Fabryka Maszyn 
Rolniczych, Słupsk 
Kochanowicz Zbigniew, Obłoza Adam, 
Sarnatowicz Grzegorz, Adamik Marcin, 
Senko January 

(54) Kombajn jednorzędowy do zbioru buraków 

(57)-Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji kombaj¬ 
nu Jednorzędowego, otrzymującego napęd mecha¬ 
niczny z wałka odbioru mocy cięgnlka a zasila¬ 
nie Instalacji hydraulicznej kombajnu odbywa 
się z dwuprzewodowego układu hydrauliki zew¬ 
nętrznej ciągnika. Kombajn ma zbiornik liści 
/5/ umożliwiający zbiór liści w wały podłużne 
lub poprzeczne. Rozładunek odbywa się za pomoce 
cylindra hydraulicznego i'może być sterowany 
ręcznie lub automatycznie. /3 zastrzeżenia/ 

|5l) AO1O Ul(21) 80113 (22) 87 05 05 

ř5) Kmiecik Bogdan, Wrocław; Kmiecik Stefan, 
W r o c ł a w -,-•••. 

Is4) Tuleja spinana 

(5/) Tuleja spinana służąca do uprawy rozsady 
ia kształt taśmy tworzącej pobocznicę /I/. 
Na jednym końcu taśmy znajduje sie zaczep /2/, 

a na przeciwległy« końcu znajduj« się prze¬ 
cięcia /3/ o długości odpowiedniej do szero- * 
kości zaczepu /2/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01G Ul(21) 80503 (22) 87 06 19 

(71) Wojewódzki Związek Spółdzielni 
Ogrodniczo-Pszczelarsklch w Radomiu 
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego, Warka 

(72) Oakubowski Bogdan, Nowakoweki Janusz, 
Trojanowski Wiesław, Urbanowicz Lech, 
Wyezkowskl Stefan 

(54) Uchwyt do łączenia dwóch płatów folii 

(57) Uchwyt ma na ledny« dłuższym boku dwa wyb¬ 
rania /2/, o kształcie wydłużonej litery "C", 
z którymi współpracują listwy zaciskowe /6/ 
zbliżone kształtem do litery MT", której érod¬ 
nik wystaje poza zarys uchwytu. Wyorania /2/ 
maje dłuższe ramiona /5/ skierowane w przeciw¬ 
ne strony. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01G 1)1(21) 80504 (22) 87 06 19 

(71) Wojewódzki Zwięzek Spółdzielni 
Ogrodniczo-Pszczelarekich w Radomiu 
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego., Warka 

(72) Dakubowski Bogdan, Nowakowski Janusz, 
Trojanowski Wie9ław, Urbanowicz Lech, 
Wyszkowski Stefan 

t do zaciskowego mocowania krawędzi (54) Uchwyt do za 
pTatow folii 

(57) Uchwyt »a wybranie /3/ w kształcie wydłu¬ 
żonej litery C, z którym współpracuje listwa 
zaciskowa /6/, w postaci wydłużonej litery T, 
której érodnik wystaje poza zarys uchwytu. 
Uchwyt ma sprężyste ramiona do osadzania n« 
stelażu noénym. /3 zastrzeżenia/ 
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4(51] A01G Ul(21) 80505 (22) 87 06 19 

(71) Wojewódzki Związek Spółdzielni 
Ogrodniczo-Pszczelarskich w Radomiu 
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego, Warka 

(72) 3akubt>wski Bogdan, Nowakowski Danusz, 
Trojanow8ki Wiesław, Urbanowicz Lech, 
Wyezkoweki Stefan 

(54) Uchwyt zasłony szklarniowej 

(57J Uchwyt charakteryzuje się tym, że na w 
jednym, krótszym boku wybranie /2/, a w pob-
liżu tego wybrania /2/ jest wykonana pustka 
/3/ przebiegająca przez całe długość uchwytu 
/I/. Uchwyt /I/ ma szereg otworów /4/, prosto-
padłych do płaszczyzny zasłony szklarniowej 
/6/. /3 zastrzeżenie/ 

<£> 

4(51) A01G Ul(21) 80506 (22) 87 06 19 

(71) Wojewódzki Zwięzek Spółdzielni 
Ogrodniczo-Pszczelarskich w Radomiu 
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego, Warka 

(72) Oakubowski Bogdan, Nowakowski Oanusz, 
Trojanowski Wiesław, Urbanowicz Lech, 
Wyezkowski Stefan 

(54) Uchwyt do łączenia dwóch płatów folii 
Teżgćych w dwóch płaszczyznach "*" 

(57) Uchwyt ma dwa wybrania /2/, w kształcie 
wydłużonej litery C, usytuowane na dwóch bo-

5 3 

kach prostopadłych do siebie, 2 którym 
pracuję listwy zaciskowe /6/, w postaci 
zonej litary T, którs swoim árodnikiem wyetr 
poza zarys uchwytu. Po przsciwległej stronie 
do Jednego z wybrań /2/ znajduje się wycięcu 
/9/, dostosowane do kształtu stelaża nośnego 
a éciana boczna uchwytu tworzy sprężyste rs«* 
•ię /10/. /3 zastrzeżeni«/ 

4(51) A01K Ul (21) 79934 (22) 87 04 09 

(75) Koeowaki Marian, Sobolewo 

(54) Mieszarka samojezdna 

(57) Mieszarka ma zbiornik paszowy /I/ nachy, 
lony do platformy podstawy /2/ pod katem urno*, 
liwiajęcym swobodny wypływ karmy, w miejscu 
wypływu karmy ma wmontowane pompe paszowe /14/ 
napędzane oddzielnym silnikiem /15/. a nad nia, 
w górnej części, obok zbiornika paszowego /I/ 
osadzony jest zbiornik dozujęcy /16/ zaopat- ' 
rzony w wyskalowany wzisrnik /17/ i przewody 
/18 i 19/ doprowedzajęca karmę bezpośrednio do 
koryt. Pompa paszowa /14/ jest połączona rurę 
/20/ ze zbiornikiem dozującym /16/, który z 
kolei ma rurę przelewowe dochodzące do włazu 
zasypowego zbiornika paszowego /I/. Rura /20/ 
ma odgałęzienie /23/ połęczone również ze 
zbiornikiem paszowym /!/. /I zastrzeżenie/ 

4{5l) A21B Ul(21) €0440 (22) 87 06 

(75) Duszyński Grzegorz, Gdańsk 

(54) Jednokomorowy piec piekarniczy 

(57) W piecu, w przestrzeni między termiczr 
izolację /2/ piekarniczej komory /I/ a wewn< 
rznę tylna ścianę /3/ i wewnętrzne prawe óciani 
/4/ znajduję się rozmieszczone równomiernie na 
całej powierzchni grzejne elementy /6/. Za wew-
nętrzne, lewę ścianę /5/ zamontowany jest obie-
gowy wentylator /7/. Za wewnętrzne, prawe ścia-
na /4/, równolegle do grzejnych elementów /6/, 
osadzone eę segmentowe wymienniki ciepła /B/ 

5 6 3 12 

\DX 

W \JLW 
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>raz w Ich wzdłużnej osi symetrii natryskowy 
»lament /9/. Piec «a aałe gabaryty i pozwala 

uzyskanie wysokiej jakości wypieku wyrobów 
jkierniczych i piekarniczych. 

/3 zastrzeżenia/ 

A23L Ul(21) 81716 (22) 87 11 17 

(71) Politechnika Białostocka, Białystok 
172) Szorc Jan 

(54) Urządzenie do stymulacji elektrycznej 
owoców i warzyw 

(57) W urzędzeniu katoda /I/ i anoda/2/ połą-
czone eę obejmę /3/ i tworzę rynnę osadzone 
na podporach zamocowanych wahadłowo na wspor-
nikach /6/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) A23P Ul(2l) 80455 (22) 87 06 09 

I (71) Pomorskie Zakłady Przemysłu 
Cukierniczego "Jutrzenka", Bydgoszcz 

(72) Kobiak Andrzej, Nawrocki Bolesław 

(54) Matryca granułatora, zwłaszcza do suszu 
owocowego 

(57) Matryca granułatora ma otwory cylindrycz-
ne o ostrych krawędziach tnęcych po stronie 
wlotowej. Matryca pozwala na zmniejszenie. 
1 poboru mocy granułatora. /I zastrzeżenie/ 

1(51) A41H U3(21) 80375 (22) 87 06 03 

(61) 77132 
(75) Szpek Ewa, Pszczyna 

Í54) Przymiar krawiecki 

(57) Przymiar krawiecki ma tulejkę dwudzielne 
/8/ połęczonę nierozłącznie z Jedne stronę 
pojemnika /12/. Tulejka dwudzielna /8/ ma na 
swej pobocznicy /13/ naprzeciwległe prostokąt-
ne wybrania /14/ o niejednakowej głębokości. 

/I zastrzeżenie/ 

13 14 

4(51) A438 Ul(21) 80262 (22) 87 05 19 

(71) Akademia Medyczna, Wrocław 
(72) Pawela Tadeusz 

(54) Orewniak odprowadzający ładunki 
elektrostatyczna 

(57) Orewniak na osadzone w obcasie /I/ wkład-
kę z metalu, najkorzystniej z miedzi. Składa 
•ię ona z pasków /2/ blachy umieszczonych w 
szczelinie wykonanej wzdłuż obcasa /l/f połą-
czonych przewodem /5/ ulokowanym w pionowo 
wykonanym kanale w obcasie. Przewód /5/ połę-
czony jest z drugiej strony z płytkę /3/, trwa-
le osadzone w podeszwie /4/ drewniaka. Krawę-
dzie pasków /2/ wystaję nieco poza powierzch-
nię obcasa /!/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A44B . Ul(21) 79654 . (22) 87 03 11 

(75) Barański Włodzimierz, ł-ód* 

(57) Zapinka do łęczenia elastycznych taôm 
składa się z obejmy /I/ w postaci płytki z 
otworem /2/, wycięciem /4/ i dwoma zagięciami 
/5/ w kształcie litery C,z gniazdami Ł wys-
tępami oraz z obsady /8/ w postaci płytki z 
otworem /9/ i zaczepem /li/ z dwoma trzpieniami 
/12/ i wnękami /13/. /2 zastrzeżenie/ 

V-f 

Fio.1 
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4 {51) A45B Ul(21) 79981 (22) 87 04 16 

f75) Niedzieleki Piotr 

(54) Laska lub parasolka długa z nowym 
Typem uchwytu, jako podpora bagażu 
podręcznego 

(57) Uchwyt do laski lub parasolki charakte-
ryzuje się tym, że ma kształt półkola, a po 
bokach w górnej części łuku, ma występy do 
zawieszania podręcznego bagażu. 

/I zastrzeżenie/ 

4(5l) A47B 
A47F 

Ul (21) 80401 (22) 87 06 06 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli 
Sklepowych "GOZAMET-WUTEH" , Gorzów 
Wielkopolski 

(72) Godawski Dulian, Godawski Marek, 
Godawski Mariusz, Bereéniewícz Czesław, 
Wiśniewski Antoni, Niżyńeki Dózef 

(54) Metalowy nośnik regału 

(57) Metalowy noénik regału składa się z pio-
nowych słupków /I/, poziomych nóg /2/ z pio-
nowymi podporami i trójzębnymi zaczepami /4/, 
łęczników /5/ oraz listew /16/. Każdy słupek 
/I/ i łącznik /5/ złożony jest z dwóch Jedna-» 
kowych prostokętnych ceowników nierównoramien-
nych o przylegających do siebie parami stop-
kach /6/. Szersze stopki maja zagięte obrze-
ża /7/. Na wydłużonych końcach érodników /14/ 
ceowników łącznika /5/ wykonane sa dwuzębne 
zaczepy osadzone w otworach bocznych /12/ 
słupka /I/. Wierzchołki słupków /I/ połączone 
sę poziome listwę /16/, a dolne ich końce 
osadzone sę w gniazdach /21/. Tylna ściana 
/20/ regału zamocowana Jest między obrzeżem 
a wykrojkami listwy /16/ oraz między oporami 
/19/ a klinowymi zaczepami /1O/ osadzonymi w 
otworach czołowych słupków /I/» 

/I zastrzeżenie/ 

4(5l) A47C Ul (21) 80282 (22) 87 05 22 

(71) Wojewódzki Zwięzek Spółdzielni Inwalidów f 
Zakład Usług Technicznych, Opole 

(72) Grabowski CJan, Dudar Bogdan, Bachorz 
Bogusław, Wójcikowski Alojzy 

(54} Oparcie plecowe krzesła 

(57) Oparcie krzesła, zbudowane z elementów 
nośnego i oporowych, ma w rurze oparcia /I/ 
osadzony prostopadle sworzeń /2/. na którym 
symetrycznie osadzone sę dwie wkładki gumowa 
/3/# dwie ceowe blachy oporowa /4/ i mocująca 
/5/ z otworami /5a/ na wkręty /5b/ tulejki 
gwintowej /7/ osadzonej w płycie oparcia /6/, 
przy czym całość jest zabudowana osłona /9/. 
Mocowanie pozwala na odchylanie oparcia od 
płaezczyzny pionowej w obu kierunkach. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A47F Ul(2l) 8Ü4Q0 (22) 87 06 06 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Mabli 
V Sklepowych "GOZAMET - WUTEH", Gorzów 

Wielkopolski 
(72) Godawski Oulian, Godawaki Marek, 

Wiśniewski Antoni, Ziółek Zygmunt, 
Niżyński Dózef, Milowska Teresa 

(54) Wieszak odzieżowy 

(57) Wieszak odzieżowy składa się z dwóch 
jednakowych nocników /I/. Każdy nośnik ma pio- . 
nowy słupek /2/ poleczony trwale z poziomymi *-, 
wspornikami /3 i 4/ oraz podstawa /5/. Końce V 
wsporników i podstaw obu nośników połączone sf 
rozłęcznie poziomymi łęcznikami /6/ za pomocą 
wieńcowych czopów walcowych z osiowymi otwo-
rami gwintowanymi oraz śrub. Do każdego słupka 
zamocowany Jest rozłęcznie boczny wieszak /12/, 
a do górnego odcinka każdego słupka /2/ zamo-
cowana jest boczna listwa /13/ i koniec środ-
kowej listwy /14/ cenowo-wymiarowej. 

/I za s trze żarno/ 
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4(51) A47F Ul(21) 80433 (22) 87 06 09 

(71) Przedsiębiorstwo Usług Promocyjnych ' 
Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 
-PROMEX", Warszawa 

(72) Ketter Bogusław, Szwejkowski Aleksander, 
Raczyński Piotr, Leénlak Kazimierz 

(54) Kształtownik konstrukcji wystawienniczej 

(57) Kształtownik ma w przekroju kształt ke-
townika o rdzeniu /I/ stanowiący» zamknięty 
kątowy profil z wewnętrznymi żebrami wzaacnla-
jacyai /2/ 1 występami /3/ z zaczepami mocu-
jęcymi /4/. Występy /3/ stanowię przedłużenie 
boków rdzenia /I/ 1 maję w przekroju kształt 
trapezów, których większe podstawy znajduję się 
od strony kętowego rdzenia /I/. 

/2 zastrzeżenia/ 

£(51) A47F Ul (21) 80434 (22) 87 06 09 

(71) Przedsiębiorstwo Usług Promocyjnych 
Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 
"PROMEX", Warszawa 

^ Ketter Bogusław, Szwejkowski Aleksander, 
Raczyński Piotr, Leéniak Kazimierz 

[54) Złęcze naroża konstrukcji wystawienniczej 

,(57) Złęcze ma kształt sześcianu, na którego 
trzech ścianach /I, 2, 3/ wykonane sa otwory, 
. l których umieszczone sa trzpienie uetalajęce 
/5/. Trzpienie ustalające /5/ maję wklęsłe 
powierzchnie mocujęce /6/, które współpracuję 
;* wkrętami ustalającymi /&/ profile kętowe 
/leczone tym złęczem. /I zastrzeżenie/ 

A47F Ul(21) 80435 (22) 87 06 09 

(71) Przedalębioretwo Usług Promocyjnych 
Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 
-PROMEX", Warszawa 

|(72) Ketter Bogueław, Szwejkoweki Aleksander, 
Raczyński Piotr, Leéniak Kazimierz 

(54) Kształtownik poziomy konstrukcji 
wystawienniczej 

,,-,, Kształtownik ma rdzeń /I/ w kształcie 
prostokęta, który na przedłużeniu dłużezych 

boków /2/ ma występy /3/ zakończone.zaczepami 
mocujęcymi /4/. Występy /3/ maję w przekroju 
Kształt trapezów, których większe podstawy 
znajduję się od strony rdzenie /I/. Ne jednym 
z dłużezych boków /2/ rdzenia /I/ umieszczony 
jest wzdłużny występ nośny /5/. 

/2 zastrzeżeńla/ 

4(51) A47F Ul(21) 80436 (22) 87 06 09 

(71) Przedsiębiorstwo Usług Promocyjnych 
Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 
"PROMEX", Warszawa 

(72j Ketter Bogusław, Szwejkoweki Aleksander, 
Raczyński Piotr, Leéniak Kazimierz 

(54) Słupek konstrukcji wystawienniczej 

(57) Słupek ma rdzeń /I/ o kształcie ośmioboku. 
W narożach oémioboku umieszczone sę występy 
/2/ z zaczepami mocujęcymi /3/. Występy /2/ 
maję przekrój trapezów, których większe pod-
stswy znajduję się w narożach rdzenia /I/. 

m/l zastrzeżenie/ 

4(51) A62C Ul (21) 80456 (22) 87 06 09 

(71) Zakłady Sprzętu Przeciwpożarowego w 
Łodzi, Łódź 

(72/ Wojciechowski Kazimierz, Szarabajko Jan, 
Rola Marian, Oerecki Tadeusz, Buczek 
Mieczysław 

(54J Pradownlca wodna za stopów lekkich 
typu PW 757E r 

(57) Prędownica ma trójczęsciowo ukośnie do 
dołu załamana powierzchnię /!/ korpusu zaworu 
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/ 2 / od atrony wylotowej rury /9/. Od tej 
strony ma w zaworze tym umieszczony uszczel-
niajęcy pierścień /5/ wpuszczony w wybranie 
nagwintowanego łącznika /6/ obok uszczelki 
/ 7 / kuli / 8 / zaworu. Prędownica jest szczelna 
i wygodna w użytkowaniu, zwłaszcza w okresie 
zimowym. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A62C Ul (21) 81794 (22) 87 11 26 

(71) Partstwowy Ośrodek Maszynowy, Gostynin 
(72) Orzewiecki Eugeniusz, Lisiecki Ryszard, 

Podleśny Karol 

(54) Przyczepa przeciwpożarowa 

(57) Przyczepa ma skrzynię ładunkowe osadzone 
na jednoosiowym zestawie dwukołowym z ramę noś¬ 
ne /3/. Na skrzyni umieszczona Jest ażurowa 

klatka /li/ przykryta opończ«. Wewnętrz klatki 
/li/ znajduje się stelaż z otwartymi kasetám 
/15, 16, 17, 18, 19, 20/, w których rozmiesz¬ 
czone jest kompletne wyposażenie do prowadzę, 
nia akcji gaśniczej. /4 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ B 

ROŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE ; TRANSPORT 

4(51) B010 Ul(2l) 80454 (22) 87 06 09 

(71) Rybnicko - Jaatrzębskie Gwarectwo 
Węglowe, Rybnicko - Oaetrzębskie Zakłady 
Naprawcze PW, Rybnik - Niedobczyce 

(72) Pchalek Antoni, Sosna Andrzej 

i54) Łącznik głowicy prasy filtracyjnej 

(57) Łęcznik stanowię dwa kołnierzowe króćce 
/I/ i /2/, połączone ze sobę współosiowo w 
ten sposób, że elastyczny króciec /I/ lekko 
stożkowy, ma jeden koniec półkoliście odgięty 
do środka tak, że wewnętrzna powierzchnię koł¬ 
nierza przylega do kołnierza metalowego króć¬ 
ca /2/, z którym jest połączony śrubami /6/. 
Łgcznik służy do elastycznego połęczenia gło¬ 
wicy stałej z głowicę przegubowa prasy filtra¬ 
cyjnej. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01a Ul(21) 80100 (22) 87 05 05 

(71) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw 
Kompletnych Obiektów Przemysłowych 
"Chemadex", Warszawa 

(72) Otorowski Edmund 

(54) Urządzenie do zasilania i odbierania 
materiałów sypkich z aparatów ciśnie¬ 
niowych 

("57) Urzędzenie według wzoru użytkowego stanowi 
urządzenie przemieszczające materiał sypki pod 
ciśnieniem, wyposażone w zamknięcie /I/ umoco¬ 
wane nta sprężynach / 2 / do części cylindrycznej 
/3/ urzędzenia. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) B01L Ul (21) 80624 (22) 87 07 02 

(71) Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy, 
Poznań 

(72) Najderek Aleksander 
Szczotka laboratoryjna 

(57) Szczotka ma robocze część /Z/ 2 włosi«, 
o średnicy nieco większej od wewnętrznej śred¬ 
nicy rurki /3/ i druciany uchwyt /I/ o śred¬ 
nicy mniejszej od średnicy rurki /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B03B Ul(2l) 80187 (22) 87 05 13 

(71) Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego 
"Koksoprojekt", Zabrze 

(72) Kula Zbigniew, Lebiedowicz Wojciech, 
Prochownik 3anusz, Grabowski Kazimierz 

(54) Odstojnik ' 

(57) Odstojnik, szczególnie do oddzielania smo¬ 
ły koksowniczej od wody amoniakalnej i zanie¬ 
czyszczeń stałych, o kształcie cylindrycznym, 
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«a wewnętrz dolnej części na całaj długości 
kierownice /I/ o przekroju » kształcie litery 
-V", tworzące w swej dolnej części koryto do 
poaieezczenia wstęgowego przenośnika /2/ ułożo-
nego awobodnie w ty« korycie, /i zastrzeżenie/ 

} / / 7-Arr 7 rrTT~7 v 

4(51) 9O3C Ul(21) 80297 (22) 87 05 21 

(71) Elektrownia "Łazieka", Łazleka Górna 
(72) ścieraki Klemens. Tymoweki Henryk, 

Grechuta Gustaw 

(54) Stacja elektrofiltrów 

(57) Stacja składajęca się z szeregu elektro-
filtrów usytuowanych posobnie i znajdujęcych 
się pod nimi zsypowych lejów charakteryzuje 
się tym, że pneumatyczne rurociągi /4/ połęczo-
ne z urządzeniami /&/ odbioru suchego popiołu 
doprowadzone sę do leja /5*/ w pierwszym ezo-
regu znajdujęcym się od strony gazowych prze-
wodów /2/ i sę wprowadzone do wnętrza leja 
/5*/ na czterech piątych Jego wysokości przez 
ścianę zwrócone ku gazowym przewodom /2/, a 
na końce rurociągów /4/ sę nasadzone rozpręż-
ne komory /9/. Lej /5'/ jeet zaopatrzony w 
upustowy kanał /13/ z zasuwę /15/. 

,. /4 zastrzeżenia/ 
3" 

4(51) B04B 
C13F 

Ul(21) 80583 (22) 87 06 30 

(71) Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych, 
świdnica 

(72) Tarsa Kazimierz, Socha Bronisław, Pękała 
Zdzisław, Cisek Tadeusz, Wolanin Dózef, 
Krzeczkoweki Edward, Grubiak Karol« Karski 
Zdzisław, Kaczmarczyk Kazimierz 

(54) Cięgła wirówka cukrownicza z górny« 
napędem 

(57) Wirówka aa osadzony na obudowie zewnęt-
rznej /!/ stojak /2/ składający się z okręg-

i 

łaj płaskiej pokrywy noénej /12/ i zamocowa-
nego na niej rurowego wspornika /14/ silnika 
/3/, przy czy« rurowy wspornik /14/ dodatkowo 
Jest połęczony z pokrywę nośne /12/ trze«a 
rozstawiony«! promieniście skrzynkowymi ramio-
na«! waporczymi /15/. Budowa wirówki zapewnia 
i stabilna Jej pracę. /i zastrzeżenie/ 

U 

4{5l) B05B Ul(2l) 80501 (22)87 06 17 

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Nowy Wirek", 
Ruda Slęeka 

(72) Weaołowaki Dózef, Grymel Dan, Weirauch 
Walter 

(54) Dysza do wytwarzania mgły wodnej 

(57) Dysza ma dwuczęściowy korpus i zespół 
dysz. Górna część /3/ korpusu jest wyposażona 
w kilka gniazd o zmiennym kształcie rozmiesz-
czonych promieniowo i osiowo. IV każdym gnieź-
dzie, w lego cylindrycznej części. Jest umiesz-
czona wkładka /4/ z rowkami na powierzchni 
zewnętrznej w postaci podwójnej spirali. Nato-
miast górna część każdego gniazda ma kształt 
stożka zakończonego odcinkiem cylindrycznym. 
Ponadto między obu częściami /l, 3/ korpusu sa 
umieszczone siatki filtrujące /6/ o równej 
wielkości oczek i elastyczna uszczelka /7/. 

/Z zastrzeżenia/ 

4(51) B05B Ul (21) 80569 (22) 87 06 29 

(71) Inatytut Budownictwa, MechenizacJ.1 i 
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 

(72) Wargocki Marian, Kowalski Dan, 
Laazczyńeki Mieczysłew, Zasiowski Piotr 

(54) Przyrząd do ustswianla kata rozpylaczy 
szczalinowych na belce opryskującej 

(57) Przyrząd składa eię z listwy /I/ zaopat-
rzonej w żebro /2/ zakończone łukowy« wygię-
cie« odpowiadajęcym średnicy belki /A/ oprye-
kujęcej. Na końcach listwy /I/ •« wykonana 
proatokętne wycięcia z wejściem rozszerzający« 
się Jednostronnie, ustawione f-od kata« 5 w 
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stosunku do pozioaej osi listwy /I/. W środ-
kowej części listwy /I/ jest wykonana stozko-
wa nasadka /6/ z przelotową szczeliny usytuo-
wane pod kątem 5° w stosunku do pozioaej osi 
listwy /!/. /I zastrzelenia/ 

4(51) B07B Ul(21) 80632 (22) 87 07 06 

(71) Zakłady Porcelany Stołowej, Wałbrzych 
(72) Sawicki Tadeusz, Wojaczek Roman 

(54) Przeaiewak segmentowy, zwłaszcza dla 
materiałów ceramicznych . 

(57) Przeaiewak ma segmenty sitowe o identycz-
nej konstrukcji umieszczone w ramie. Skośne, 
boczne ściany /3/ segmentów z uszczelkami /8/ 
dopasowane są do odpowiednich otworów ramy. 
Sita /li/ segmentów oparte sa o elastyczne 
elementy /10/, umieszczone w rowkach /9/ # 

i owinięte wokół identycznych elementów elas-
tycznych /10/, umieszczonych w rowkach /9/ 
wykonanych na górnych i dolnych powierzchniach 
segmentów, przy ich zewnętrznych krawędziach. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(5.1) 808B Ul (21) 80335 (22) 87 05 29 

(71) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Bartnik Marian, Tokarski Piotr 

(54)'Urządzenie do mycia pojemników , : 

(57) Urządzenie składa się z przewodu dopro-
wadzającego /5/, na którym od dołu osadzona 
Jest obrotowo głowica myjąca /4/ oraz prze-
wodu centralnego /9/ osadzonego suwliwie w 
otworach /li/ i /12/. Przewód doprowadzający 
/5/ ma uchwyt /8/ połączony z przewodem elas-
tycznym /6/ oraz zawór /!/. Przewód centralny 
/9/ ma zawór /10/, po otwarciu którego nastę-
puje odsysanie cieczy znajdującej sie w pojem-
niku /!/. 4 44 *n ?i zastrzeżenie/ 

4(51) B088 Ul (21) 80466 (22) 87 06 10 

(71) Raciborska Fabryka Kotłów "RAFAKO", 
Racibórz 

(72) Borysiak Ignacy 

(54) Urządzenia do odciągu spalin za sta-
nowisk spawalniczych 

(57) Urządzanie, na atojaku /I/ aa obrotowo 
oaadzony wysięgnik składający się z dwóch ra-
•ion, ramienia przyatojakowego /3/ 1 ramienia 
wysięgowego /5/; połączonych ze sobą przegu-
bem /4/. Na końcu ramienia wysięgowego /5/ 
jest przesuwnia osadzony pręt z uchwytem /9/ 
do przyaocowanla ssawki /8/ odciągu spalin. 
Oo ramion /3/ i /5/ wysięgnika z udziałem mo-
cujących uchwytów /10/ i /li/ przytwierdzone 
są przewody sztywne /7a/ i /7b/ połączone ze 
sobą przepływowym przegubem /6/ a ich pozos-
tałe konce połączone aą z przewodami elastycz-
nymi /7/ odciągu spalin. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B08B Ul (21) 80548 (22) 87 06 26 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i 
Urządzeń Chemicznych "METALCHEM", Toruń . 

(72) Koécielecki Bogusław, Kocińaki Zbigniew 

(54) Urządzenie do mycia rozdrobnionych 
"odpadów tworzyw sztucznych 

(57) Urządzenie ma cylindryczny zbiornik /2/, 
wewnątrz którego umieszczony Jest dwunaetobocz-
ny kosz /3/. Ono zbiornika /2/ tworzy wirująca 
tarcza /5/, do której umocowana Jest pozioma 
belka /6/. Powierzchnie natarcia belki /6/ 
ukształtowane są w postaci stopni, zaś jej koń-
ce zaopatrzone eą w dwa odrzutniki /7/ zgarnia-
jące. Tar-îza /5/ połączona jest przekładnią 
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pasowe z elektryczny* ailnikiaa /8/ elektrycz 
ny B. Zbiornik /2/ wyposażony Jeet w otwór 
wysypowy zamykany klap« oraz w rynnę /1O/ . 
ściakowę. Pod wylotea rynny /10/ ściekowej 
umieszczony Jeat konorowy odstojnik wyposażony 
i« hydrocyklon /14/, przy czy« odstojnik aa 
połączone aiędzy soba komory /12/, /15/ i /17/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B08B Ul(21) 80914 (22) 87 08 21 

(71) instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warezawa 
(72) Szyrle Waldemar, Brzeziński Marek, 

Staszków Andrzej, Kemińeki.Oerzy, Opałka 
Anna 

M54) Urządzenie do oczyszczania 1 suszenia 
drobnych przedmiotów, zwłaszcza podda-
pych uprzednio obróbce powierzchniowej 
w wygładzarkach pojemnikowych 

(57) Urządzenia ma postać obracającego aie bęb-
na /3/ akładajacego aie z dwóch płaszczy /8 i 
9/,pomiędzy którymi znajdują, się wstęgi /10/ 
usytuowane wzdłuż linii śrubowych. We wnętrzu 
bębna znajduje aię czyéciwo, które atanowl 
przykładowo mieszanina rozdrobnionych łupin 
orzecha włoskiego i-kaczanów kukurydzy i 
przez Jago wnętrza prowadzi aię nadmuch euohe-
go 1 gorącego powietrze. /2 zastrzeżenia/ 

.JŁ 

JZ 

ä 

4(Si) B210 Ul(2l) 80891 (22) 87 08 19 

(71) Zakłady Metalowe "MĘSKO", Skarżysko -
Kamienna 

(72) Majewskl Robert, Piętek Andrzej, Maida 
Anna, Ceglińeki 3akub,Pomocnik Paweł, 
Mosiołak Andrzej, Popczyk Mirosław, 
Zak Zbigniew, Miernik Stefan, Zawadzki 
Krzysztof 

(54) Urządzenie do prostowania 1 cięcia w 
pieau taśm metalowych, zwłaszcza 
ESI rki 

(57) Urządzanie w układzie rolek prostujących 
poziomych i pionowych zawiera siłowniki hyd-
rauliczna przy czym pojedynczo zespoły rolek 
poziomych i pionowych sa osadzone wahllwla 
wokół osi obrotu, pod działaniem siłowników 
co pozwala na odsunięcie rolek prostujących 
od alabia, ułatwienie wkładania początku 

taéay lub bednarki aiędzy rolki oraz pozwala 
na proetowanle taémy lub bednarki o stosunkowo 
dużym zaStreale grubości i szerokości. W siłow-
nik 1 hydrauliczne zaopatrzone ea. również rolki 
cięgna.ce. Urządzanie dociakajace przecinany 
materiał do nożyc ma nakrętkę regulacyjne ału-
żfc« do uatalenia położenia dociskacza w za-
leżności od grubości ciętego materiału. Urzę-
dzenie jeat dostosowane do proatowania taómy 
lub bednarki w dwóch kierunkach, w kierunku 
większego Ł mniejszego wskaźnika wytrzyma-
łości. /I zaetrzeżenie/ 

4(51} B210 Ul(2l) 81894 (22) 87 12 07 

(71) Oaworznicko-Mikołowekie Gwarectwo 
Węglowe, Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Jaworzno", Jaworzno .• ̂  . 

(72) Knapik San, Heroik Tedeues 

(54) Przyrząd cjo.skracania długości zawiasu 
zamka akumulatora lamp górniczych 

(S7) Przyrząd aa postać płaskownika z ręko-
jeścią, przechodzące w poszerzoną część robo-
cs«, która przy końcu na jednej ze swych po-
wierzchni ma poprzeczne nieprzelotowe gniazdo 
wpustowe na końcówkę /4/ zawiasu /5/, a zakon-
ozona jest odgiętymi pod katem prostym wypus-
ta» i. -..- /3 zastrzeżenie/ 

4(51) B23B Ul(21) 80124 (22) 87 05 06 

(71) Fabryka Urzędseń Mechanicznych 
"PONAR-WARKA", Warka 

(72) Podkowlńaki Oózuf 

(54) Obrabiarka do wiercenia długich otworów 

(57) Obrabiarka do wykonywania długich otworów 
pracuje w cyklu automatycznym przy etarowaniu 
kolejnych wejść i wycofania wiertła z otworu. 

Obrabiarka ma pulpit a&erownlczy /6/ z 
liczni kisi m /13/ do ustawienia Ilości ruchów 
wejścia i wycofania zaapołu posuwowego /2/ w 
trakcie operacji wiercenia długiego otworu. 

, . < /I zastrzeżenie/ 



94 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 12 /378/ 19 8 e 

4(51) B23B Ul (21) 80570 (22) 87 06 29 

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

(72) Sanach Darzy 

(54} Wlertarako-frezaraki uchwyt obróbkowy 

(57) Uchwyt na część podstawy /I/ ukształto-
wane w formie cylindra /2/, którego zamknię-
cie stanowi dławica /7/, wyposażona w wewnęt-
rzne prowadnicę /6/, na której obrotowo i 
przesuwnle jest osadzona zewnętrzna prowadni-
ca /8/. Na gwintowanej powierzchni zewnętrz-
nej prowadnicy /8/ umocowana jest rozłęcznls 
łapa dociskowa. Uchwyt znajduje zastosowanie 
zwłaszcza w obróbce seryjnej przedmiotów o 
zróżnicowany«* zakresie wysokości mocowania. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) B23B Ul (21) 01795 (22) 87 11 26 

(71) Rybnicko-Oaotrzębakie Gwarectwo 
Przemysłu V/çglowego, Kopalnia Węgla 
Kamiennego im. Zwięzku Hłodzioży 
Polskiej, Zory 

(72) Partyka Stanisław, Heřmánek Bronisław, 
Potrzeba Walerian 

(54) Prowadnik wiertarki pneumatycznej 

(57) Prowadnik umożliwia wiercenie otworu 
przy pomocy wiertarki pneumatycznej w miejs-
cach o ograniczonej dostępności, zwłaszcza 
w szynach kolejowych bezpośrednio na torach 
w górniczych wyrobiskach podziemnych. Składa 
się z nieruchomej ramy /2/, w której z Jednej 
strony jest przyspawany uchwyt /8/ umożliwia-
Jęcy zamocowanie prowadnika do szyny /28/ a 
z drugiej strony przyapawana jest nagwintowa-
na tuleja /12/ wraz ze śrubę /13/, której 
koniec, zabezpieczony w tulei /15/ zawleczkę 
/10/, popycha wiertarkę do przodu. Korpus 
wiertarki opasany jest obejmka /25/ wyposa-
żone w dwa wsporniki /27/ przesuwajęce się po 

powierzchniach belek /22/ przyspawanych pros-
topadle do płaskowników /21/ stanowiących 
wraz z płaskownikami /19/ przechodzącymi wew. 
natrz uchwytów /20/ wiertarki, dłuższe boki 
rs«y prowadnlka. /S zastrzsżenis/ 

Ul (21) 80529 (22) 87 06 22 4(51) B23Q 
GO IF 

(71) Fabryka Automatów Tokarskich 
"PONAR - WROCŁAW", Wrocław 

(72) Kuźnik Henryk, Sroga Ryszard 

(54) Olejowsksz 

(57) Olejowekaz charakteryzuje się tym, że 
przezroczysta płytka /I/ ma podłużny otwór 
/la/ przenikajęcy się na jego krańcach z dwoi 
poprzecznymi otworami /lb/, w których ueytuc 
wane sę drężone śruby /3/ łęczęce wnętrze 
zbiornika /4/ z podłużnym otworem /la/ prj 
roczystsj płytki /!/. /I zastrzeżeni 

^ ^ " J ^ ^ ^ ^ * 

4(51") B24B Ul(2l) 80465 (22) 87 06 

(75) Witkowicz Ryszard, Bydgoszcz 

(54) Szlifierka pneumatyczna turbinowa 

C57) W przedniej części szlifierki oś /I/ z 
łożyskami /2/ i /3/ wraz z tuleję zacisków« 
trzpienia /4/ oraz turbinę /5/ i przesłonę / 
tworzę z tuleję korpusu /7/ jednolite całosćj 
Turbina /5/ napędzana Jest przez kierownicę 
powietrza /O/ majęcę ukośnie usytuowane na l 
obwodzie otwory /9/. Zakończenie szlifierki 
stanowi główka obudowy /10/, która wraz z 
worem /li/ etanowi rozłęczne połęczenie z U 
Ję korpusu /7/. 

Szlifierka ma małe gabaryty oraz niewll 
ciężar i nadaje się do stosowania przy pracac 
grawerskich, pracach zwięzanych z wykończanie» 
form i wykrojów oraz w prototechnice. 

/I zastrzeżonit/ 

4 J 7 ł J 

4(51) B24B Ul(2l) 80612 (22) 87 07 02 

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego 
"UST3AN0WA", Ustrzyki Oolne 

(72) Czerwonka 3«n, Roaowlez Wiesław 
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(54) yałek prowadzący 

/57I wałek prowadzący zeapołu napędowego ezll-
ftarki do p*yt wiórowych aa na całej powierz-
chni powłoki gumowej /2/ rowki /3/ o przekroju 

roatokatnym, rozmieszczone poprzecznie w eto-
•unku do Jego osi podłużnej 1 w takich samych 
odległościach od siebie. /I zastrzelenie/ 

^hłHHHH 
i i i I I i i 1 I 1 i i I i i i I 

4(51} B25C Ul(21) 80379 (22) 87 06 05 

Í7i) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Stolarki Budowlanej "STOLBUO", 
Wołomin 

(72) Turlińaki Marian, Borucki Janusz, 
Szczawiriski Jan, Jarosz Stanisław 

[54) Prasa podwieszona do wciekanla płytek 
Eblczastych 

(57) Prasa Jest zbudowana z ceowych płyt po-
łączonych wspornikami i wyposażonych w pros-
tokątne wzmocnienia. Dolna płyta zaciskowa 
IU Jest połęczona z przegubem kulistym osa-
dzonym w poziomym wsporniku dolnym korpusu 
74/. Pomiędzy dolne płyta zaciskowe /I/ a 
wspornikiem znajduje się płyta sprężysta. 
Korpus /4/ Jest wyposażony w uchwyt /6/ regu-
lacji jazdy i zamykania prasy, wyłącznik awa-
ryjny /8/, przyciski kierunku jazdy oraz przy-
cisk uruchamiania zespołu dociskowego wyposa-
żonego w siłownik /7/, którego tłoczysko Jest 
poleczone z górne płyta zaciskowe /25/. W dol-
nej części korpusu /4/ są umieszczone zderzaki 
sprężyste /13/, a korpus /4/ prasy jest zawie-
szony na dwóch cięgnach /14/ poleczonych z 
mechanizmami śrubowymi /16/ oraz zawiesiem 
ramienia mechanizmu jezdnego. 

/3 zastrzeżenia/ 

B25C Ul(2l) 80380 (22) 87 06 05 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Stolarki Budowlanej "STOLBUD", 

. Wołomin 
1721 Turkiński Marian, Szyperska Barbara, 

cwierzyński Marek, Godlewski Leonard 

(54) Wysięgnik jezdny 

(57) w wysięgniku ramię dźwigni /I/, na któ-
rym jest umieszczone zawlesie z prasę podwie-

szonę, na osadzony poziomo, wahliwie wspornik 
/4/, który ogranicza ruch pionowy prasy pod-
wieszonej. Na końcach wspornika /A/ sa osa-
dzone mechanizmy korbowe /6/, poleczone po-
przez sprężyny ściągające /7/ z zaczepem sprę-
żynowy« /&/ umieszczony« obrotowo na pionowej 
oai /9/. Natoaiast do zespołu jednego /10/ 
jeat zamocowany, prostopadle do podłużnej osi 
toru Jezdnego /li/, ramieniowy ogranicznik 
obrotów /12/ ranienia dźwigni /I/. Korby me-
chanizmów korbowych /6/ maję pionowe trzpie-
nie /14/ z tulejami /15/ opartymi naprzemian-
legle o boczne płaszczyzny ramieniowego ogra-
nicznika obrotów /12/ zakończonego pionowymi 
występami /16/ zabezpieczającymi obrót ra-
mienia dźwigni ponad 200°. Wysięgnik eliminu-
je zjawieko uderzania ramienia dźwigni praey 
w obudowę zespołu Jezdnego, względnie toru 
jezdnego. /2 zastrzeżenia/ 

16 

\~v ~ \ V-J 

4(51) B25H Ul(21) 80381 (22) 87 06 05 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Stolarki Budowlanej "STOLBUD", 
Wołomin 

(72) Turllński Marian, ćwierzyrtaki Marek 
Skup Kazimierz, Borucki Janusz, Kadlčík 
Tomasz 

(54) Stół montażowy 

(57) Stół montażowy ma na obrzeżu /I/ trzech 
stron trapezowy kanał prowadzęcy /2/, w któ-
rym ea umieszczone przesuwnie i o jednakowej 
konstrukcji zespoły /3/ ustalające usytuowa-
nie łęczonych elementów oraz zespoły zacisko-
we /4/. Poziomo przesuwna płyta /5/ jest za-
mocowana do suwaków /6/ umieszczonych w ceo-
wych prowadnicach /7/, a pod płytę /5/ znaj-
duje się płyta /9/ ustalajęca położenie prasy 
podwieszonej. Korpus /10/ Jest wyposażony w 
podpory cylindryczne /li/, na których eę 
umieszczone złęcza krzyżowe /12/ rur łęczęcych 
/13/, zaś w dolnej części korpusu /10/ znaj-
dują się zespoły /14/ do łączenia z szynę 
naatawczę /15/. Zespoły /14/ maję obejmy /21/ 
i aa połęczone poprzez śruby /22/ z korpusem 
/10/ wyposażonym w pionowo nastawne podpory 
/23/. Stół montażowy nadaje się do produkcji 
drewnianych wiazarów dachowych o znacznie 
zróżnicowanych wymiarach i konfiguracji. 

% /3 zastrzeżenia/ 

k 
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4(51) B25O 
B3OB 

Ul(21) 80483 (22) 87 06 15 

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

(72) Przybylski Ludwik, Klinasara Wojciech 

(54) Modułowy robot przemysłowy do obsługi 
prasy 

(57) Robot składa się z podajnika /2/ 1 odbie-
raka /3/, które sa mechanicznie niezależny«! 
zespołami części manipulacyjnej robota, i z 
układu sterowania /5/ wspólnego dla podajnika 
/2/ 1 odbieraka / V * /I zastrzeżenie/ 

4(51) B253 
B220 

U1(21) 81508 (22) 87 10 29 

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

(72) Rychlík Leszek, Wyłuda Bronisław, 
Przybytniowski tfenancjuez, Maluty Marian, 
Kubiak Oerzy, Soeiński Włodzimierz 

( 54 ) Manipulator 

(57) Manipulator ma w korpusie /I/ oeadzone 
dwa dwustronne wysięgniki /2/. Oedna stronę 
każdego z wysięgników /2/ stanowi zamocowane 
do korpusu /I/ elastyczne sprzęgło /3/ współ-
pracujące z zamocowanym do niego elektrycznym, 
samohamownym motoreduktorem /5/, a druga stro-
nę każdego z wysięgników /2/ stanowi chwytako-
wy zespół /6/ osadzony na obrotowym, wyjścio-
wym wałku /7/ elastycznego sprzęgła /3/. 
Manipulator nadaje się do pracy w warunkach' 
dużego zapylenia i może współpracować z urzą-
dzeniem do odcinania termicznego układów wle-
wowych oraz nadlewów. /5 zastrzeżeń/ 

tłh 

4(51) B28B Ul (21) 80351 (22) 87 06 02 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Wiaderek Krzysztof, Sandowicz Michał, 

Konlecki Witold, Treichel Eugeniusz 

(54) Urządzenie do wytwarzania elementów 
otworowych 

(57) Urządzenie według wzoru wyposażona w 
formę oraz rdzenie kształtujące otwory, cha-
rakteryzuje się ty«, że forma /I/ ma na swych 
dłuższych bokach^osadzona obrotowo pierwsze 
parę rolek /2, 2*/, których osie sa przesu-
nięte względem poprzecznej oui symetrii /X/ 
formy /%/ o wielkość mimośrodu /iß/, a w poo-
stawie formy /I/ w płaszczyźnie pary rolek 
/2, 2'/ sę osadzone obrotowo druga 1 trzećx& 
para rolek ^3, 3*, 4, 4 /, przy czy« para 
rolek /3, 3'/ jest zamocowana w pobliżu jed-
nego końca formy /l/t zaś para rolek /4, 4'/ 
Jest usytuowana w oai pionowej pary rolek 
/2, 2'/r a ponadto forma /I/ jest zaopatrzona 
w górnej części w pokrywę /5/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B28B Ul(21) 00352 22) 87 06 02 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Wiaderek Krzysztof, Sandowicz Michał 

(54) Urządzenie do wytwarzania elementu 
korytkowego — — — — — — 

(57) Urządzenie według wzoru ma podstawę /l/l 
osadzone poziomo w konstrukcji wsporczaj i ná—3 
części swej długości odchylone ku dołowi od 
poziomu, zaś boki wzdłużne /3, 3'/ w górnej 
swej części maja zawiasy zamocowane w konstruk-
cji wsporczej, natomiast rdzeń /6/ w dolnym 
obszarze odwzorowujęcy podstawę /I/, zaopat-
rzony jest na Jednym końcu w dwa koła jezdne 
/7, 7*/, zaś na drugim końcu ma osadzona tocz-
nie dwie rolki /8, 8*/. zamocowane w pobliżu 
górnej powierzchni rdzenia /6/ i usytuowane 
na krawędziach boków wzdłużnych /3, 3'/. 

/3 zastrzeżenia/ 

3 4.4" Ai A 

FIG. 2 

4(51) B28C 

FK3.3 

Ul(21) 80153 (22) 87 05 081 

(71) Wrocławekie Przedsiębiorstwo Budowy 
Pieców Przemysłowych, Wrocław 1 

(72) Oamróźkiewicz Oan, Gryglsw Leopold, 
Glbek Bronisław, Oaroez Gerard 
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/«4J Mieszarka do batonów, »aa i zapraw 

,-7) Hiaazarka do betonów, na a i zapraw, wyaa-
nilicych szczególnie dokładnego wynie8zania 
itłidników, z nieruchomy« zbiornikie« i z 
* 1#§zczonę w ni« obrotowe głowica zaopatrzo-
„. 0 łapy z łopatka«! do «leezania zawartości 
Piórnika charakteryzuje aie ty«, że łopatki ' 
/U/ • • przymocowane do łap /10/ za poaoca 
„Á* /!?/. o b e J » / I 3 / i »ocujęcych śrub /14/, 
t «słak /12/ J««t zaopatrzony w regulacyjna 
érubç /*V »kręcona do gwintowanego otworu w 
tyg wałku. /2 zastrzężenia/ 

Szcztgółjn 

4(51) B30B Ul (21) 80378 (22) 87 06 03 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"POLMAG", Fabryka Maszyn Górniczych 
in. Tadeusza Żarskiego "PIOMA", 
Piotrków Trybunalski 

(72) Chwalny Zbigniew 

{54) Stempel do tłoczenia na zimno 

(57) Stempel ma kształt walca, po którego obu 
bokach i prostopadle do osi wzdłużnej ma wyb-
rania /&/, stanowięce część otworów / 6 / , usy-
tuowanych w poprzek stempla, a wykonanych 
wspólnie w tulei / l / i stemplu. W otworach 
/6/ sa osadzone sworznie / 7 / blokujące. Po-
wierzchnię oporowa / 5 / atempla etanowi dolna 
powierzchnia kołnierza / 4 / , znajdującego się 
1 otworze wzdłużnym / 3 / tulei / I / . 

Prosta konstrukcja stempla umożliwia 
•zybkę Jego wymianę. . /3 zaatrzeżenia/ 

4(51) B41F Ul(2l) 80553 (22) 87 06 25 

! Zakłady Mechaniczno-Precyzyjn« •••-.'.-•'.' 
. "MERA-BtONIE", Błonie ; 
I72) Szumeki Stanisław, Wojtanowicz ' V 

Kazimierz, Nowo sad Wiesław '•'• " /."'.' , "* 

) Kaseta taśmy barwiącej • 

|57) Kaseta ma korpus /I/ z otworem /li/ 
'•«knlęty pokrywę /2/ z zatrzaskami. W mlejs-
fu "ojécia taómy barwiącej do kasety ułożys-
l0»»8na jest w wahaczu /3/ rolka /A/ dociska-
* sprężynę /6/, działajęcę na koniec waha-
" 8 / 3 / tak, że częeć rolki /A/ znajduje się 
•obryeie otworu /li/. W miejscu wyjścia 
'*«y barwlęcej z kasety w korpusie /I/ uło-
^8l<owany Jest dociskacz /8/ ze sprężyna /5/, 

dociekający taeaę barwiąca do powierzchni 
korpusu / I / . Kaseta jest tani« 1 niezawodna w 
działaniu. /I zastrzeżenie/ 

» t 

4(51) B43L Ul(21) 80626 (22) 87 07 06 

(71) Fabryka Pomocy Naukowych, Kartuzy 
(72) Dąbrowski Andrzsj 

(54) Zacisk tablicy obrotowej 

(57J Zacisk ma osadzone na oai /I/ dociskowe 
tulejkę /li/» zabezpieczone przed obrotem 
wkrętem /12/, wchodzącym w wycięcie /13/ osi 
/I/, i dociskana radełkowana, dociskowa gałka 
/5/. Gałka /5/ zaopatrzona Jeat w blokujący 
wkręt /16/, którego koniec wystaje poza geo-
metryczna oś wkrętu /12/. 

Zacisk umożliwia obracanie tablicy bez 
aamozaciekania oraz uniemożliwia całkowite 
wykręcenie gałki dociakowej. /2 zastrzeżenie/ 

4(51) B440 Ul(21) 80449 (22) 87 06 10 

(75V Kulczycki Włodzimierz, Rowicki Waldemar, 
Sulejowak 

(54) Segmentowy pojemnik dla farbek 
akwarelowych 

(57) Każdy z segmentów /I, la, In/, zawiera-
jęcy gniazda do osadzania w nich farbek «a od 
spodu i na wierzchniej stronie powierzchnie 
oporowe /A/ w kształcie fragmentów epirall 
Archimedeea o jednakowy« skoku, które .to po-
wlerzchnle /A/ se zakończona wierzchołkowo 
klinowymi występami /5, 5a/, przy czy» pokryw-
ka /2/ zawiera tylko wewnętrzne powierzchnie 
oporowe /4/. /I z««trzezani«/ 

FK3.1 
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5o 

OG3 

4(51) B6OH 
F 040 

Ul(2l) 80562 (22) 87 06 29 

(75) Skirucka Ireneusz, Warszawa 

(54) Dmuchawa 

(57) Dmuchawa nawiewu, powietrza na przednie 
szybę samochodu ma korpus /I/, który ma 
kształt walcowy zakończony powierzchnia stożko-
we i poprzez prostopadłe ramiona poleczony 
Jest z powierzchnię cylindryczne /3/, współ-
osiowe z korpusem /I/, oraz z obejma, która 
ma kształt, prostokętny. W części stożkowej 
korpusu /I/ znajduje się otwór /5/, przez 
który wyprowadzone sa przewody zasilajęce /6/ 
silnika ze śmigłem. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B6OK Ul(21) 80492 (22) e7 06 16 
E21F 

Fabryka Maszyn Budowlanych 
"0UMAR-FADROMA", Wrocław 

(72) Bartmańr.ki Marek,Domański Adam, Molenda 
l 

(54) Cri^n ngpyiiûwy do przegubowych maszyn 

(57) Człon tvapydowy składa «ię z ramy nośnej 
/!/ spoczywającej na moście napędowym /2/ z 
kołomi jezdnymi /3/« »V tylnej części ramy 
nośnej /I/ jest umieszczony silnik napędowy 
/6/ z przekładnię hydrokinetycznę /7/ i chłod-
nica /8/, które sa usytuowane poprzecznie do 
podłużnej osi symetrii członu napędowego. 
W przedniej części ramy noénej /I/ za zespo-
łem przegubu /15/ jest umieszczona kabina /9/ 
operatora z pulpitem sterowniczym /10/ i fo-
telem /li/. Pomiędzy kabinę /9/ a silnikiem 
napędowym /6/ Jest umieszczony zbiornik hyd-
rauliczny /14/. Człon napędowy posiada tylko 
jeden cylinder skrętu /17/ umocowany w zes-
pole przegubu /15/ ramy nośnej /I/. 

/2 zastrzeżenia/ 

JL 
Ji 
M 
JL 

4(51) B60P U1(21) 79470 (22) 87 02 19 

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

(72) üanicki Tadeusz, Kozłowski Edward 

C54) Zestaw do przewozu drewna stosowego 

(57) Zestaw utworzony jest z cięgnlka samocho* 
dowego, siodłowego /i/ z napędem na obie oals 
1 naczepy samochodowej jednoosiowej /2/, za-
wierającej część załadowcze /3/ z kłonicami 
odchylnými /A/, ścianami osłonowymi czołowy*!, 
przednie« etsłę /5/ i tylna, zdejmowana /6/, 
1 część pomostowe / 7 / ( na której zamontowany 
Jest żuraw hydrauliczny /8/ z w/sięgnikiem /9/ 
o zmiennej regulowanej długości 1 chwytakiem 
szczękowym, zaciskowym /10/. /I zastrzeżenie/ 

B61D Ul(2l) 81172 (22) 87 09 21 

(71") Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, 
Zakład Remontcwo-Montażowy, Lubin j 

(72) Warowny Ryszard, Kubaszko Stanisław, 
Miedzianoweki Tadeusz 

(54) Wózek transportowy 

(57) Wózek, na ramie /4/ ma osadzony pojemnik 
o stożkowym dnie /8/ z przyspowanymi listwami 
/10/ ustalaJacymi, a na zawiasie /15/ ma usy-
tuowany element zabezpieczający. Wózek służy 
do przewożenia materiałów sypkich. 

/I zastrzeżeni! 
15 

4(51) B62D Ul(2l) 80533 

(75) Grenkowski Zygmunt, Rumia 

(54) Wspornik dźwigni pośredniej układu 
kierowniczego 

(57) Wspornik charakteryzuje się tym, że 
korpusie /l/ ossdzony jest poprzez łożysk« 
toczne /2/ wałek /3/, którego dolna fiowierJ 
chnia stanowi płaszczyznę osadzenia poérsr-
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niej dźwigni /4/ dociskanej od czoła nakrętkę 
/5/. Luz osiowy pośredniej dźwigni /A/ ogra-
niczony jest dystansowymi tulejami /6/ i do-
ciskowe nakrętkę /7/ znajdujęcę się w górnej 
części wałka /3/. Wspornik na duże trwałość. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B62O Ul(2l) 81742 (22) 87 11 23 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice 

(72) Chwieduk Stanisław« Skołozdra Andrzej 

(54) Zespół napędowy szybkobieżnego pojazdu 
gąsienicowego 

(57) Zespół napędowy, umieszczony w przedniej 
części bazy nośnej /I/, wyposażony jest w 
silnik /2/ napędzający gęsienice poprzez 
pierwsze przekładnię pośrednia /3/, druga 
przekładnię pośrednie /A/ i 9krzynie biegów 
lewę i prawa /5 i 6/. Do chłodzenia wyposa-
żony Jest w chłodnice /!/ i wentylator /8/. 
Wentylator /&/ napędzany jest silnikiem /2/ 
poprzez przekładnię napędu wentylatora /9/ i 
przekładnię kętawa /10/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B620 Ul(2l) 80331 ("22) 87 05 28 

(75) Kalinowak i Oózef, Ruda oleska 

(54) Błotnik tylny roweru 

(57) Błotnik składa się z oałony /I/, dwóch 
wsporników /2, 3/, wieszaka /5/ suwanego po 
osłonie i uchwytu /6/. Wsporniki /2, 3/ połą-
czone sę z osłonę /I/ nierozłęcznle, śrubami 
/A/ włożonymi w otwory osłony tak, że wspor-

niki obejmuję osłonę z zewnętrz. Wieszak /5/ 
mocowany jest do osłony /!/ przez zagięcie 
Jego końców. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B64C Ul(2l) 80545 (22) 87 06 24 

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

(72) Lisowski Dariusz, Trębacz Stanisław 

(54) Węzeł mocowania podwozia płozowego 
z kadłubem statku powietrznego 

(57) Węzeł zestawiony z goleni sprężystej /I/ 
oraz dwuczęściowego wspornika kadłubowego /2/ 
charakteryzuje się tym, że posiada elastome-
ryczne łożysko umieszczone między golenie 
sprężyste /I/ podwozia a obejmami /3/ i /5/ 
wspornika kadłubowego /2/. /l zastrzeżenie/ 

4(51) B650 Ul(2l) 80507 (22) 87 06 19 

(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy "WKRA", 
Sochocin 

(72) Pniewski Dan, Nachyla Roman, Iwanicki 
Stanisław, Kostun Paweł, Dacak Dan 

(54) Uszczelka korka rozprężnego do termosów 

(57) uszczelka /I/ ma kształt walca z górnym 
/2/ i dolnym /7/ otworem pierścieniowym oraz 
z wewnętrzne puste przestrzenie, utworzone 
przez obrót krzywej /10/, opartej o krawędzie 
otworów górnego /2/ i dolnego /7/ oraz raajęcej 
wypukłość /li/ na około Jednej trzecïtej wyso-
kości uszczelki /!/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B65D Ul(2l) 80574 (22) 87 06 29 

(71) Przedsiębiorstwo Produkcji Urzędzeń 
Magazynowyc.i "PROMAG", Nowy Tomyśl 

(72) Ibek Zbigniew, Marciniak Zbigniew 

(54) Paleta - regał, zwłaszcza do beczek 
z" tworzyw sztucznych 

(57) Paleta-regał ma prostokętnę podstawę, do 
której dwóch przeciwległych boków zamocowane 
eę na stałe ramy piętrzęce. Ramę piętrzęoę 
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stanowię dwa pionowa słupy nośne /3/ połączona 
u dołu rur« /4/ t a u góry kątownikiem /5/ roz-
wartya ku górze. /3 zastrzeżenia/ 

n 

/ \ 

\ 

— — — , 

) 

4(511 B65G Ulf21) 79970 (22) 87 04 13 

(71) Biuro Projektów Górnictwa Skalnego 
"BIPROKRUSZ", Kraków 

(72) Mruk Wojciech, Madej Marek, Waliazewekl 
Andrzej, Górski Janusz 

(54) Osłona przejścia 

(57) Oałona przejścia pod przenośnikami cha-
rakteryzuje się tym, ze pod estakada /I/ pr*»-
noánika taśmowego /2/ podwieszony jest zestaw 
segmentów osłonowych /3/, za pośrednictwa« 
przegubów /4/. Każdy z segmentów /3/ podtrzy-
mywany jast przez zawiesia /5/ mocowane ko-
rzystnie do estakady /I/. Ola zabezpieczenia 
przed rozsypywaniem aię materiału na boki 
zastosowano dodatkowe oełony boczne /6/ obej-
mujące przenośnik na długości przejścia. 

/I zastrzelenie/ 

4(51) B65G Ul(2l) 80539 (22) 87 06 23 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "DANINA", 
Llbięż 

(72) Trębacz Wiktor, Braaka Fryderyk, 
Mroczek Jan, Sopora Piotr, Llput Jan, 
Stadniczenko Marian 

(54) Zapadka do napinania cięgna roboczego 
górniczego przenośnika zgrzebłowego 

(57) Zapadka zawiera sworzeń /I/, o długości 
przekraczajęcej nlaco szerokość /S/ rozstawu 
bocznych ścianek /2/ kadłuba napędu przenośni-
ka, do którego przytwierdzona jest wysięgni-
kowa płyta /3/, wydłużona również na azero-
kość /S/ rozstawu ścianek /2/ kadłuba napędu 
i zaopatrzona w dwa trapezowa raniona /4/ z 
końcówkami /5/. Raniona /4/ aa rozmieszczone 
wzdłuż krawędzi prostopadłych do aworznia /l/< 
Płyta /2/ ma na awej górnej powierzchni uch* 
wyt /6/. Każda z końcówek /5/, zaopatrzonych 
od czoła w znana wgłębienia ma noakl o zaok-
rąglonych krawędziach, a górna i dolna po-
wierzchnia każdej końcówki /5/ ma u podstawy 
noska wybrania o zarysie łuku pionowego ogni-
wa łańcucha /B/. 

Zepadka umożliwia napinania cięgna pro-
wadzonego poza oeię traay przenośnika. 

/2 zaatrzężenia/ 

NJL 

4(51) B65G Ul(21) 80544 (22) 87 06 24 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnie 
Węgla Kamiennego "STASZIC", Katowice 

(72) Stepezo Władysław, Gorzkowski Adam, 
Tomczyk Andrzej 

(54) Urzgdzenie do montażu przenośnika 
zgrzebłowego 

(57) Urządzenia ma platformę transportowe z -
kołami jezdnymi /2/ dostosowanymi do jazdy po 
przenośniku zgrzebłowym i pionowymi podporami 
przenośnika /S/, zwieńczonymi poziome szyna 
przenośnika /6/, na której zawieszony jeet 
prxeauwnle wózek przenośnika /!/ z wciągarkę 
/8/ zaopatrzone w wieszak profilowany /9/. Na 
bokach platformy transportowej zamontowane 
pionowo sę odchylane na boki uchwyty blokujące 
/10/. ' /I zastrzeżenie/ 

4(5l) B65G Ul(21) 80577 (22) 87 06 30 

(71) Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego 
"USTJANOWA", Uetrzyki Dolne 

(72) Florkiewicz Ignacy, Czerwonka Jan, 
Woźnlak Jan 

(54) Ładowarka chwytakowa, zwłaszcza do 
transportu drewna stosowego 

(57) Ładowarka wyposażona Jeet w ramę złożone 
z dwóch członów /i/ 1 /2/, połęczonych ze aobę 
przegubem /3/. Pomlędzy członami /I/ i /2/ 
umieszczone sa hydrauliczne cylindry /4/ umoż-
liwiające akręt przedniego członu /I/ wraz z 
przednimi kołami /9/. /I zaatrzażenie/ 
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B65G Ul(2l) 80631 (22) 87 07 08 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
1 -POLMAG", Rybnicka Fabryka Maszyn 

"RYFAMA", Rybnik 
(72) Szyngiel Stanisław, Tatara Stanisław 

154) Łącznik, zwłaszcza do złącza członu trasy 
górniczego przenośnika zgrzebłowego 

(57) Łfcznlk «a érodnik /I/ zakończony obu-
stronnie poszerzony«i końcówkami / 2 / . Kazda 
z końcówek / 2 / «a oporowy czop /3/ zakończony 
prostopadłymi względem siebie wzmacniającymi 
zebrami /4 i 5/. Poziome žebro /4/ jest wydłu-
żone i leży w poziomej płaszczyźnie /P/ symet-
rii łącznika, a pionowe zebro /!>/ ma obustron-
nie zukosowane ramiona /a 1 b/ f zbieżne wzglę-
dem tej płaszczyzny /P/ symetrii łęcznlka. 
Ramiona /a i b/ pionowego, wzmacniającego żeb-
ra /V każdej końcówki / 2 / zukoeowane sa pod 
katem /c£ / zawartym w granicach 30-45°. 

/2 zastrzelenia/ 

4(51) B65G Ul(21) 80643 (22) 87 07 07 

(71) Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski. 
Poznań 

(72) Sadowaki Edward, Naskręt Stefan 

(54) Urzędzonie obrotowe do przelewania 
cieczy z beczok, zwłaszcza farb i 
k. lej ów 

(57) Urzędzenie ma podstawę /I/ wykonane w 
kształcie dwóch rynien, do którycn przytwier-
dzony jest obrotnik / 2 / w postaci czterech 
półksiężyców oddalonych względem siebie w 
równych odstępach i połęczonych równolegle za 
pomoce łączników. Między półksiężycami, na 
ich końcach, zamontowane sa z jednej strony 
rolki małe /5/, a z drugiej strony rolki duże 
/6/. /I zastrzeżenie/ 

2/ 

4(51) B66B Ul(21) 80560 (22) 87 06 26 

Í75) Ossow8ki Konstanty, Mikołajczyk 
Tadeusz, Michalski Sławomir, Bydgoszcz 

(54) Urządzanie do smarowania 

(57) Urządzenie do smarowania, zwłaszcza 
odciągów linowych, charaktsryzuje się tym, 
*e w przedniej częeci ramy /17/ wyposażonsj 
* koła Jezdne /2, 3/ usytuowany jest zdzla-
rak /14/ z głowica smarna /18/, natomiast w 
tylnej częeci znajduje się pompa wyporowa 

/7/ zaopatrzona w sprzęgło jednokierunkowe 
/15/. Pompa wyporowa /7/ uzyskuje napęd z 
koła jszdn«9o /2/ przez przekładnię łańoucho-
we. /16/. /2 zaatr2eżsnia/ 

4(51) B66C Ul(21) 80502 (22) 87 06 17 

(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Mieszkaniowego Przemysłu Węglowego 
"KOMOUD", Mysłowice 

(72) Moskwa Oózef, Kodziorski Józef 

(54) Mechanizm wyrównowazania 

(57) Mechanizm do wyrównywaniu położenia pod-
wieszonych na zawiuslu dźwignicy elementów ma 
obrotowe tuleję dystansowe /li/, osadzone za 
pomoce połączenia érubowugo w obudowie /!/, 
między odcinkiem łańcucha /7/ przerzuconym 
przez swobodne koło łańcuchowe /6/ i zaczepio-
nym o zblocze /8/, a odcinkiem łańcucha /7/ 
przerzuconym przez napędzano koło łańcuchowe 
/5/ i koło łańcuchowa zblocza /9/. 

/2 zastrzeżenia/ 
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DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

4(51) C02F Ul (21) 80395 (22) 87 06 05 

(71) Biuro Projektów Wodnych Melioracji, 
Kraków 

72 Seweryn Dan, Starzycki Danuaz, Kurek 
Derzy 

(54) Urządzenie do napowietrzania cieczy, 
zwłaszcza wody w goepodaretwie rybnym 

(57) Urzędzenie ma ustalone w wolnoprzewiew-
nej konstrukcji nośnej /I/ zraszacz /2/ oraz 
usytuowane poniżę! na ruszcie nośnym /5/ wy-
pełnienie kontaktowe /3/. Na wysokości wypeł-
nienia kontaktowego /3/, utworzonego z pierś-
cieniowych elementów o ażurowo rozbudowanej 
powierzchni, urzędzenie ma przewiewne ściany 
boczne /6/. Ściany boczne /6/ tworzę równoleg-
le rozmieszczone ponad soba. listwy, pochylone 
do wnętrza urządzenia. Urzędzenie umożliwia 
zwiększenie wydajności utleniania cieczy. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10G 
B013 

U3(2l) 80120 (22) 87 05 07 

(61) 76074 " 
(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Dankoweki Dan, Klee Andrzej, Płochockl 

Zygfryd, wyrzykowski Darzy 

(54) Reaktor katalityczny, stosowany w 
procesie reformowania benzyn ~ -4 

(57) Reaktor katalityczny charakteryzuje się 
ty«, że w dolny« płaszczu wewnętrznym /3/ usy-
tuowany jest co najmniej Jeden otwór wlotowy 
czynnika roboczego /13/ oraz w drugim kompen-
satorze /6/ jest usytuowany co najmniej Jeden 
otwór wlotowy /14/, przy czym w otworach wlo-
towych /13, 14/ sę osadzone na stałe tuleje 
/15, 15'y, zaopatrzone w korki zamykajęce 
/16, 16'/ osadzone szczelnie i rozłęcznie po-
przez podkładkę /17, 17*/» /* zastrzeżenie/ 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) 001H Ul(2l) 80614 (22) 87 07 03 

(71) Łódzka Fabryka Maszyn Dedwebniczych 
"POLMATEX - MADE O" , Łódź 

(72) Piatkowski Henryk, Antczak Zbigniew 

(54) Prowadnik nitki 

(57) Prowadnik nitki ma cztery ramiona /I/, 
/2/, /3/, /A/ i trzy półpierśclenie /5/, /6/, 
/7/ oraz dwie prostopadłe zagięte, pierście-
niowe końcówki sprężyste ramion zewnętrznych 
/V 

Konstrukcja prowadnlka nitki umożliwia 
Jego odchylanie i przesuwanie oraz łatwe i 
niezależne od innych prowadników, montowanie i 
zdejmowanie. /3 zastrzeżenia/ 
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4(51) OO2H Ul(21) 80223 (22) 67 05 18 

(71) Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych, 
Pabianice 

(72) Tomaszewski Andrzej, Pawęta Andrzej, 
Klimczak Marek 

Przetwornik tensometryczny do pomiaru 
siły docisku naprtgżacza nitek na 
ramie Hacoba 

(57) Przetwornik na rękojeść /li/ z przeloto-
wy« otworem, w którego dolnej części umiesz-
czone jest gniazdo wtykowe /14/. Na rękojeść 
nakręcony jeat od góry korpus /13/ o dwóch 
ramionach. w" krótszym ramieniu wykonany Jeat 
otwór, w który wkręcony jest trzpień walcowy 
/!/ z osadzone na nici pryzmę /3/ o widełkowa-
tym rozchyleniu /4/. W dłuższym ramieniu znaj 
duje się otwór z wkręconym wen kołkiem oporo-
wa /10/. zabezpieczonym nakrętkę /9/. Prze-
dłużenie rękojeści /li/ stanowi głowica z za-
nocow&nym w niej centralnie sprężystym prętem 
/6/ z naklejonymi tensometrami /12/, połączo-
nymi z gniazdem /14/ za pomoce przewodu /15/ 
biegnącego wewnątrz rękojeści /li/. Głowica 
osłonięta jest osłonę / 7 / zespolone z głowica 
korpusu /13/ za pomoce kołka walcowego /8/. 

/I zastrzeżenie/ 

1151) Ü03D Ul(21) 80426 (22) 87 06 08 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Oanczewski Ryszard, Owczarz Rudolf, 

Pasierbek Marek, Zalipski Zbigniew 

(54) Prowadnica makrochwytaka w krośnie 
chwytakowym 

(57) Prowadnicę stanowi profilowana listwa 
/I/ w kształcie ratownika, której jedno ramię 
równoległe do bieżni bidła / 2 / jest pokryte 
warstwę amortyzujące /3/, zaś drugie ramię 
Jeat poleczone za pomocą śrub / 4 / ze wspor-
nikiem /5/ zamocowanym do nogi bidła / 2 / , 
nadto prowadnica /I/ jest usytuowana wzdłuż 
bieżni bidła /2/ w strefie pomiędzy krajko-
vými nitkami osnowy a wyrzutnię oraz tworzy 
2 płaszczyzna płochy kęt oC • O - 10°. 

Prowadnica według wzoru wspomaga wyrzut-
nię podczas procesu wyrzutu i osadzania makro-
chwytaka, nadaje mu określony kierunek przed 
wejściem do przesmyku, zapewnia powtarzalność 
Położenia przenośnika, w każdym cyklu tkania, 
* chwili przejmowania przez zaciek nitkowy 
końcówki wętku w trefię pomiędzy nitkami os-
nowy krajek a wyrzutnię. Zapewnia wyelimino-
wanie konfuzora i zabezpiecza obsługę przed 
Przypadkowym wyrzutem makrochwytaka z krosna. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) 0030 Ul (21) 80613 (22) 87 07 03 

Í71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Oanczewski Ryszard, Owczarz Rudolf, 

Pasierbek Marek, Zalipski Zbigniew, 
Włochowicz Andrzej 

(54) Makrochwytak do przenoszenia wętku 
w krośnie chwytakowym 

(57) Makrochwytak wyposażony w dwie dźwignie 
usytuowane po jednej z obu Jego stron, cha-
rakteryzuje się- tym, że dwuramienne dźwignie 
/ 2 / sę usytuowane w jednej obudowie /A/ umiesz-
czonej w kanale wykonanym w Jednym z ramion 
korpusu /I/ makrochwytaka. Jedno ramię dźwig-
ni / 2 / styka się z wewnętrzne ćciana obudowy 
/4/, zaś drugie ramię dźwigni / 2 / wystające 
nieco poza obudowę /4/, etyka się z zaokręg-
lonym końcem płaskiej sprężyny. 

Między ramionami korpusu /I/ Jest usytu-
owana obrotowa rolka /6/ o osi prostopadłej do 
powierzchni bieżni bidła / 7 / f współpracujęca 
z wystajęcym końcem dźwigni /2/. Rolka /6/ 
jeat osadzona na trzpieniu /8/ zamocowanym za 
pośrednictwem wspornika /9/ do bieżni bidła 
/7/. Górna częćć korpusu /I/ posiada występ 
/10/ stanowiący prowadnicę makrochwytaka. 
Makrochwytak zapewnia poprawę warunków pracy 
krosna, zwłaszcza przy przyjmowaniu końcówki 
wętku przez zacisk w czasie procesu tkania, 
w wyniku zmniejszenia powierzchni tarcia. 

/I zastrzeżenie/ 

•,*•»-
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DZIAŁ E 
BUDOWNICTWO> GÓRNICTWO| KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) E048 Ul(21) 81723 (22) 87 11 20 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Elementów, Wyposażenia 
Budownictwa "METALPLAST•, Poznań 

(72) Mielcarek Ryszard, Bartkowlak Zygmunt, 
Młynarz Janusz, Banasik Tadeusz 

(54) Kabina dźwiekoszczelna dla maszyn, 
zwłaszcza obrabiarek do drewna 

(57) Kabina składajęca się ze szkieletu noś¬ 
nego w poetacl prostopadłościanu złożonego z 
ram dolnej i górnej połączonych słupkami i 
poprzeczkami oraz płyt izolacyjnych mocowa¬ 
nych do szkieletu, zaopatrzona w okna, drzwi 
i otwory wentylacyjne charakteryzuje się tym, 
że płyty izolacyjne /2/ od czoła maję kształt 
półki /3/ ńachodzęcej na słupki /4/ ściany i 
poprzeczki sufitu i są mocowane do szkieletu 
nośnego /I/ przy pomocy uchwytów /6, 7/ przy-
spawanych do czół płyt izolacyjnych /2/, 
słupków /4/ i poprzeczek, połączonych ze sobę 
śrubami /8/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) E04B 
E04C 

Ul(2l) 81781 (22) 87 11 25 

(71) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa 
Ogólnego "MIASTOPROOEKT - WROCŁAW", 
Wrocław 

(72) swięcickt Wojciech 

(54) Żelbetowa płyta stropowa 

(57) Płyta ma na końcach /I/ oparcia /2/ uk¬ 
ształtowane przez ukośne ścięcie czoła /3/ 
płyty od Jej dolnej strony /4/. Zbrojeniowe, 
dolne pręty /5/ eą ukośnie odgięte od góry 
równolegle do powierzchni oparcia /2/. 

Żelbetowa płyta stropowa prefabrykowa¬ 
na, jest przeznaczona do mocowania w podpo¬ 
rach - ryglach żelbetowych wykonywanych na 
mokro, zwłaszcza w budownictwie szkolnym. 

/I zastrzeżenie/ 

4(50 E04C Ul (21) 79447 £22) 8 7 0 2 19 

(71) SIMP Ośrodek Doradztwa Technicznego 
"ZORPOT", Warszawa 

(72) Pawłowski Zdzisław . .'..„ 
(54) Belka stropowa 
(57) Belka składa się z dwóch desek /I/ po-
łęczonych poprzeczkami /2/ przy pomocy czo¬ 
pów /3/. /i zastrzeżenie/ 

4(51) E04C Ul(21) 79486 (22) 87 02 23 

(71) SIMP Ośrodek Doradztwa Technicznego 
"ZORPOT", Warszawa 

(72) Pawłowski Zdzisław 

(54) Krokiew 

(57) Krokiew ma kształt ceowy i wykonana Jest 
z dwóch desek /I/ ustawionych równolegle 
względem siebie, połączonych łata /2/ za po¬ 
mocą czopów /3/ 1 wzmocnionych poprzeczkami 
/4/. " /I zastrzeżenie/ 

4(51) E04H Ul(21) 80290 (22) 87 05 25 

(71) "SPOŁEM" GZSS Zakład Produkcji i Usług 
Technicznych, Oświęcim 

(72) Figura Kazimierz, Kaeperklewicz 
Stanisław 

(54) Stragan składany 

(57) Stragan ma kształt prostokętnej skrzyni, 
którei ruchoma ścianka /3/ wraz z okapem /6/ 
i stałe płytę osłonowe /14/ tworzą zadaszenie 
•traganu. Zadaszenie oparte Jest na wsporni¬ 
kach /A/ i /!/, które przymocowane aa do ramy 
/5/ ścian osłonowych /8/. 
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przednia ścianka osłonowa składa sie ze 
»tał«J dolnej ścianki i ruchomej ścianki /10/ 
po«l«dzy którymi umieszczona jest półka /li/ 
na wspornikach /IZ/. Wewnątrz straganu na 
piance / I / umieszczone sa ruchome półki oraz 
drzwi wejściowe / 2 / , Podłogę straganu stanowi 
rozsunięta podstawa /15/ skrzyni, do której 
przymocowane es płyty osłonowe /16/. 

/2 zastrzelenia/ 

4(5l) E06C Ul (21) 80382 (22) 87 06 05 

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

(72) Oanicki Edward, Rydzoń Andrzej, \ 
Miłaczewski Krzysztof 

(54) Podest spoczynkowy wysokich drabin 

(57) Podest spoczynkowy Jest umieszczony na 
drabinie w równych odstępach wysokości i 
•kładą eię z płyty /6/ z przymocowanym do 
niej z Jednej etrony przeciwciężarem /!/ w 
kształcie litery "L", mającej mimośrodowo 
usytuowana oś obrotu / 8 / osadzone w podłuz-
nicach drabiny i osłony ochronnej /I/, / V # 
oraz z belki oporowej /li/ zamocowanej w pod» 
łużnicach /2/, /5/. Obrót podestu dokonuje 
ale od góry przy pomocy cięgna sterującego 
zamocowanego przegubowo do przeciwciężaru / 7 / 
zaś od dołu przy pomocy ręcznego uchwytu. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) E210 Ul(2l) 80520 (22) 87 06 13 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Kraków 
(72) Łabońaki Stanisław, Chowanlec Darzy, 

Idzik Mieczysław, Kowalski Edward 

(54) Zestaw chodnikowe.1. wzmacniającej 
obudowy górniczej . 

(57) Zestaw składa eię z dwóch stojaków /I, 
2/ połęczonych od góry, za pomocą przegubo-

wych złącz /3/, z końcami pomocniczej strop-
nicy /4/, wykonanej z odcinka kształtownika 
górniczego idsntycznsgo jsk stropnica /5/ 
wzmacnianych odrzwi obudowy. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E210 80662 (22) 87 U? O; 

f7l) Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
"GLINIK", Gorlice 

(72) Serafin Leszek, Czają Derzy, Mazur 
Karol, Moskal Oerzy, Oomaeik Józef, 
Brzozowski Bogumił, Goócimihski Anzelm 

(54) Stropnica obudowy kroczącej 

(57) Stropnica ma w tylnej częóci stropnicy 
/i/ przedniej zamocowane od strony wewnętrz-
nej na wspornikach /9/ tuleje pod sworzeń 
mocujący siłownik przesuwu obudowy. Z czoła 
stropnicy /I/ przedniej sę przyspawane do 
górnej blachy /3/ dwa uchwyty /15/, a do bla-
chy / 7 / dolnej uchwyt /16/ osiowy, za którym 
znajduje się sworzeń /17/ zabezpieczający. 
Bezpośrednio do blach / 7 , 8/ stropnicy przed-
niej /I/ i tylnej /2/ ea zamocowane gniazda 
/18/ służące do wmontowania podpór hydraulicz-
nych, /I zastrzeżenie/ 

OZIAŁ F 
MECHANIKA} OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE» UZBROJENIE s TECHNIKA MINERSKA 

F02M Ul (21) 80536 (22) 87 06 22 

(71) Zakład Doświadczalny przy Wytwórni 
Filtrów "PZL-Sędzlezów", Sędziszów Młp. 

(72) Gixek Józef, Drozd Adam, Wezołek 
Anatol 

(54) Wkład puszkowy filtru paliwa z separację 
wody 

(57) Wkład ma obudowę /I/, pokrywę górne / 2 / , 
element filtrujący /4/, rurkę perforowane 
/6/ oraz opaskę / 7 / . • /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) F02M Ul(21) 80571 (22) 67 06 29 

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL - świdnik". Świdnik 

(72) Psiuk Oózef 

(54) Urządzenie do wytwarzania ozonu w 
'powietrzu zasysanym przez silnik 
spalinowy 

(57) Urządzenie mające wytwornicę ozonu 
umieszczona wewnętrz filtru powietrza i zasi¬ 
lana z instalacji elektrycznej samochodu 
charakteryzuje się tym, że wytwornica ozonu, 
zestawiona z dwóch rurek szklanych wypełnio¬ 
nych parami rtęci /I/ i usytuowanych w kształ¬ 
cie litery V, jest przymocowana do wkładu 
filtrującego /A/ znanego filtru powietrza /5/ 
tak, by wierzchołek litery V był skierowany 
wzdłuż osi przewodu ssania powietrza /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) F03H Ul(2l) 80585 (22) 87 07 01 

(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 
Zielonka k/Warszawy 

(72) Farbie* Ryszard, Różycki Wiesław 

(54) Silnik rakietowy o zmiennej objętości 
Fomory spalania 

(57) Silnik charakteryzuje się tym, że w cy¬ 
lindrze /I/ zamkniętym obustronnie nakrętkami 
kołnierzowymi /2/ ma osadzony tłok, w którym 
dolna część wykonana w postaci rury /3/ za¬ 
kończonej kołnierzem /A/ euwllwle pasowanym 
do cylindra /I/ wkręcana Jest w nakrętkę 
/2/, a górna z grzybkiem /5/ osadzona jest w 
wewnętrznym otworze tulei /3/ i dociągana do 
kołnierza /A/ nakrętkę /9/ nakręcane na ko¬ 
niec - tłoczyska. 

Silnik zapewnia płynne zmian# objętości 
komory spalania w wyniku zmiany Jej długości 
oraz umożliwia prowadzenie badań 1 ocenę pra¬ 
cy silników w eksploatacyjnym zakresie ciś¬ 
nień występujących w komorze spalania, tj. do 
25 MPa. Silnik Jes\ stosowany w placówkach 
neukowo-badawczych 1 zakładowych ośrodkach 
postępu technicznego do badania podatności 
ma« napędowych na niestabilność objętościową. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) F04D Ul (21) 80498 (22) 87 06 17 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Betonów "CEBET", Warszawa 

(72) Konieweki Leszek, Wróblewski Roman 

(54) Wirnik do pompy wirowej 

(57) Wirnik ma na obwodzie piasty /I/ w miejs¬ 
cu przylegania tarczy /2/ rowek /K/ o głębo¬ 
kości /S/ równej co najmniej grubości /g/ 
ochronnej warstwy. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F15B Ul(2l) 80398 (22) 87 06 05 
(71) Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produk-

cyjne Dźwigów Samochodowych BUMAR-
BEDES", Bleleko-Blała 

(72) Zięba Kazimierz, Bartkiewicz January, 
Mikołajczyk Marek 

(54) Siłownik podporowy 
(57) W dnie /9/ siłownika zabudowane są trzy 
korpusy /!/« /2/ i /3/, przy czym w dwóch 
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skrajnych korpusach /I/, /3/ znajdują się 
zawory zwrotna, sterowane, a w środkowy« kor-
pusie / 2 / sterujący tłoczek /8/. 

Siłownik na bezprzeciekowo zabezpieczone 
przestrzenie robocze pod i nad tłokiem. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16B 
B21G 

Ul(21) 80839 (22) 87 08 07 

(71) Instytut Metalurgii Żelaza i*. Stanisława 
Staszica, Gliwice 

(72) Prajsnor Tadeusz 

(54) Gwóźdź DW prosty 

(57) Trzpień /I/ gwoździa na przekrój owalny, 
zdefiniowany szerokościę /d / i grubościę 
/6^/ owalu z zachowanie« warunku, że wskaźnik 
zowalizowania trzpienia określony wzoren 
w " dl ' d2 P r 2yJ m uJ e wartości od 1,3 do 3,0. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16B Ul (21) 80841 (22) 87 08 07 

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

(72) Praj8nar Tadeusz 

(54) Gwóźdź papowy 

(57) Trzpień /I/ gwoździa w przekroju pop-
rzecznym ma kształt trójkęta z zaokrąglonymi 
narożami, a główka /2/ gwoździa w widoku od 
czoła ma kształt zbliżony do okrągłego, naj-
częściej keztałt trójkęta z wypukłymi bokami 
i zaokrąglonymi narożami. Stoeunek pola czoła 
główki /2/ do pola przekroju poprzecznego 
trzpienia /I/ przyjmuje wartości leżące w 
przedziale od 9,1 do 12. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) F16B 
B21G 

Ul(2l) 80842 (22) 87 08 07 

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

(72) Prajsnar Tadeusz 

(54) Gwóźdź papowy 

(57) Trzpień /I/ gwoździa w przekroju pop-
rzecznym ma keztałt owalny zbliżony do elipsy, 
a główka /2/ gwoździa w widoku od czoła ma 
kształt zbliżony do okręgłego. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) F168 
B21G 

Ul (21) 80847 (22) 87 08 07 

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

(72) Prajertar Tadeusz 

(54) Gwóźdź DW prosty 

(57) Trzpień /I/ gwoździa ma przekrój o ksz-
tałcie trójkąta w przybliżeniu równobocznego. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16B Ul(21) 80848 (22) 87 08 07 
B21G 

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

(72) Prajanar Tadeusz 

(54) Gwóźdź DW skręcany 

(57) Trzpień /I/ gwoździa ma przekrój 
tałcie skręconego trójkąta i jest wyki 

o ksz-
:ręconego trójkąta 1 Jest wykonany 

z drutu o przekroju w kształcie trójkęta rów-
nobocznego. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F16F Ul(21) 81485 (22) 87 10 27 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice 

(72) Kania Edmund, Borzędowski Marian, 
Pawłowski Władysław 

(54) Wibroizolator 

(57) W wibroizolatorze grubość tarozy nośnej 
/A/ w pobliżu obwodu i w kierunku ku obwodowi 
ulega powiększeniu, natomiast krawędzie po-
bocznic krężków tłumiących /5/ od strony tarczy 
nośnej ea sfazowans. Powierzchnie /8/ powsta-
łš wskutek sfazowań opierają się o powierzch-
nie oporowe /7/ na tarozy nośnej, utworzone 
wskutek powiększenia jej grubości. 

/I zastrzeżenie/ 
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4Í51) F16H -Ul(2l) 80392 (22) 87 06 05 

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL - świdnik". Świdnik 

(72) Bryzek Andrzej 

(54) Zespół napinaczy pasów, zwłaazcza w 
p"r7e'kładni pasowej rozeiewączy tarczo¬ 
wych materiałów sypkiêïï ~"~ 

(57) Zespół napinaczy pasów jest zestawiony 
z dwóch napinaczy paeów /7/ osadzonych obro¬ 
towo na osi /4/ w układzie lustrzanego odbi¬ 
cia. Rolki /I/ napinaczy umieszczone aa po¬ 
między wahaczami /3/, a każda rolka /I/ dzia¬ 
ła niezależnie na jeden pas /7/. Zespół umoż¬ 
liwia uzyskanie jednakowego naciągu pasów mi¬ 
mo różnej ich długości wynikającej z toleran¬ 
cji wykonania. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) F16L Ul(21) 80366 (22) 87 06 02 

(71) Politechnika Wrocławska. Wrocław ç; 
(72) Wanatowicz Stanisław 

. - . - ' • - \ý:.''-.'• *. : •• • " 

(54) Złącza dwuprzewodowa ' - t^ , 

(57) Złącze ma dwa kołnierza /I/ * otworami 
/2/ i gniazdami /3/ przedłużającymi przewody 
/4/. Pomiędzy kołnierzami /I/, w gniazdach 
/3/, ma dwie tulejki /5/ połączone za sob« 1 
z jednym z kołnierzy /I/ za pomoce uchwytu 
/7/. Kołnierza /I/ dociskane aa do aiabi« 
za pomocą chomętka /8/ i áruby dociskowej 
/9/. Złącze dwuprzewodowa służy do szybkiego 
łączenia i rozłączania pary przewodów trans¬ 
portujących płyny. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) F16H 
B64C 

U3(21) 80393 (22) 87 06 05 

(6J.) prawo ochronna 40178 
(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 

"PZL - świdnik", świdnik 
(72) Kamińaki Stanisław, Kamińeki Cezary 

(541 Rama podprzekładniowa. zwłaszcza 
statku powietrznego 

(57) Rama podprzekładniowa zestawiona z czte¬ 
rech elementów zaopatrzonych w ucha z otwór». 
•x dla osadzenia órub mocujących charakteryzu¬ 
je się tym, żs ucha elementów ramy wzmocnione 
ej ścianka pionowa /4/ i ściankę poziome /5/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) F240 Ul(2l) 79078 (22) 86 12 31 

( 7 5 ) Faustaan Marian, Węgrowiec 

(54) Palanlako z nadauchowym akleplenlem 

(57) Palanlako do placów centralnego ogrzewa
nia charakteryzuje ale tym. Ze ma dodatkowy 
ruazt /A/ zeepolony z rura nośna /13/ mająca 
dysze powietrzne. /I zaatrzeżenie/ 
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4(51) F24H Ul(2l) 79702 (22) 87 03 18 

(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, 
Biała-Podlaska 

(72) Milanowakl Kazimierz, Mlianoneka Grażyna 

(54) Plac wodny do centralnego ogrzewania 

(57) Piec ma kształt prostopadłościanu, któ-
rego wszystkie áclany zewnętrzne 1 wewnętrzne 
es podwójne i tworzę przestrzeń wodne o najm-
niejszym wynlarze 30 mm, komora zasypowa /I/ 
zamknięta jest od dołu rusztem /A/ poziomym 1 
•a kształt prostopadłościanu, z otwierane pok-
rywa / 2 / i wyczystkę /3/ usytuowane od czoła 
nad rusztem, wykonanym z blachy stalowej w 
postaci słupków o przekroju w kształcie trój« 
kata o podstawie poziomej na górze« połęczo« 
nys ze ścianami pieca i z popielniki«« /5/ 
usytuowanym od czoła pieca pod ruszt«« /A/, 
Wyczyetka przechodzi dalej w kanał spalin / 7 / 
i zanknięta jsst zespołem pionowych przepon 
/6/ połączonych ze ścianami pieca. Czopuch 
/8/ kończy kanał spalin poziomo od góry, przy 
czym nad czopuchem zamontowany jest krocieo 
/9/ odprowadzający czynnik grzewczy, nad rusz« 
tan w tylnej ścianie pieca pod czopuchen /&/ 
króciec ./iO/ doprowadza czynnik grzewczy, a 
do przestrzeni wodnej otaczającej komorę /i/ 
zasypowe dochodzi przewód /li/ z z e w e m 
uzupełniającym czynnik grzewczy. 

/2 zastrzeżenia/ 

AZZ 
4f5l) F24H Ul(21) 80578 (22) 87 06 30 

(71) Przedsiębiorstwo Energomontażowe 
Przemysłu Węglowego, Chorzów 

(72) Sutkowski Zbigniew, Salwiczek Harlan, 
Góralczyk Edward, Frytko Józef, Czekaj 
Jarzy, Wąsik Henryk, Dyrda Mieczysław 

(54) Przewał kotła ^, ' 

(57) Przewał zawiera w układzie poziomym ru-
ry / 2 / i /3/ tworza.ce kosz /!/, które stano-
wię końcowe cześć pęczków konwekcyjnych oraz 
* układzie pionowym rury /A/ 1 / 5 / w dwóch 
rzędach usytuowanych wewnątrz kosza / i / , 
korzące ekran tylny. Rury / 2 / i / 3 / przecho-
dzą w skrajnych położeniach z Jednego kierun-
ku w drugi - równoległy, linię łamane*. Wzór 
rozwlęzuje zagadnienie wzrostu dyspozycyjnego 
ciągu sa kotłem i poprawy pracy wentylatora 
°raz podniesienia ruchowej mocy kotła. Nadto 
Zezwala na wyeliminowanie konieczności odsta-

I Niania kotła do czyszczenia w trakcie sezonu 
I grzewczego i cyklicznego pogarszania się na-
I runków bhp, powodowanego wyrzucaniem spalin 
I * kotła. /I zastrzeżenie/ 

T 

4(51) F24H Ul (21) BOSSO (22) 87 07 02 

(71) Poltki Zwiężek inżynierów i Techników 
Budownictwa Warszawskie Centrum Postępu 
Techniczno-Organizecyjnego Budownictwa, 
Warszaw« 

(72) Boróweki Mieczysław 

(54) Gazowy podgrzewacz wody do centralnego 
ogrzewania 

(57) Pomiędzy rurkami opłomkowymi /5/ rusztu 
grzewczego /3/, mającego w widoku z boku 
kształt podobny do piły, w poszczególnych jej 
zębach i wrębach sę umieszczone kierownice /9/ 
dla epalin, które sę zakończone górne i dolne 
krawędzie /10, 11/ oraz wyposażone sę w żebro 
usztywniajęce /12/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) F24H Ul(21) 80657 (22) 87 07 09 

(71) Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 
Rafinerii Nafty "BIPRONAFT", Kraków 

(72) Kuslek Fryderyk, Florczyk Stanisław 

(54) Kocioł odzyaknicowy 

(57) Kocioł przeznaczony lest do odzysku ciep-
ła ze spalin silnika Dissla o dużej mocy w 
cyklu produkcji pary lub podgrzewania wody. 
Obudowę kotła atanowię kolektory skrzyniowe 
/2/ i /3/ oraz ramy noéne /A/ pakietów ruro-
wych /I/. Oo kolektora skrzyniowego stałego. 
/2/ sę doprowadzane i odprowadzone rurocięgi , 
z wodę, natomiast kolektor skrzyniowy nawrot-
"Y /3/ jest ruchomy. Kolektory skrzyniowe /Z/ 
i /S/ stanowię przednie óclany kotła. Ściany 
boczne stanowię ramy noéns /A/ pakietu rur;. 
Wewnętrzne ściany sitowe kolektorów skrzynio-
wych /2/ i /3/ oraz wswnętrzne powierzchnie 
ram mocujęcych posiadają'izolację z wełny 
mineralnej. Pakiety rurowe /I/ ułożone eę w 
rzędy i zamocowane końcami do ściany sitowej 
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kolektorów skrzyniowych /2/ i /3/. 
/I zastrzeżenie/ 

4(51) F24H Ul (21) 81738 (22) 87 11 21 

(71) Zakład-Elektro-Metalurgiczny 
"EMA - Blachownia", 81achowniav 

k/Częstochowy 
(72) Regulskl Lech, Toll Kazimierz 

(54) Spalinowy podgrzewacz wody 

(57) Podgrzewacz składa się ze zbiornika /I/ 
o przekroju pierścieniowym, wewnątrz którego 
zamocowane aa rurki /2/, jedna pod drugę i 
przesunięte promieniowo względem siebie, co 
etanowi element wstępnego podgrzania wody w 
obiegu. 

Spalinowy podgrzewacz wody służy do za¬ 
instalowania przy piecach centralnego ogrze¬ 
wania, w celu wykorzystania energii cieplnej 
epalin. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F25D Al(21) 80183 (22) 87 05 12 

(71) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji 
Stalowych Urządzeń Chłodniczych 1 
Przemysłowych "MOSTOSTAL", Wrocław 

(72) Śmiech Oerzy, Saczyński Ryszard, 
Kalwasiński Wojciech, Telue Władysław, 
Leszczyszyn Edward 

(54) Orzwi do komór chłodniczych 
(57) Orzwi maja konstrukcję samonośna /I/ 
wsparta na posadzce po obu stronach ściany 

/2/ komory chłodniczej, złożone z ram /la/, 
/lb/, /lc/ połączonych szyna jezdne /3/ sta-
nowięca prowadnicę mechanizmu /4/, do którego 
Jest podwieszony płat drzwiowy /5/. Mechanlz« 
/4/ jest napędzany silnikiem elektrVcznym /s/ 
prądu stałego, natomiast silnik /6/ jeet «taro. 
wany układem tyrystorowym umieszczonym w sza¬ 
fie sterowniczej /7/. /I zastrzeżenia/ 

4(51) F26B Ulf21) 80568 (22) 87 06 29 

(71) Oérodek Badawczo-RozwoJowy Ceramiki 
Elektronicznej "CEREL", Boguchwała 
k/Rzeszowa 

(72) O z i a d k o w i e c Dan 

(54) Komora euazarnicza 

(57) Komora ma obudowę /I/ w kaztałcie skrzyn¬ 
ki otwartej od przodu, wewnątrz której osa¬ 
dzone 84 na prowadnicach /5/ i /6/ wysuwne 
pojemniki /7/. Jedna ściana boczna /2/ obudowy 
/I/ jest dłuższa od pozostałych 1 na niei 
przytwierdzone se prowadnice /5/ w kształcie 
teownika współpracującego z rowkiem wzdłużnym 
wykonanym od spodu pojemnika /7/. Otwór odcią¬ 
gowy /4/ usytuowany jest bezpośrednio nad 
wolne przestrzenie między pojemnikami /7/, a ' 
tylne ścianę obudowy /I/. 

Komora przeznaczona jeat głównie do od¬ 
parowania i odprowadzenia poza stanowisko ma¬ 
lowania lotnych składników pasty srebrowej 
nanoszonej na wyroby ceramiczne. 

/4 zastrzeżenia/ 

4^51) F26B Ul(2l) 80582 (22) 87 06 JO 

(71) Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego, 
Bystrzyca Kłodzka 

(72) Krzyżyneki Marian, Barnaś Mirosław, 
Kruk Dan, Białęski Andrzej, Fronczak 
Franciszek 

(54) Suszarnia patyczków zapałczanych 

(57) W tunelu /!/ utworzonym z płyt izolowana 
nych cieplnie uetawiony jest wzdłużnie prze¬ 
nośnik członowy płytowy /2/ z napędzającym go 
poprzez przekładnię bezatopniowę /3/ motore-
duktorem /A/ i instalacja grzewcza wodna /5/.. 
Obok przenośnika /2/, w przestrzeni oddzielo¬ 
nej od przenośnika /2/ ścianę, ustawione sa 
osiowo pionowo w jednym szeregu i na Jednym 
poziomie wentylatory osiowe /"?/ skierowane 
wlotami powietrza ku dołowi. 
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Prędkość przemieszczenia się przenośnika / 2 / 
regulowana jeet przekładnia bezstopniowę /3/. 

/I zastrzeżenie/ 

F28D 
F 26B 

Ul (21) 80200 (22) 87 05 14 

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech-
niania Postępu Technicznego 1 Organizacyj-
nego "POSTEOR", Poznań 

(72) Majchrzak Oerzy 

(54) Płytowy wymiennik ciepła, zwłaszcza do 
podgrzewania powietrza 

(57) We wspólnej obudowie eę umieszczone 
ukośnie dwa pakiety /&/ wymiennikowych seg-
•sntów /9/, przyłączone do Jej ścian /15, 16/ 
swymi narożnymi krawędziami /14/, usytuowa-
nymi prostopadle do kierunków przepływu w 
kanałach /12, 13/ segmentów /9/, przy czym 
osie symetrii pakietów /8/ wzajemnie przeci-
nają się. Kanały /12/ dla przepływu Jednego 
z nośników ciepła sa pomiędzy obu pakietami 
/8/ połęczone szeregowo, a kanały /13/ dla 
przepływu drugiego nośnika ciepła są w każdym 
pakiecie /8/ przełączone do odrębnej pary 
dopływowych i odpływowych kolektorów /3, 7; 
4, 6/ obudowy /!/. ' /i zastrzeżenie/ 

U 16 9 7 
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Fig. 3 

4(5l) F280 Ul (21) 80850 (22) 87 08 10 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Radziszswski Marnert 

(54) Wymiennik ciepła z rurkami falistymi 

(57) Wymiennik charakteryzuje się tym, żs 
układ /I/ rurek i komora doprowadzająca czyn-
nik do rurek eę dzielone osiowymi przegrodami 
/3/ i /4/, leżącymi w jednej płaszczyźnie, 
pomiędzy warstwami rurek, przy czym układ 
/I/ rurek wraz z osiowymi przegrodami /3/ i 
/4/ jest obrócony o kęt 45 względem osi 
króćców bocznych /9/ doprowadzających i od-
prowadzających czynnik z przestrzeni między-
rurkowej, usytuowanych po obu stronach płasz-
cza cylindrycznego /5/, w jednej osi, prosto-
padłej do osi króćców /8/ doprowadzających i 
odprowadzających czynnik z rurek. 

/I zastrzeżenie/ 

4(5l) F280 Ul(2l) 8O851 (22) 87 08 10 

[71) Politechnikę Poznańska, Poznań 
(72) Radziazeweki Marnert 

(54) Wymiennik ciepła z rurkami falistymi 

(57) Wymiennik charakteryzuje się tym, że 
układ /I/ rurek i komora doprowadzająca czyn-
nik do rurek są dzielone osiowymi przegrodami 
/3/ i /4/ umiejscowionymi w Jednej płaszczyź-
nie pomiędzy weretwami rurek, a ponadto króćce 
boczne /9/, doprowadzające i odprowadzające 
czynnik z przestrzeni międzyrurkowej eę usy-
tuowane po obu stronach płaszcza cylindrycznego 
/5/ w Jednej osi, prostopadłej do przegrody 
/3/ i osi wymiennika, natomiast promieniowo 
wygięte króćce /8/ doprowadzające i odprowa-
dzające czynnik z rurek są usytuowane w dol-
nej.pokrywie /!/, w jednej płaszczyźnie z 
króćcami /9/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F280 Ul (21) 80862 (22) 87 08 11 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Radziszswski Maraert 

(54) Wymiennik ciepła z rurkami falistymi 

(57) Każda rurka /I/ ma wygięcia faliste le-
żące w płaszczyźnie ułożonej obwodowo wzglę-
dem osi wzdłużnej wymieriniks. 

/I zastrzeżenie/ 
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F28O 
F24D 

Ul (21) 81113 (22) 87 08 11 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Radziszewski Mamart 

(54) Wymiennik ciepła z rurkami falistymi 

(57) Wymiennik ciepła z rurkami falistymi 
tworzącymi pakiet, składający się z rurek o 

jednakowej długoaci uło/onych w warstwach na 
przemian, zamocowanych w płaskich dnach sito-
wych /2/ i umieszczonych w płaszczu cylind-
ryczny« /3/. charakteryzuje sie tym, że każda 
rurka /I/ na wygięcia faliste lezące w płasz-
czyźnie ułożonej promieniście względem osi 
wzdłużnej wyaiennika. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F41F Ul (21) 80202 (22) 87 OS 14 

(71) Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, S 
Zielonka k/Warszawy T 

(72) Kowalezyk Andrzej, Szydłowski Ryszard, 
Haznar Kazimierz, Oybiec Michał 

(54) Podstawa wyrzutni pocisków dymnych 

(57} Podstawa składa ale z dwóch półek /I/, ^ 
opory /2/ i płyty łęczęcej /3/ poleczonych pły«r 
ta wzmacniając« /4/ oraz podpartych dwoma pod-
porami wraz z osada /S/ i płytę wspornikowa 
/6/ przy czy« do półek /I/, dołęczone eę dwie 
lub więcej tulel prowadzących z klinami, do 
płyty wznacniajęcej /4/ przyspewane eę dwa 
trzpienia a do osady /5/ przymocowana jest 
dławnica /15/, natomiast całość przykryta 
jsst pokrywę /12/ z uszczelkę /li/ przykrę-
cone órubetti /14/ z podkładkami aprężystymi 
/13/. Całość jest spawana 1 przymocowywana do 
pancerza transportera opancerzonego również 
z« pomoce spawania. /I zastrzeżenie/ 

ë 

DZIAŁ O 

F I Z Y K A 

4(51) G01C Ul (21) 80394 (22) 87 06 08 

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe 
Kopalnio Węgla Kamiennego "Powstańców 
śląskich". Bytom 

(72) Kaniowski Stanisław . /. ' , 

(54) Przyrząd do pomiaru parametrów mostu 
samowyładowczego 

(57) Przyrząd stanowię dwie łaty pomiarowa 
/I, 3/ połęczone ze sobę rozłęcznle pod ketem 
prostym. Łata pozioma /3/ od dołu ma dwa pros-
tokętne wycięcia /A/ wykonane na obu jej koń-
cach tak, że dolna część łaty na długość 
mniejsze od długości części górnej. Natomiast 
łata pionowa /I/ na górnym końcu z obu stron 
ma zamocowane kętowniki /2/. Przyrzęd umożli-
wia pomiar parametrów mostu z poaiomu jego 
toru. /I zastrzeżenie/ 
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4(51} GO 88 Ul(21) 80488 (22) 87 06 16 

'75) iżewlcz Sławomir, Piecyk Tadeusz, 
śmiałek Grzegorz, Żądło Janusz 

f54j Miniaturowy przenośny sygnalizator 
akustyczny 

(57) Sygnalizator akustyczny aa obudowę o 
•akayMiny" wymiarze zewnętrznym /h/ i mini-
•alny" wymiarze równym do 0,25 h, składające 
tlę ze ściany tylnaj / I / , na której wewnątrz 
zamontowane eę elementy układu elektronicz-
nego, a na stronie zewnętrznej znajduje się 
zapinka / 2 / , dwa wsporniki / 3 / i wgłębienie 
oraz z pokrywy przedniej / 5 / , na której 
umieszczony Jest łącznik / 6 / , element sygna-
lizacyjny akustyczny z osłony oraz emblemat 
informacyjny. 

Sygnalizator przeznaczony jest dla oaób 
chorycn i niepełnosprawnych w sytuacji, gdy 
konieczne jest udzislenie pomocy przez oto-
czenie. /I zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 

ELEKTROTECHNIKA 

4(5l) H01C Ul(21) 80142 (22) 87 05 08 
B01D 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
-POLMAG", Zakłady Wytwórcze Sprzętu 
Sieciowego "BELOS", Bieleko-Biała 

(72) Wycisk Walenty, Kubicki Marian, Krysta 
Jan, Oasnowski Edward. Poloczek Jerzy 

(54) Rezystor tłumiący " 

(57) Rezystor tłumiący ma korpus / I / w kształ-
cie rury wykonany z tworzywa ceramicznego. 
Na Jago bocznej powierzchni zewnętrznej wyko-
nane Jest śrubowo biegnęce zagłębienie / 2 / 
oraz dwa, usytuowane w pobliżu końców, obwo-
dowe, pierścieniowe zagłębiania / 3 / dla opas-
ki mocującej /&/ wykonanej z drutu, która 
nocuje kołpak antyulotowy /6/, do których 
współosiowo przymocowane eg nakrętki / 9 / 
słuźęce do mocowania przewodów wysokiego na-
pięcia. Rezystor znajduje zastosowanie w ob-
wodach wysokonapięciowych zasilania elektro-
filtrów. /2 zastrzeżenia/ 

H01F U1(21) 80139 (22) 87 05 07 

(71) Zakłeuy Wytwórcza Głośników "TONSIL", 
Września 

(72) Szczepaniak Ryszard, Kaczmarek Stefan, 
Olejniczak Oerzy 

(54) Urządzenie magnatyzacyjna 

(57) Urządzenie ma kształt prostopadłościen-
nsj skrzyni /!/ na kołach z przyłączona do 
niei cewkę magnetyczną / 4 / . Skrzynia zawiera 
wspólne dla operacji magnesowania i rozmag-
nesowanla układy elektroniczne 1 elektryczne 
elementy kontroli 1 sygnalizacji / 2 / oraz 
przełącznik / 3 / umożliwiający wybór rodzaju 
pracy urządzenia. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H01F Ul (21) 80396 (22) 87 06 05 

(71) Biuro Studiów i Projektów "BIPROKABEL", 
Bydgoszcz 

(72) Szopiński Zsnon, Niechrożej Franciszek, 
Gackowskl Jsrzy 

(54) Urządzanie do odbioru ciepła 

(57) Urządzenie ma podstawę /i/, na której 
umieszczony Jest mieszalnik powietrza / 2 / po-
łączony poprzez filtr powietrza / 3 / z wymien-
nikiem ciepła / 4 / , do którego podłączona jeet 
dmuchawa / 6 / . We jecie / 7 / wymiennika / 4 / po-
łączone Jest rurą / 8 / z pompa / 5 / , która z 
kolei połączona Jest rurą / 9 / z Jednym ot-
worem kadzi transformatorowej /10/. Drugi' 
otwór tej kadzi połączony Jest z wyjściem 
/li/ wymiennika ciepła / 4 / , odprowadzającym 
czynnik grzewczy. Mieszalnik powietrza / 2 / ma 
Otwory połączona z Instalacja rurową doprowa-
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dzajęcę powietrze do ogrzewania. Urządzenie 
umożliwia odzysk ciepła z transformatorów 
olejowych. ' /I zastrzelenie/ 

V lv V IV \X 
4(51) HO1F Ul(21) 80555 (22) 87 06 26 

(71) Politechnika ślęska im. Wincentego 
Pstrowskiego, Gliwice 

(72) Ermel Marek, Kolka Henryk, Gudyé 
Stanisław 

(54) Dławik o nieliniowe.1 charakterystyce 

(57) Dławik pomiędzy środkowymi kolumnami dwu 
połówek rdzenia kubkowego /I/ ma umieszczony 
rdzeń płytkowy /2/ o powierzchni mniejszej od 
powierzchni przekroju poprzecznego kolumny 
środkowej rdzenia kubkowego. Konstrukcja nis 
wymaga stosowania rdzeni o skośnie szlifowa-
nych kolumnach. /I zastrzeżenia/ 

4(51) HOIR 
B60Q 

Ul (21) 80343 (22) 87 05 29 

(71) Bydgo8kis Zakłady Elektromechaniczne 
"BĚLMA", Bydgoszcz 

(72) Ożóg Roman 

(54) Zespół złącza elektrycznego, zwłaszcza 
do sygnałów dźwiękowych pojazdów 

(57) Zespół złącza składa się z elementu 
złęcznego /I/ przewodzącego prąd i z izolacyj-
nej obudowy /2/. Element złęczny /I/ ma część 
dolna /3/ dłuższe najkorzystniej cylindryczna, 
część środkowe krótsze tworzącą kołnierz /4/ 

o średnicy większej od średnicy części dolnej 
/3/ 1 część górne tworzące płaska, końcówkę 
konektorowa /5/. Obudowa /2/ ma na dnie cy-
lindrycznego gniazda wokół otworu uformowany 
wypukły pierścień uszczelniający /7/ styka-
jący się z kołnierze« /4/ elementu złęcznego 
/!/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) HOIR Ul (21) 80386 (22) 87 06 04 

(71) Spółdzielnia Inwalidów la. Powstańców 
oleskich. Siemianowice ál. : 

(72) Swadźba Henryk, Kopie Dan, Kidowski Ł 
Daniel, Lache ta Krystian ~0Ł 

(54) Wtyczka sieciowa z dodatkowym jedno- tm 
biegunowym wtykiem .-Ę. 

(57) Wtyczka składa się z korpusu /I/, który 
tworzy monolityczna całość i ma kształt płas-
kiej płytki, w której w sposób nierozłączny 
zamocowane sę kołki zasilajęce /3/ i /4/, 
przy czym kołek zasilajęcy /3/ ma przedłużona 
część /5/ otoczone wgłębieniem cylindrycznym 
/6/, w którym osadzony jest jednobiegunowy 
wtyk /7/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) HOIR Ul(2l) 80448 (22) 87 06 10 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu ..; 
Elektrotechnicznego i Urządzeń W 
Technologicznych "ELGOS", Czechowice- ¥ 
Dziedzice '..< 

(72) Kania Dan, Chomczyński Krzysztof, Mika 
Tadeusz 

(54) Sznur jednostronnie odłaczalny z wtyczki 
uniwersalne 

(57) Sznur przystosowany jest do współpracy z 
gniazdami wtyczkowymi z kołkiem ochronnym lub 
gniazdami typu "Schuko". Charakteryzuje się 
tym, że wnętrzs /2/ zaopatrzone Jest w Jedno-
częściowy zespół styków ochronnych. Kształtka 
/4/, do której przymocowane aę : zespół styków 
ochronnych i kołki stykowe /5/, zaopatrzona 
Jest w dwie pary równoległych występów /10/ 
mocujących w pobliżu rowka /9/ utrzymującego 
ochronny atyk boczny. Kształtka ma parę kołków 
/li/ stabilizujących położenie przewodów elek-
trycznych podczas zalewania wnętrza /2/ wtycz-
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ki tworzywa* sztucznym, równoległych do oai 
kołków stykowych /5/, umieszczonych od strqny 
przyłączenia przewodów elektrycznych. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) HOIR Ul(21) 60669 (22) 87 07 13 

(71) Instytut Energetyki, Warszawa 
(72) Szuater Andrzej, Sielski Andrzej, 

Łacny Jerzy, Wójcik Marian, Dzierżyńeki 
Wacław, Płoński Oanuaz 

(54) Zaciek fazowy uziemiacza przenośnego do 
•"uników elektrycznych 

(57) Zaciek ma tuleję /I/, zaopatrzone w gwint 
wewnętrzny, połączony obrotowo z nasadka /2/, 
do której jest przyłączony przewód uziemiają-
cy /15/. Nasadka /2/ ma w dnie przelotowy 
otwór współosiowy z otworem tulei /I/, a tule-
ja /I/, po atronie przeciwnej do nasadki /2/ 
jest ograniczona trzpieniem /3/. 

. • ' . . . / 4 zastrzeżenia/ 

4(5l) H02G Ul (21) 80429 (22) 87 06 09 

(75) Gendera Zdzisław, Gendera Teresa, . 
Poznań 

(54) W tynkowa puszka rozgałeźna do instalaci jL 
elektrycznych 

(57) Puszka rózgałęźna składa się z płaskiej, 
okrągłej podstawy /I/, cylindrycznej ściany 
bocznej /2/ i rozłęcznie mocowanej pokrywy 
/3/. Na obrzeżu podstawy /I/ jeet utworzony 
pierścieniowy występ /4/, który znajduje się 
po zewnętrznej etronie ściany /2/. Wewnętrzna 
powierzchnia podstawy /I/ ma pośrodku występ 
/5/ z osiowym otworem /6/, przewidzianym do 

osadzania wkręta /7/ mocujęcego pokrywę /3/. 
Na spodniej etronie pokrywy /3/ znajduje się 
wyetęp oporowy /9/, zazębiający się z obrzeż-
nym występem /8/ écisny /2/. Każdy otwór /10/ 
bocznej ściany /2/ ma w przybliżeniu zerye 
prostokąta, którego dłuższe boki stanowi para 
obwodowych nacięć /li/» ukierunkowanych równo-
legle do podstawy /I/ 1 złączonych na końcach 
dwoma poprzecznymi nacięciami /12/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H02K Ul (21) 80453 (22) 87 06 08 

(71) Kombinat Państwowych Gospodarstw 
Rolnych w Zabowle,.Pyrzyce 

(72) Haraeymowlcz Aleksander 

(54) Przyrząd do wycinania izolacji działek 
komutatora 

(57) Przyrzęd ma podstawę /I/, do której przy-
twierdzona jeet podłużna prowadnica /3/, wew-
nętrz której Jest usytuowany suport /4/. 
Z Jednej strony suport /4/ jest zaopatrzony 
w nakrętkę /6/ współpracująca za śrubę pocią-
gowe /7/, zaś z drugiej strony w pionowe pro-
wadnicę, na której jest osadzony pionowy su-
port /13/ wyposażony w głowicę narzędziowe 
/14/. 

W pionowym wsporniku /22/, usytuowanym 
w pobliżu śruby pocięgowej /7/, osadzone Jest 
koło podziałowe /24/ wyposażone w wieniec zę-
baty /25/ współpracujący z zapadkę osadzone 
na dźwigni /27/, która Jest połęczona za po-
moce cięgna /35/ z suwakiem /37/ umieszczonym 
w tulejce prowadzęcej /38/, przy czym suwak 
/37/ jest zaopatrzony w płytkę zderzakowe 
/39/ współpracujące z suportem /4/. 

/3 zastrzeżenia/ 

27 34 33 32 25 41 6 3 

0 

"\L\E 

4 ( 5 1 ) H05B 
H O U 

(71) 

(72) 

Ul (21) 80360 (22) 87 06 03 

Zakłady Metalowe "MĘSKO", Skarżysko-
Kamienna 
Kiliańaki Zygmunt, Szturo Eugeniusz, 
Materek Tadeusz, Audycki Oan, Głodał« 
Krzyaztof 

(54) Zapłonnik do lamp wyładowczych 

(57) Zapłonnik ma elementy ekładowe zamonto-
wane w proatopadłoeclennej obudowie /I/. 
Obudowa /I/ akłada się z osłony /2/ i pokrywy 
/3/, poleczonych rozłącznie ZB pomocą zamka 
utworzonego z wyetępó*« /23/ oraz za pomoce 
zatrzasku utworzonege : dwóch zaczepów /26 i 
27/. W obudowie /I/ liaéci aie transformator 
/4/ # płytka drukowana /5/ z elementami elek-
tronicznymi, przewody łączeniowe /6/ oraz 
złęczki przewodów. Transformator /4/ ma rdzeń 
/8/ unieruchomiony w osłonie /2/ za pomoce 
prowadnic /9/ oraz zaczepów. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(5l) HO5B Ul(21) 81739 (22) 87 11 21 

(71) Zakład Elektro-Metelurgiczny 
"EMA - Blachownia", Blachownia 

(72) Ragulakjt Lach« Toi Kazimierz, Rozpędek 
Andrzej 

(541 Ogrzewacz olejowy 

(57) Ogrzewacz ekłada eię z dwóch płaskich 
pojemników /I/ ueytuowanych równolegle wzglę¬ 
dem siebie oraz ogrzewacza /2/ oleju z termo¬ 
regulatorem /&/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) HO5K Ulf21) 80467 (22) 87 06 12 

(71) Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych 
"UNITRA-ELMASZ", Warazawa 

(72) Kurowicki Oacek, Zalewaki Adam 

(54) Adapter płytek drukowanych w testerach 

(57) Adapter ma wymienne płyt« szpilkowe /Z/, 
do której dołęczane aa badana płytki drukowa¬ 
ne /I/. Wymienna płyta szpilkowa /2/ Jest po¬ 
łączona bezpośrednio z zespołem płyt testera 
/5/, za pomocą gniazd /3/ 1 wtyków /4/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) HO5K 
G06F 

Ul(21) 80472 (22) 87 06 12 

(71) Instytut Systemów Sterowania, Katowice 
(72) Malec Stanisław, Zychoń Leszek, Baran 

Dan, Kokot Jan 

(54) Szafka mikrokomputerowa 

(57) Szafka ma obudowę /I/ w kształcie pros¬ 
topadłościanu, m której umieszczone sa. 1 
zespół kasety procesora z zasilaczem /2/. 
kasety kontrolerów urzędzeń zewnętrznych /3/, 
zespół zaeilaczy /5/ oraz zewnętrzne pamięci 
masowe /4/. Na płycie czołowej /6/ znajduje 
się zeepół przełączników /7/. Na płycie tyl¬ 
nej /&/ znajduję się panele dystrybucyjne 
ze złączami do podłączania dodatkowych urządzeń 
zewnętrznych. /I zastrzeżenie/ 

4(5l) H05K 
GUC 

Ul (21) 81521 (22) 87 11 02 

(71) Przemysłowy Instytut Elektroniki, 
Warszawa 

(72) Bilicz Sławomir, Oackiewicz Bogusław, 
Sklerski Andrzej 

(54) Programator elektrycznie programowalnych 
półprzewodnikowych pamięci stałych 

m 

(57) Programator zawiera szereg jednakowych 
modułów programujących oraz Jeden moduł pa¬ 
mięci wzorcowej umieszczonych pionowo obok 
siebie we wspólnej obudowie. Każdy z wymie¬ 
nionych modułów ekłada się z drukowanej płyty 
montażowej /PO/ z umieszczonymi na niej ukła¬ 
dami elektronicznymi /UE/ oraz z płyty czoło¬ 
wa J /PC/. 
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Na płytach czołowych /PC/ «odułów pro¬ 
gramujących znajduj« ale podstawki /PP/ umoż-

j e wkładanie d o nich programowanych 
j j p / 

liwiaj$ wkładanie do nich programowanych 
o a «ięci oraz grupy diod elektroluminescencyj-
pych /OL/ unieazczone obok wymienionych pod-
stawek. Na płycie czołowej /PC/ modułu pamięci 
wzorcowej znajduj« aie podstawki /PVV/ umoźli-
wiajece wkładanie do jednej z nich pamięci 
wzorcowej oraz zespół przycisków /PK/ pozwa¬ 
lających sterować działanie« programatora. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H05K Ul(21) 80437 (22) 87 06 09 
G06F 

(75) śmigielski Marek, Szamotuły' 

(54) stanowiako koapi.terowe 

(57) Stanowiako komputerowe ma nieruchomy 
blat /l/ z usytuowaną nad nim półkę / 2 / o 
regulowanej wysokości na monitor oraz wsuwane 
pod blat /!/ podstawę /3/ klewiatury i kosz 

/A/ drukarki, obok którego Jest zamocowana 
węaka szafka / 5 / na Jednostkę centralna usta¬ 
wiana na bocznej ścianie obudowy. 

/3 zastrzeżenia/ 

S p r o s t o w a n i a 

Nr. P DUP str. jeat jiowinnu hyć 

P 26379^ 

259653 

23/87 

2/Ö8 

27 i 80 263691* 

Głuwucki Joray 

2Ú379^ 

(.•Luwacki Ja nilu v; 

Jh. 



Wykaz numerowy zgłoazonyoh wynalazków opoblikowaayoh w QUP Nr 12/1988 

Nr zgłoszenia Int.Cl.** Strona Nr zgłoszeniu Int.Cl.U 
Strona 

1 2 3, 1 2 3 
254246 BÓ5D 20 261150 I102G 79 
255824 B23B 14 261178 C09D 33 
257878 G01K 61 26II8I C11D 38 

258649 A01N 3 261189 C04B 25 

259121 A61K 6 261199 C04B 25 

259259 C09K 35 261211 C21C 38 

259492 C11C 37 261232 F2ÓD 57 
259,700 DO7B 10 261237 H02P 81 

259713 FIOB 54 261233 C02JT 23 

259741 E02F 43 261240 BÚ1J ö 
2Ö0D25 022 C 38 2U\250 C02F 33 

260250 E21D 26125I FÏ5B 5̂  

' 21)0274 COĆF 69 261254 IÍ03K OJ 

2 00235 F02N t 261256 co i u u 
£00 311 AH7J 5 261257 DOON i 2 

^60343 Í4011I ?5 261238 57 

260359 CO2F 23 201259 46 

260 371 0Ü1N 62 
1 GUOF ?o 

260 372 łiutli 261267 70 

2äu379 tiO 2O1ÄÖ8 ÍÍ03ÍI ti* 

2604?i 001F Ol 2Ó1269 K03B 8, 

260482 C04U £5 .io i 470 II03B 02 

26^)01 GO IN 03 20î27 i GDĎtí 7 ü 

kuùjG-î AüiW j 261274 GUbF 7* 

26U597 GÜ5D 6? Ł6U75 GC6F 75 

2&0Ó18 A01M 3 26-,2üd G01K 

260663 DD3B ti 261292 GOłR 

260679 DO 3D 41 261294 C08L 

26cy^y K21D 46 261295 C2$D J9 

260757 C07D £8 26i2y6 GQ1M 62 

260792 G U n 74 261297 D60Q 18 

260829 GO6F 70 261298 GOĆK 73 

2ĆO8 66 H02H 79 261299 GO IM 62 

26O878 B43L 17 2613U1 H02M 81 

260879 17 26130^ F02P 52 

260880 B43L 17 2613)5 F26B 58 

260898 F28B 58 2Ó1316 C1UM 37 

260918 G06F 70 261317 Ul OM 37 

260946 Ü65G 20 261318 B23P 15 

261017 A6IK 6 26i 320 C01B 22 

261053 G01R 64 261323 G 05O 67 
261082 F24F 56 261324 GQ6V 72 

261126 C08G 32 £61326 BUU 9 

261134 CO2F 23 261328 GO8C 73 

261135 C11C 37 261331 CK3P 

2 6 1 1 4 3 
CO IM 37 261333 F23łf 
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1 2 3 
261334 F 17c 55 
261336 K21D 46 
261338 A61K 6 

261339 U01S 67 

2613'«2 CO8F 32 

261343 FI6N 54 
2613^5 O05F 68 

2613'»6 B26F 16 

261 3'»7 GO m 64 

261 348 B63B 19 

261352 C22C 38 

261354 G01C 60 

261357 CU8J 32 

261358 HU1M 77 
2613^9 H01M 77 
26136O II01M 77 
261367 G01R 64 

261371 KO IP1 42 

261J72 G01N 62 

26I3'3 3 1Ï210 47 
26138*» 68 

261386 no je 74 

2&1392 coka 25 

261393 t;o3o Ti 
Htj\'Wi H2ZD 12 

2<> I4 l4 C1ÜM 37 

26 M 16 G OU. 61 

261^2 1 F16H 54 

26 J<|2^ L'Onl» 45 

26i'»2'i A01D 

261427 C07C 2ó 

261429 K 2 ł C U6 

26l4*JO EüyC 45 

ß6 I'm <iO1N 63 

:jói4»»2 CCKJü 32 

2Úi'í4í> 5 

26i4t>1 irStłl) 59 

261458 CüjC 24 

26i4<>5 hO5O 8 3 

26i4óó GO IR 65 

26i4i>7 BO 3D 9 
261468 A010 2 

2Ó1473 F28D 59 
26l48ü B03B 9 
20 i486 E02U 43 
26i4yO GO5K 69 
261492 BO 3D 10 

261508 C07G 26 

261509 B23P 15 
2615sü Ü05B 68 

1 2 3 

2 6 1 5 1 3 GOIR 65 
2 6 1 5 2 8 B22O 13 
2 6 1 5 3 9 B65G 20 
261540 G06F 72 
261544 H02B 79 
26»545 E21F 49 
261546 A01G 2 

261547 D06P 42 

261549 B/»3K 17 
261550 B43K 17 
261556 GO I S 63 
261555 B22C 12 

26156O 110 3L 8 2 

261568 F02N 52 

261571 A 6 I K 6 

261572 A61K 6 

261578 Gota 65 
261 y? 9 GO m t>5 
2015S0 GO IR 66 
261 :>s \ J»05K « 3 

20 1 *>8 3 fc!2tU "7 
26 < r>98 GOiit 66 

2 6 l 5 « 9 IIU2H 79 
261590 Ho^a H:i 

261596 F;:7« $H 

^»61005 GO'łfl ~ï 

2Ó1614 HOfL 77 

26 li. 2} 110:211 HO 

261625 U60Í- 1« 

261627 Hł»6(J 2 1 

SÓ1637 GO'iF 69 

26Ui42 F02M 51 
261647 C02O 43 
261648 BO8IJ 11 

261649 U2JK 14 

261652 Ë210 47 

201653 E02B 42 

261658 B23K 15 

261668 B21Ü 12 

261636 B07C 11 

2Ď1673 B23K 15 

261689 B22D 13 

261699 B66Q 21 

26I702 A23K 4 

261715 F04B 33 
261716 B08B 11 

2617 »i» C03C 24 

2Ö1730 coin 66 

2 6 1 7 3 6 A 4 7 H 3 
2 6 1 7 ^ 2 F02P 51 
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1 2 3 

261743 C02F 24 
261744 P28D 59 
261745 G08C 73 
261746 H01P 78 
261754 . H03K 82 

261757 D66C 22 

261760 D01B 40 
261764 £2 ID 47 
26I765 B23B 14 

261766 F28D 59 
•261773 H05G 83 
261774 B65O 20 

261777 B62D 19 
261780 H02P 81 

261791 E03B 43 
261792 BO3D 10 

261794 B61K 18 

261796 B22O 13 
26I805 B4IP 17 
261806 B03B •9 
261809 A63B 7 
261810 HO III 76 
261821 B6IG 18 

' 261827 HO IT 78 
261835 B63H 19 

261840 B220 13 
261844 B01L 9 
26I853 D01H 40 
26I854 D011I 40 
2.618 55 DO HI 41 
261873 C23B 39 
26I879 E21D 48 
261880 A43B 4 
261892 B01D 7 
261904 C07C 26 
261923 DO m 41 
261932 B65G 21 

261938 C07F 31 
261939 C07F 31 

i 261940 CO7F 31 
261941 C07F 31 
261946 B01F 8 
261948 B04C 45 
261951 CO7C 26 
261952 CO7D 28 

261953 CO7D 28 

261957 F O 4 B 53 
261963 CO9J 34 
*261966 F25O 56 

' 261968 BO ID 8 

1 2 3 

261971 B63C 19 

261975 H01H 76 

261979 C25B 39 
26198O A23B 4 
261981 C07C 26 

261989 B07B 10 

261996 COIN 63 
262002 H01P 78 

262OII B23O 14 
262017 HOIR 78 
262022 F03D 53 
262026 C09D 33 
26203ti A6IK 6 
262038 1101H 76 
262041 CO7C 27 
262042 DO IG 40 
262045 H0111 76 
262046 E O 4 G 45 
262062 C07C 27 

* 262083 CO9D 33 
262084 C09K 35 
262O89 H01F 75 
262093 HO IC 75 
262128 C07C 27 
262131 C09K 35 
262136 CO9K 35 
262137 C09K 35 
2621'»6 EO4B 43 
262148 „ F28D 60 
262152 C09D 33 
262158 EO4B 44 
262169 001N 63 
26217I C25B 39 
262I85 A01H 2 

262187 C09K 35 
262188 A23B 4 
262191 C09B 33 
262192 C07D 28 

262202 C07D 29 
262206 F4iG 60 

262217 C07D 29 
262241 CO9O 33 
2623O8 E04B 44 
262309 BO4B 44 
262323 C09J 34 
262399 HO IB 74 
262407 B O 4 B 44 
262483 H02K 80 

262491 F28C 58 

262583 H01H 77 
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1 2 3 

262659 C07D 29 
262684 C09J 35 
263133 A.01N 3 
263677 CO7C *7 
263939 R25D 57 
263968 CO9K 36 
26M3ÍI »2 ID 48 
264158 F24H 56 
264411 BOOT 18 

264901 F24H 56 
265059 D01H 41 

265087 GO5D 68 

265111 UO5F 69 
265199 AÍI5C 5 

265252 CO7D 29 
265306 E21F 50 

265307 B21F 50 

265426 E21D 48 
265508 B28B 16 
265536 C10M 37 
265560 G01N 6 
2656OÜ CO7C 27 
2Ć5ÓO2 I1021I 80 

265660 E21F 50 

26566I C2 3C 38 

265691 »05K 81» 

265706 COóB 26 

265726 HO ID 8 

265731 F16U 5'» 
2Ć5744 D04H '42 

265751 n28D 16 

265793 028 C 16 

265818 CO7G 28 

265847 E21F 50 

26581*8 K21D k3 

265849 F24C 55 
26585« O01C 61 

265869 C02F 24 

1 2 3 

26588O C09D 34 
265881 C010 23 
265916 A63H 7 
265927 O01R 66 
«65932 B2SB 16 

265954 C08L 33 
265963 G01R 66 
265977 F251> 57 
265992 E21D 49 
266024 B01D 8 
266027 C07D 29 

266039 F17C 55 
266042 CO7O 30 
266084 C09K 36 
266232 C09D 34 
266271 K21F 51 
266306 B21C 12 

266320 CO9O 34 
266450 E210 49 
266478 C07D 30 

266629 £210 49 
266770 C12N 38 

266772 C23G 39 
26ÙHU2 C12N 38 

267101 A62D 6 

267153 C07D 30 

2672Ó5 F27Ü 58 

267330 C09K 36 

267331 C09K 36 

267422 1Í21D 4i> 

267443 A24D 4 

267477 ÜOJC 67 
267 488 A61K 6 

267640 F02M 51 

267661 Ho4M 83 

267863 AU1N 3 

268 293 D66D 21 

268698 A210 4 



Výkaz numerowy zgłoszonych wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 12/1988 

Nr zgłoszenia 
1 

79078 
79447 
79470 
79486 
79654 
79702 * 
79934 
79970 
79931 
80100 
80113 
80120 
80124 
80139 
80142 

80153 
80183 
80187 
80200 
80202 

80223 
802Ć2 
8 028 2 
8O29O 
80297 

' 80331 
8O335 
80343 

80351 
80352 
8O36O 
8O366 

80375 
80378 

80379 
8O38O 
8038I 
80382 
80386 
80392 

80393 
80394 

80395 
8 0396 
8 0398 
80400 

I n t . C l . ^ 
2 

P24D 
E04C 
B6OP 
E04C 
A44B 
F24H 
AO1K 

B65G 
A45B 
DO U 

A01G 

C1OG 

D23O 

HO IF 

1101C 

1128 C 

F25D 

BO3D 

F28D 

F4IF 
D02I1 

A43D 
A47C 
EO4H 
D03C 
BÓ2J 
B08B 
HOIR 
B28B 
B23B 

M05B 
FI6L 
A4IH 
B30B 
B25C 
B25C 

B25H 
EO6C 
II01R 

F16H 
F16II 
G01C 

C02F 
HOIF 
F15B 
A47F 

Strona 
3 

108 
104 

98 
104 

87 
109 
86 

1 0 0 

88 
90 
85 

1 0 2 

93 
113 
113 

96 
110 

9 0 

111 

1 1 2 

1 0 3 

37 
38 

104 

91 
99 
92 

114 

96 
96 

115 
108 

87 
97 
95 
95 
95 

105 
1 1 4 

108 

108 

1 1 2 

1 0 2 

113 
106 
88 

Nr Zfiłoszonia 
1 

80401 
80426 
80429 
80433 
80434 
80435 
80436 
80437 
80440 
80448 
80449 

30453 
80454 
80455 
80436 
8o465 
804Ó6 
3 0467 
80472 
80433 
80433 
80492 
80^93 
80501 
80502 
80503 
80504 
80505 
80506 
80507 
80520 

80529 
80533 
80536 

8O539 
8 0544 
80545 
30548 

80553 
80555 
80560 
80562 
80568 

80569. 
80570 

8O57I 

Int.Cl. 
2 

A47B 
D03D 
1I02G 
A47F 
A47F 
A47F 
A47F 
G06F 
A21B 
HOIR 
B44D 

H02K 

B01D 

A23P 

A62C 

B24B 

J3O3B 

IIO5K 

1I05K 

D65J 
G08B 
B6OK 
FO4D 

B05B 
B66C 
A01G 
A01G 
A01G 
A01G 
BÓ5D 
E21D 

B23Q 
B62D 
F02M 
B65G 
B65G 
B64C 
no8B 
B4IF 
110 IF 
B66B 
B60H 
F26B 
B05B 
B23B 
F02M 

Strony 
3 
88 

103 

115 
8 9 
89 
8 9 
8 9 

117 
86 

114 

97 
115 

90 

87 
39 
94 
92 

116 
116 

96 

113 
98 

106 

91 
101 

85 
85 
36 
36 

99 
105 
94 
98 

105 
1 0 0 

100 

99 
92 
97 

114 
101 

98 
110 

1 91 
94 

106 
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1 

80574 

80577 

8 0578 

80580 

80582 

80583 

80585 

80612 

8O613 

80614 

80624 

80626 

8O631 

8 06 32 

80643 

8O657 

80662 

8O669 

8O839 

80841 

80842 

80847 

2 

B65O 

B65O 

F24H 

F24H 

F26B 

B04B 

P03H 

B24B 

D03D 

D01H 

B01L 

B43L 

B65O 

B07B 

B65G 

P24U 

E21D 

HOIR 

FI6B 

FI6B 

FI6B 

F16B 

3 

99 
100 

109 

109 

110 

91 

106 

94 
103 

102 

90 

97 
101 

92 
101 

109 

105 

115 
107 

107 
107 

107 

1 

80848 

80850 

80851 

8O862 

80891 

80914 

81113 

81172 

81485 

815O8 

81521 

81716 

81723 

81738 

81739 

81742 

8I78I 

81791 

81794 

8 1795 

81894 

2 

F16B 

F28D 

F28D 

F28D 

B21D 

B08B 

F28O 

B6ID 

FI6F 

B25J 

HO5K 

A23L 

£04B 

F24H 

H05B 

B62O 

E04B 

A01D 

A62C 

B23B 

B21D 

3 

107 

111 

111 

111 

93 
93 
112 

98 

107 

96 
116 

. 87 
104 

110 

116 

99 
104 

85 
90 

94 

93 
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I N F O R M A C J A 

o o«naob 1 warunkach prenumeraty 

MI 1988 r. - dla czasopisma 

"BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO" 

oana prenumeraty! półr. 3250, rooznie 65OO zł. 

W A R U N K I P R E N U M E R A T Yi . 

1, DLA OSÓB PRAWNYCH . INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACYł . . 

•> lnatytuoje i zakłady praoy zlokalizowana w nlaataoh wojewódzkioh 1 poaoatałyoh 
•iastaoh, w któryoh znajdują ale aladziby Oddziałów RSV "Praoa-Kslązka-Ruoh" 
zamawiają prenumeratę w tyob Oddzialooh. 

• inatytuoja i zakłady praoy zlokalizowana w mieJaoowoA01aoh, gdzla nia ma Oddzia¬ 
łów RSV"Praaa - Książka - Ruoh" i na taranaob wiajakioh opłacają prenumeratę w 
urzędaoh pooztowyob i u doręozyoiell. 

2. DLA OSÓB FIZYCZNYCH - INDYWIDUALNYCH PRENUMERATOROWI 

« osoby fizyozna zamlaazkała na wal i w aiajaoowoáoiaoh gdzia nia ma Oddziałów 
RSV "Pra«a - Kaiązka - Ruoh*, płaoają praaumarato w urzedaob pooatowyoh 1 u 
dorçozyolali, 

- osoby fizyczna zanlaazkała w mlaataob - «iadzibaoh Oddziałów RSV "Prosa - Kaiąz¬ 
ka - Ruoh", opłaoają pranumaratf wyłąoznla w urzedaob pooztowyoh nadawozo-od-
blorozyob właioiwyob dla miajaoa zamlaazkanla pranumaratora* 
Wpłaty dokonują uzywająo "blankietu wpłaty" na raohunak bankowy miajsoowago Od¬ 
działu RSW "Praaa-Kaiązka-Ruob". 

3« Pranumarate z« zlaoaniam wyaylki za granioe przyjmuja RSW "Praaa - Książka « Ruoh", 
Centrala üolportalu Prasy i Wydawniotw, ul. Towarowa 28, OO-958 Warszawa,konto 
NBP XV Oddział w Warszawie Vr 1153-2010^5-139-11. Prenunerata ze zleoeniem wy¬ 
syłki za granioe pocztą zwykłą Jeat droższa od prenumeraty krajowej o 50 £ dla ale-
oenlodawoów indywidualnych 1 o 1005̂  dla zleoająoyoh instytucji i zakładów praoy. 

TERMINY PR2YJM0WAÍÍIA PRENUMERATY-na kxaj 1 za«raniofi 

- do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrooza roku naatepnsgo oram na oały rok 

następny, 

• do plorwazego każdego aiaaląoa poprzedzającego okres prenumeraty roku bieżącego 


