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Urząd Patentowy PRL - na podstawie art. 34 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 
1972 r. o wynalazczości (Dz.U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177) - dokonuje ogłoszenia w "Iilu-
letynie Urzędu Patentowego" o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o 
zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie11 podane są w układzie klasowym według symboli Int.CLÍ* 
i zgodnie z § 27 ust. 4 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 12.XI.1984r. 
w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (MP z 1984 r. nr 26, poz. 179) zawierają 
następujące dane: 
- oznaczenie symbolu klasy i podklasy według symboli IV edycji międzynarodowej klasyfi¬ 

kacji patentowej, tj. Int. Cli1, 
- 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 siedzibą oraz kraj zgłaszającego, 
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, 
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą 
wynalazek lub wzór użytkowy, 

- liczbą zastrzeżeń. , 
Po wykazie ogłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl. podaje się wykaz 

zgłoszeń opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym. 

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały oznaczone 
kodem rodzaju dokumentu A2. Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złożony wniosek o 
udzielenie patentu (art. 26 ust. 3 u.o.w.) Urząd Patentowy ogłasza o wniosku w "Wiadomoś¬ 
ciach Urzędu Patentowego". 

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego, osoby trzecie mogą: 
1) zapoznać się ze wskazanym opisem wynalazku lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami pa¬ 

tentowymi lub ochronnymi 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 w dwóch egzemplarzach na adres: Urząd Patentowy PRL - 00-950 Warszawa; 
skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188. 

Informuje się, że odbitki kserograficzne dokumentów wymienionych w pkt. 1 można za¬ 
mawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy: 
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu 

oraz numer strony, 
b) wskazać numer zgłoszenia, symbol klasyfikacji patentowej i tytuł wynalazku lub wzoru 

użytkowego. 

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

konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 91 rozdz. 9111 § 77 - opłaty związane z rejestracją, 
i ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towaro¬ 
wych; 
opłaty za zażalenia i odwołania 

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

§41 - wpłaty za usługi kserograficzne i mikrofilmowe 
§43 — wpłaty z tytułu sprzedaży wydawnictw 

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

Warunki prenumeraty podano na III stronie okładki. 

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



BIULETYN 
URZĘDU PATENTOWEGO 
Warszawa, dnia 18 sierpnia 1988r. Nr 17/383/ Rok XVI 

Ogłoazenla o zgłoezonych w Polaca 
I. Wynalazkach do opatentowania 
II. Wzorach użytkowych do ochrony 

Cyfrowe kody ldentyfikujęce ( wg normy WIPO ST9 ) , które poprzedzaj« 
informacje o zgłoazonych do opatentowania wynalazkach oraz zgło¬ 
szonych do ochrony wzorach użytkowych, maję następujące znaczenie 

(21) - nuaer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 
(22) - data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego 

(30) - dana dotyczęce pierwszeństwa konwencyjnego (data. kod kraju, numer wcześniejszego 
zgłoszenia) * Przy pierwszeństwie z wystawy podaje sie datę i oznaczenie wystawy 

(51) - syabol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej; 
cyfra przed koda« (51) 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 1 imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego 
(75) - nazwisko i lalę twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego, który jest (którzy a«) 

zaraza« zgłaszajęcya (zgłaszajęcyni) 

Przad cyfrowym kodęm idantyfikującym (2l) ; umieszczone sę litarowo-
cyfrowa kody rodzaju dokuaentu (wg nor»y WIPO ST16) zgodnie z 
przyjętymi symbolami: 





I . W Y N A L A Z K I 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

(51) A01B A2(21) 268480 (22) 87 10 27 

(71) Zakład Usług Technicznych Regionalnego 
Związku Spółdzielczości Inwalidów, 
Kielce 

{72) Arendarski Kazimierz. Mazurek Zdzisław. 
Bąk Zbigniew 

(54) Uchwyt mocujący 

[57) Uchwyt mocujący wymiennych narzędzi, 
płaszcza ogrodniczych, akłada się z trzonka 
/I/ zakończonego stożkiem / 2 / ze śrubą kon-
trującą / 3 / . Wymienne narzędzie / 4 / zakończone 
jest otworem stożkowym / 5 / z podłużnym wycię-
ciem. Podłużne wycięcie ma wywinięte brzegi 
/y, które tworzą z osią stożka kąt 06 większy 
od kąta Jl pomiędzy tworzącą stożka, a jego 
osią. /1 zastrzeżenie/ 

ł(5l) A01C Al(2l) 263362 (22) 86 12 29 

ul) Akademia Rolnicza, Lublin 
(72) Rotter Zdzisława, Bartnik Marian, 

Matecki Wojciech, Bielawny Ireneusz 

(54| Urządzenie do zaprawiania materiału 
reprodukcyjnego w ogrodnictwie, *"*~ 
zwłaszcza zaprawiania termicznego 
őtTbul kwiatowych 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
ilędzy ścianami bocznymi i dnem wanny /1/, 
» ścianami bocznymi /12/ i źciana dolną każ-
Iflgo z umieszczonych w wannie /1/ pojemników 

/9/ znajduje sie elastyczne uszczelnienie /15/ 
w postaci kołnierza, przytwierdzone do ścian 
pojemnika /9/ a korzystniej do ścian bocznych 
i dna wanny / 1 / t natomiast otwory, którymi 
doprowadzana jest ciecz do wanny /1/ i odpro
wadzana z wanny, umieszczone są naprzemiennie 
w co drugiej komorze wanny /1/, gdzie komorą 
jest przestrzeń ograniczona ścianą lub ściana
mi czołowymi /14/ pojemnika /9/, ścianami 
bocznymi i dnem wanny /1/. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C01C A1(21) 268264 (22) 87 10 16 

(30) 86 10 17 - SU - 4131458 
(71) Institut Kataliza Sibirskogo Otdielenija 

Akademii Nauk SSSR, Novosibirsk, SU 
(72) Matros Jurij Saeviő, Geraser Aleksandr 

PetroviČ 

(54) Sposób wytwarzania amoniaku 

(57) Syntezę amoniaku przeprowadza się z miesza
niny azotu z wodorem, kierując ją do warstwy 
katalizatora, podzielonej co najmniej na dwie 
części w przekroju prostopadłym do kierunku 
podawania wyjściowej mieszaniny. Temperatura 
wprowadzanej mieszaniny wyjściowej wynosi 20 -
250°C, ciśnienie 10 - 100 MPa, temperatura 
katalizatora przed wprowadzeniem wyjściowej mie
szaniny wynosi 420 - 590°C. 

Kierunek podawania do warstwy katalizato
ra wyjściowej mieszaniny periodycznie zmienia 
się na przeciwny. Prowadzi się przemieszanie 
wymienionej mieszaniny azotu z wodorem, między 
częściami warstwy katalizatora, utworzonymi 
przez rozdzielenie go, do osiągnięcia spadku 
temperatur wymienionej wyjściowej mieszaniny 
u wlotu do następującej po pierwszej części 
warstwy katalizptira, równego nie więcej niż 
20°0. Usuwa się utworzony amoniak i nieprzerea-
gowaną mieszaninę azotu z wodorem z warstwy 
katalizatora. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01D A2(21) 268349 (22) 87 10 22 

(71) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 
Skierniewice 

(72) Godyń Adolf 

(54) Kopaczka do rozsady truskawek 

(57) Kopaczka charakteryzuje się tym, że do 
ramy /1/ kopaczki jest zawiasowo zamocowany 
wahacz /4/, podparty na kopiujących kołach /5/ 
z tarczowymi krojami. Do wahacza /4/ jest 
przytwierdzony lemieszowy podcinacz /o/. 
Wahacz /4/ jest umieszczony z boku ramy /1/ 
na jej jednym końcu. Podcinacz /6/ jest funkcjo
nalnie 3kojarzony z wytrzą3aczarai /8/, palco
wym podajnikiem /9/, prętowym przenośnikiem 
/11/ i pojemnikiem /12/ z uohylnym dnem /13/. 

II zastrzeżeń/ 
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4(51) A01F A1(21) 263214 (22) 86 12 23 

(71) Golovnoe Spetsializirovannoe 
Konstruktorskoe Biuro po Mashinaa 
dla Uborki Zernovykh Kultur 
i Samokhodnym Shassi, Taganrog, SU 

(72) Yarmashey Jury N., Zapadni Vladimir A., 
Tkacher Valentin N., Zhurkin Vladimir K.. 

(54) Urządzenie młócące kombajnu osiowego 
do zbioru ziarna 

(57) Charakterystyczną cechą urządzania młócą
cego jest wykonanie jego klepiska / 4 / z kilku 
niezależnych elementów /5 i 6/ umieszczonych 
po obu stronach podłużnej osi wirnika / 1 / . 

Pierwszy element / 5 / klepiska / 4 / w kie
runku ruchu obrotowego wirnika / 1 / jest umoco
wany nieruchomo względem wirnika, natomiast 
drugi element /6/ jest umocowany przegubowo 
do pierwszego elementu /5/i na przyrząd /!/ 
do regulacji szczeliny młócącej na wyjściu. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) AO1G 
D04B 

A1 (21) 262796 (22) 86 12 03 

(71) Instytut Włókiennictwa, Łódź 
Instytut Warzywnictwa, Skierniewice 

Ç72) Pękauka Maria, Ceglarska Lidia, 
Viscardi Kazimierz, Krokowski Andrzej, 
Owczarek Michał, Y/y s oc ki Janusz, 
Skrzypiński Marek 

(54) Dzianina na ekrany termoizolacyjne 
3T"cleniu.1ace do szklarni 

(57) Dzianina na ekrany termoizolacyjne i 
cieniujące do szklarń wykonana jest z jedwabiu 
teksturowanego poliestrowego splotem kolumien
kowym* Posiada ona w splocie podstawowym do
datkowy układ nitek, których masa liniowa jest 
co najmniej 1,5 razy większa od masy liniowej 
nitek splotu podstawowego oraz posiada dwukomo
rowy wzór pomarańczowo-biały w postaci pasków 

o szerokości nie większej niž 10 mm rozmie-
szczonych równomiernie na całej powierzchni 
od strony padania światła. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01G A1 (21) 263068 (22) 86 12 18 

(71) Instytut Lotnictwa, Warszawa 
(72) Parafiniuk Jan, Kotwicki Edmund, 

Birecki Zbigniew, Mikita Tadeusz, 
Oamczyk Roman, Stefański Maciej 

(54) Przystawka wentylatorowa oorvsklwaqga, 
sadowego 

(57) Przystawka ma promieniowy wirnik /8/ 
z dwustronnym wlotem /12 i 11/ i promieniową 
kierownicę utworzoną z kołnierzy /15/ dwuczęś
ciowej obudowy /14/ i łopatek kierowniczych 
/16/, pomiędzy którymi znajdują się rozpryski
wać ze /I9/. Na wejściu do jednego z wlotów 
/12 lub 11/ jest umieszczona przepustnica /20/, 
a na wyjściu z kierownicy promieniowej /15 i 
16/ znajdują się przesuwne przysłony /18/. 
Ponadto przystawka jest wyposażona w przekład
nię zębatą / 2 / , w której jest zabudowane ela
styczne sprzęgło / 4 / zdalnie sterowane za 
pośrednictwem sterownika /5/> /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01G A1(21) 268738 (22) 87 11 11 

(30) 86 11 12 - SU - 4142495 
(71) Nauchno-proizyodstvennoe objedinenie po 

selskokhczyaistvennomu mashinostroenïju 
NPO VISKHOM, Moscow, SU 

(72) Mikhail Alexandrovich GaIkin 

(54) Urządzenie do pielęgnacji roślin 
szpalerowych w szklarniach zbloko-

(57) Urządzenie zawiera przemieszczane w proń 
wadnicach w międzyrzędziaoh podwozie samojez
dne / 1 / z napędem elektrycznym i wałkiem 
rozrządowym /6/, na którego płycie zainstalo-
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wane są: urządzenie rozpylające, blok stero-
wania automatycznego przemieszczania podwo-
zia samojezdnego i pracą urządzenia rozpyla-
jącego, oraz bębny /7/, /9/ odpowiednio z 
kablem zasilającym /8/ i wężem do cieczy robo-
czej /10/. Bębny są zainstalowane na osobnych 
gałkach, z zapewnieniem możliwości obracania 
się z rożną prędkością obrotową i niezależnie 
jeden od drugiego. Mechanizmy do układania 
kabla i węża na odpowiednio bębny są ustawione 
z zapewnieniem możliwości synchronicznego 
obracania się z odpowiednimi bębnami. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) AO1G A1 (21) 268776 (22) 87 11 12 

(30) 86 11 12 - CS - PV 8190-86 
(711 SIGMA, koncern, Olomouc, CS 
(72) O3lik Vladimir, Poledna František 

(54) Podwozie podporowe przemieszczalnych 
"osiowo deszczowni o dużym zasieku 

(57) Wynalazek dotyczy podwozia podporowego 
przemieszczanych osiowo deszczowni o dużym 
zasięgu bocznym, zwłaszcza dotyczy rozwiąza-
nia konstrukcyjnego podwozi podporowych mostów 
deszczujących, zaopatrzonych w przestawiane 
koła jezdne, które są osadzone obrotowo na 
pionowych czopach osi. 

Istota wynalazku polega na tym, że każde 
koło jezdne jest umieszczone z odstępem od 
pionowego czopu /31/ i zaopatrzone w samo-
dzielny napęd /4/, utworzony przez przekład-
nię zmianową /40/, połączoną z motoreduktořem 
/42/ silnika elektrycznego /43/» zamocowanym 
na ramieniu bocznym wspornika nośnego czopu 
pionowego, zaopatrzonego w widełki /34/, do 
których przymocowany jest wychylnie drążek 
stabilizacyjny /52/ z nastawnym zderzakiem, 
oaadzony w elemencie prowadniczym /60/, zaopa-
trzonym w nagwintowany sworzeń, który jeat 
połączony z nagwintowanym uchem osi /20/. 
Drążek stabilizacyjny jest unieruchomiony za 
poaiocą śruby nastawczej /58/, która przechodzi 
przez oś /20/ do bocznego ramienia wspornika 
nośnego czopu pionowego /31/./3 zastrzeżenia/ 

4(51) A01K A1(21) 260673 (22) 86 07 16 

(71) Instytut Przerayału Organicznego, 
Warszawa; Politechnika Wrocławska, 
Wrocław 

(72) Witek Stanisław, Oświęcimska Małgorzata, 
Bakuniak Edmund, Kuchne Sabina, Klepel 
Lianfred, Lang Sieghard, Michel Hans-
Jurgon, Hoźniak Hartmut 

(54) Środek regulujący rozwój roślin 

(57) Środek według wynalazku zawierający 
snane substancje pomocnicze, charakteryzuje 
się tym, że jako substancję czynną zawiera 
co najmniej jeden związek o wzorze ogólnym 

przedstawionym na rysunku, na którym R i R 
stanowią rodnik alkilowy prosty lub rozgałę 
ziony o 1 - 18 atomach C, zaś n » 0 lub 2, 
natomiast X stanowi jon chlorkowy, bromkowy 
lub jodkowy. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A22C A2(21) 268305 (22) 87 10 20 

(71) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczo-
wego, Warszawa 

(72) Jakubowski Augustyn, Jabłoński Zdzisław, 
Panasik Marek, Zawadzka Krystyna, 
Kulikowski Feliks, Pawłowski Stanisław 

(54) Sposób kompleksowego przerobu, tusz 
baranich na przetwory wędlihiarakTe 

(57) Sposób polega na tym, że tusze baranie 
w zależności od otłuszczenia dzieli się 
na trzy grupy jakościowe, odtłuszcza się, 
rozbiera i wykrawa w zależności od kierunku 
zagospodarowania. Przy przerobie na przetwory 
wędliniarskie stosuje się dodatkowo nie wię-
cej nii 30 % mięsa wołowego i/lub mięsa wie-
przowego. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) A23B A1(21) 261595 (22) 86 09 26 

(71) Zakład Produktów Aromatycznych, 
Kosmetycznych i Drzewnych "Inter-
Fragrances - La Foret", Poznań 

(72; Soszyński Ignacy Zenon, Różycka Jadwiga 

(54) Sposób konserwowania świeżej 
krojonej cebuli 

(57) Sposób konserwowania świeżej krojonej 
cebuli za pomocą kwasów spożywczych, soli 
kuchennej i oleju jadalnego przy użyciu kon-
serwantów żywności odróżniający się od zna-
nych metod tym, że do 100 części wagowych 
pokrojonej cebuli dodaje się w postaci stałej 
mieszaninę zawierającą wagowo 0,5 do 1 części 
kwasu cytrynowego lub winowego, 0,03 do 0,1 
części kwasu askorbinowego, 0,05 do 0,1 części 
siarczynu metalu alkalicznego, 1,5 do 3 części 
soli kuchennej oraz 0,8 do 1,5 części oleju 
jadalnego a po zmieszaniu pozostawia w ciągu 1 
do 3 godzin w temperaturze 1 do 30°C, po czym 
do uzyskanej zmacerowanej masy dodaje się 10 
do 20 części wagowych 0,3 do 0,6 procentowego 
/wagowo/ wodnego roztworu benzoesanu sodowego 
lub nipaginy, a uzyskany produkt zamyka się 
w gazoszczelnych opakowaniach po uprzednim 
przynajmniej częściowym wyparciu z nich po-
wietrza. /1 zastrzeżenia/ 

4(51) A23C A1(21) 263567 (22) 87 01 05 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury 
Mleczarskiej, Warszawa 

(72) Kobiela Artur, Klepacki Jerzy, Ryszkowaki 
Jerzy, Sołtys Wacław, Rozumowicz Kazimierz 

(54) Sposób wytwarzania serów wędzonych 
Topionych 

(57) Sposób polega na tym, że ziarno serowe 
oddziela się od aerwatki, a następnie wędzi 
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się, po czym topi po dodaniu odpowiednich skład-
ników oraz pakuje. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) A23C A1(21) 263568 (22) 87 01 05 

(71) Ośrodek Badawczo—Rozwojowy Aparatury 
Mleczarskiej, Warszawa 

(72) Kobiela Artur, Klepacki Jerzy. Ryszkowski 
Jerzy, Sołtys Wacław, Rozumowicz 
Kazimierz 

(54) Sposób wytwarzania serów wędzonych 

(57) Sposób polega na tym, że ziarno serowe 
oddziela się od serwatki, a następnie wędzi, 
po czym formuje w bloki. /4 zastrzeżenia/ 

4(5i) A23J A1(21) 263029 (22) 86 12 15 

(71) Morski Instytut Rybacki, Gdynia 
(72) Szewczuk Marek, Skorupski Wojciech, 

Barska Iwona 

(54) Sposób uzdatniania do spożycia 
mięsa rekinów 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że w pierw-
szym etapie rozdrobnione mięso rekina poddaje 
się przez czas 2-6 godzin kąpieli trawiącej o 
temperaturze początkowej 293 K i pH= 4,0-4»5» 
zawierającej w swym składzie cukier w proporcji 
wagowej równej zawartości chlorku sodu a dzie-
sięciokrotnie większej od zawartości kwasu, przy 
czym stosunek mięsa do kąpieli trawiącej kształ-
tuje się jak 2:1 do 1:2, zaś w drugim etapie 
mięso po wyjęciu z roztworu trawiącego poddaje 
się dojrzewaniu przez czas nie krótszy niż 4 
godziny najlepiej przez 8-10 godzin, w tempe-
raturze 275-293 K. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A23J A1(21) 263097 (22) 86 12 17 

(71) Centralne Laboratorium Przemysłu 
Ziemniaczanego, Poznań 

(72) Jaro3ławski Leszek, Kosicki Zenon, 
Remiszewski Marian, Zielonka Roman 

(54) Urządzenie do obróbki produktów 
skrobiowych sposobem ciągłym 

(57) Urządzenie posiada przestrzeń reakcyjną 
składającą się z kilku połączonych ze sobą 
odcinków rur /a 1, a 2 a3 ... a a/, korzystnie 

azeáciu a co najmniej czterech odcinków 
o kolejno zmieniających się średnicach i 
długościach. Stosunek kwadratu średnicy pierw-
szego odcinka /a^/ do kwadratu najmniejszej 

średnicy jednego z kolejnych odcinków rur /a n/ 

jest mniejszy od 0,06 a stosunek długości 
pierwszego odcinka /a 1/ do długości najkrót-
szego z odcinków /a / jest mniejszy od 0,20. 

Ponadto stosunek kwadratów średnic kolejnych 
odcinków rur, korzystnie sześciu /a. ... a/-/ 

licząc od wlotu do przestrzeni reakcyjnej, 
wynosi 1:25*50:100:4000:100, a stosunek ich 
długości wynosi odpowiednio 3:70:100:800:15:20, 

/3 zastrzeżenia/' 

4(51) A23K A1(21) 261768 (22) 86 10 07 

(71) Instytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice 
(72; Trailer Bronisław, Kołodziejczyk Jan, 

Jaszczak Daniela, Juraszek Jan 

(54) Sposób wytwarzania mieszanek paszowych 

(57) Sposób dotyozy wytwarzania mieszanek 
paszowych z kwasu ortofosforowego i/lub 
węglanu wapniowego i/lub tlenku wapniowego 
i/lub wodorotlenku wapniowego i/lub dolomitu 
prażonego i/lub wodorotlenku sodowego. Sposób 
charakteryzuje się tym, że surowce te po 
przereagowaniu miesza się z mielonym suszem 
zielonkowym i/lub mieloną słomą aż do związa
nia nadmiaru wody zawartej w układzie i uzyska« 
nia mieszanki zawierającej wolną wilgoć w 
ilości nie większej niż 20% masy mieszanki. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) A41D AU21) 262860 (22) 86 12 08 

(71) Zakład Usług Technicznych, Kielce 
(72) Żaczek Konrad, Pało3Z Aleksander, 

Krężołek Marian 

(54) Sposób wywracania rękawic oraz urządzenie 
do stosowania tego spojobu 

(57) Urządzenie zbudowane jest z korpusu /1/ 
na którym osadzono cylinder /8/ z pokrywa /6/ 
tworzący komorę ciśnieniową. W pokrywie /6/ 
osadzono suwliwie wypychacze /3/ współdziałają
ce z popychaczami /4/ zamocowanymi w płycie 
/11/. Płyta /11/ osadzona suwliwie na prowadni
cy /12/ napędzana jest siłownikiem / H / za po
średnictwem tłoczyska /13/. Przedmiotem zgło
szenia jest także sposób wywracania rękawic 
na tym urządzeniu. /5 zastrzeżeń/ 
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4(51) A43B A2(21) 267737 (22) 87 09 11 

(71) śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego 
"Otmęt", Krapkowice 

(72) Szulc Leon, \7iencek Henryk, Krauze 
Herman, Nagaba Waldemar, Szymańczuk 
Zbigniew, Kossowski Zbigniew 

(54) Sposób wytwarzania obuwia częściowo 
Łie.ioneKo typu okładowęgo o opodach 
frezowanych i formowanych 

(57) Sposób polega na tym, że okład łączony 
jjat na obwodzie z podwyściółką długoici 
2/3 buta, szwem zyg-zak, a wyściółkę stanowi 
figona w postaci włókniny, przy czym podwyś-
oiółka będąca podwójnie sklejoną wigoną jest 
lamknięta, połączona wzdłuż osi cięcia będą-
cej osią symetrii. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) A6IG A1(21) 262845 (22) 86 12 06 

(71) Fabryka Urządzeń Technicznych "WISŁA", 
Włocławek 

(72) Toraczak Władysław, Przybyszewski 
Stanisław 

(54) Wózek do przemieszczania, zwłaszcza 
chorych 

(57) Wózek ma prowadnic« 5 bocznych łóż / 3 / 
noszy ułożone w przybliżeniu pionowo oraz 
podnośniki /11/ bocznych łóż / 3 / . Łoża / 3 / 
i podnośniki /11/ są zamocowane do ramy wózka. 
Rana ma wewnętrzną długość większą od zewnęt-
rznej długości łóżka chorego oraz wewnętrzną 
wysokość większą od wysokości, do której się-
ga górna powierzchnia ciała chorego, przy 
skrajnym górnym położeniu tego ciała. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) A61K A1(21) 261817 (22) 86 10 10 

(71) Drwalewakie Zakłady Przemysłu Biowete-
- rynaryjnogo "Biowot", Drwalew k/Grójca 
(72) Pychyńaki Tadeusz, Wierzchowska Alicja 

(54) Sposób zadawania leków dla drobiu 
i ryb 

(57) Sposób zadawania leków dla drobiu i ryb, 
Płaszcza w przypadku stanów zapalnych przewodu 
Pokarmowego na tle bakteryjnym i pasożytniczym, 
Polega na tyra, że agar pożywkowy po hodowli 
bakteryjnej, poddaje aię sterylizacji w czasie 
2 - 3 godzin vi temperaturze 120 - 130°C przy 

ciśnieniu 1013 hPa. Po zakończeniu procesu 
sterylizacji otrzymuje się agar popożywkowy 
w postaci żelu agarowego pełniącego funkcję 
nośnika, który podgrzewa się do temperatury 
7 0 - 8O°c, a następnie wprowadza do niego 
leki według przepisanych dawek. Tak przygoto-
wany preparat rozcieńcza się wodą, miesza z 
karmą oraz zadaje do karmikow drobiu lub na 
żerowiska ryb, przy czym 1 kg preparatu jest 
wystarczający dla 150 sztuk drobiu lub dla 
50 000 sztuk ryb. 

Leki zadawane w agarze popożywkowym nie 
zanieczyszczają środowiska naturalnego, nie 
są wypłukiwane w wodzie oraz charakteryzują 
się zwiększoną efektywnością działania i 
ekonomiką stosowania. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61K A1(21) 262994 (22) 86 12 12 

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

(72) Jerzykiewicz Wojciech, Uisiurny Wojciech, 
Koziej Piotr, Zakrzewski Andrzej, 
Kwasik-Mielczarek Maria 

(54) Środek do pieleftnac.ji włosów 

(57) Środek składa się z 1-20& wagowych N-tlen-
ków N,N-dwupoliokayetylenoalkiloamin zawiera-
jących 12-22 atomów węgla w łańcuchu i 3-22 
grup oksyetylenowych, 0-20# wagowych oksyety-
lenowanej lanoliny, 0,5-305» wagowych oksyety-
lenowanego oleju naturalnego albo oleju mineral-
nego, 0,1-3& wagowych karboksymetylocelulozy, 
0-6)» wagowych substancji konfekcjonujących oraz 
wody dp 100% wagowych. 

Środek ułatwia rozczesywanie 1 układanie 
włosów, zapobiega ich naładowaniu elektrostaty-
cznemu i charakteryzuje się łagodnym działaniem 
dermatologicznym i toksykologicznym. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61K A1 (21) 263366 (22) 86 12 29 

(71) Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej 
"Pollena", Katowice 

(72) Orlińska-Skwara Jadwiga, Grabowska 
Krystyna, Grudzińska Łucja, Ganszczyk 
Swa, Víerycha Bożena 

(54) środek do mycia włosów 

(.57) Środek składa się z mieszaniny ok3yetyle-
nowanego siarczanu alkoholu laurylowego, dwu-
etanoloamidu kwasów z oleju kokosowego, dwu-
atearynianu propylowego w ilośoi od 10 do 
159» wagowych, białka o wysokiej zawartości 
aminokwasu hydrokcyprollny w ilości od 0,5 do 
W/î wagowych o zawartości od 300 do 1500 /ug/ml 
hydrokayproliny, kompozycji zapachowej w ilości 
od 0,1 do 1/ć wagowych, środka konserwującego 
w ilości od 0,01 do 0,5/i wagowych, regulatora 
odczynu pil do wartości od 4 do 7, regulatora 
lepkości w ilości od 0,5 do 3% wagowych oraz 
wody. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61K A1(21) 263367 (22) 86 12 29 

(71) Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej 
"Pollena", Katowice 

(72) Orlińska-Skwara Jadwiga? Scierska Anna, 
Kuberska Halina, Grudzinoka Łucja 
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( 54) środek do mycia olała i włosów 

(57) Irodek w postaci Jednorodnego; klarownego 
płynu charakteryzuje eię tym, że składa się 2 
mieszaniny soli dwusodowej nonoestru kwasu sulfo-
bursztynowego i oksyetylenowanego alkoholu lau
ry 1 owego oraz soli sodowej siarczanu oksyetyleno
wanego alkoholu laurylowego /w stosunku 1:1/ w 
ilości od 10 do 14% wagowych, produktu otrzyma
nego w wyniku amidowanla oleju kokosowego dwu-
metyloaminopropyloaminą a następnie czwarto
rzęd owania otrzymanego aminoamidu 
w roztworze chlorooctanu sodowego w ilości od 
3 do 6% wagowych, dwuetanoloamidu kwasów z oleju 
kokosowego w ilości od 0,5 do 2% wagowych i/lub 
mieszaniny oksyetylenowanego oleju roślinnego 
oraz oksyetylenowanego alkilofenolu z dodat
kiem elektrolitu buforującego, estru poligli-
kolowego kwasów tłuszczowych oraz eteru alki-
łofenolopoliglikolowego w ilości od 0,5 do 4% 
wagowych i/lub ekstraktów ziołowych, 5-ureido-
hydantoiny w ilości od 0,1 do 5% wagowych, 
kompozycji zapachowej w ilości od 0,5 do 2% 
wagowych, środka konserwującego w ilości od 
0,01 do 0,5?S wagowych, regulatora odczynu pH 
do wartości od 5 do 7,5, regulatora lepkości 
w ilości od 0,5 do 2% wagowych oraz wody. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) A61K A1(21) 267911 (22) 87 09 25 

(30) 86 09 2£ - HU - 4/117/86 
(71) Égis Gyógyszergyár, Budapeszt, HU 

Műanyagipari Kutato Intezet, Budapeszt, HU 
(72) Barta Iren, Fekete Pal, Pallos Laszlo, 

Kovács Gabor, Llahr Lajos 

(54) Warstwowy preparat farmaceutyczny do 
podawania poprzezskóraeKO i sposób 
jego wytwarzania 

(57) Preparat składa się z jednej lub z więk
szej liczby warstw łożyskowych, zawierających, 
substancję czynną, z warstwy regulującej prze
nikanie substancji czynnej, oraz z warstwy 
samoprzylepnej, przy czym warstwy te są nało
żone na warstwę stanowiącą nośnik. Jako wars
twę regulującą stosuje się folię z kopolimeru 
etylenu i octanu winylu, zawierającego 2-40% 
molowych octanu winylu, mającą pierwotnie gru
bość 100-300 >um, przy czym folię tę poddaje 
się wysokoenergetycznemu napromień!owywaniu 
w dawce 1-15 Mradów i następnie rozciąga w 
temperaturze 80-90°C tak, iż jej grubość 
wynosi ostatecznie 2-200/im. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) A61L A1(21) 263157 (22) 86 12 20 

(71) Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława 
Bieruta, Wrocław 

(72) Nowak Tomasz J., Skibicka Bogumiła, 
Wanke-Jerie Maria 

(54) Sposób schładzania materiału biologicznego 

(57) Spodób polega na tym, że materiał biolo
giczny umieszcza się najpierw w cieczy o tem
peraturze krzepnięcia ^ 233°K i poddaje 
wraz z nią schłodzeniu. 

Jako ciecz stosuje się mieszaninę alkoholu 
etylowego z alkoholem glicerolowym, a ilość 
cieczy objętościowo do ilości materiału biolo
gicznego wynosi jak 3:1. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) A61L A1(21) 263410 (22) 86 12 30 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Rosiak Janusz, Rucinaka-Rybus Anna, 

Pękała Władysław 

(54) Sposób wytwarzania opatrunków 
hydrożelowych 

(57) Sposób polega na tym, że wodne roztwory 
polimerów syntetycznych takich, jak polikrylo-
amid, poliwinylopirolldon, ich monomerów bądź 
ich mieszanin, polimerów naturalnych takich 
jak żelatyna lub agar bądź ich mieszanin oraz 
ewentualnie środków uelastyczniających takich 
jak poli/glikol etylenowy/,poli/glikol propyle 
nowy/,oleje silikonowe, o składzie w procentach 
wagowych: 2-2056 polimerów syntetycznych, 
nie więcej niż 5% polimerów naturalnych, nie 
mniej niż 75% wody destylowanej i 1-3% środka 
uelastyczniającego, wylewa się do formy na-
dającej kształt opatrunkowi, szczelnie zamyka 
w tej formie i poddaje napromieniowaniu dawką 
promieniowania jonizującego nie mniejszą niż 
25 kGy. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01N A1(21) 262193 (22) 86 11 03 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, 
Warszawa 

(72) Dzierżawski Adam, Sledziński Bohdan, 
Cleślak Ludwika, Hurny Józef 

(54) Fumigacyjny środek roztoczobó.jczy do 
zwalczania Varroa jacobaoni 0. 

(57) Fumigacyjny środek roztoczobójczy do J 
zwalczania Varroa jacobsoni 0. u pszczoły 
miodnej w postaci zestalonej kompozycji 
w dawkach jednostkowych dostosowanych do ochro-
ny rodziny pszczelej zawiera 200-500 mg aka-
rycydu 4,4-dibromobenzilanu izopropyłu /bro-
mopropylat/ na nośniku złożonym z mączki 
drzewnej w ilości 25-60% wag., utleniacza w 
postaci azotanu lub chloranu potasu lub sodu 
w ilości 25-45VÍ wag. i przynajmniej jednego 
z dodatków pomocniczych w postaci dekstryny, 
żelatyny, parafiny, skrobi naturalnej lub 
modyfikowanej, sacharozy, laktozy i parifor-
maldehydu w ilości 10-40& wag./1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01H A1(21) 262194 {22) 86 11 03 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, 
Warszawa 

(72) Dzierżawaki Adam, Sledziński Bohdan, 
Hurny Józef, Cieślak Ludwika 

(54) Futnigacy.iny środek roztoč z obó,1 czy do 
zwalczania Varroa .jacobsoni O. 

(57) Fumigacyjny środek roztoczobójczy, do zwal-
czania Varroa jacobsoni 0. u pszczoły miodnej» 
w postaci zestalonej kompozycji w dawkach 
jednostkowych dostosowanych do ochrony rodziny 
pszczelej zawiera 10-30 mg akarycydu N,N-di/ 
2,4-ksyliłoiminometylo/-N-metyloaminy /amitraj/ 
na nośniku złożonym z mączki drzewnej w ilości 
50-70% wag., utleniacza w postaci azotanu lub 
chloranu potasu lub sodu w ilości 16-32% wag. 
i przynajmniej jednego z dodatków pomocniczycfl 
w postaci dekstryny, żelatyny, parafiny, skro-
bi naturalnej lub modyfikowanej, sacharozy, 
laktozy i paraformaldehydu w ilości 5-25% wag. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) A01N A1(21) 262195 (22) 86 11 03 

(71) Instytut Przemysłu Organicznego, 
Warszawa 

(M) Dzierżawski Adam, Sledzinskl Bohdan, 
Cieślak Ludwika, Hurny Józef 

(54) Fumigaoyjny środek roztoczobójozy do 
zwalczania Varroa Jacobson! 0. 

(57) Fumigacyjny środek roztoozobójczy, db 
fwaiczania Varroa Jacobsoni 0. u pszczoły 
głodnej, w postaci zestalonej kompozycji 
ę dawkach jednostkowych dostosowanych do 
ochrony rodziny pszczelej zawiera 1-5 mg 
jkarycydu ditiofosforanu S-1,2-di/eToksykar-
bonylo/etylo-0,0-dimetylu /ma lat i on/ na 
nośniku złożpnym z mączki drzewnej w ilości 
50-70% wag*, utleniacze w postaci azotanu lub 
chloranu potasu lub sodu w ilości 16-32% wag. 
i przynajmniej jednego z dodatków pomocniczy oh 
f postaci dekstryny, żelatyny, parafiny, skró
tu naturalnej lub modyfikowanej, sacharozy, 
laktozy i paraformaldehydu w ilości 5-25% wag. 

[(51) A01N A1(21) 262224 (22) 86 11 05 

(71) Pułaskie Zakłady Przemysłu Biowetery-
naryjnego "Biowet", Puławy 

(72) Czarnecki Wiktor, Dzierżawski Adam, 
Romaniuk Konstanty, Sledziński Bohdan 

(54) Sposób otrzymywania szkodnikobójczych 
kształtek prasowanych do stosowania 
zwłaszcza w pszczelarstwie 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że sub
stancję aktywną w ilości 1,3-3,5 części wa
gowych, 2,5-11 części wagowych parafiny stałej, 
35-55 części wagowych wypełniacza, oraz 4,5-
20 części wagowych lepiszcza organicznego z 
dodatkiem środka utleniającego, miesza się, 
granuluje, suszy w temperaturze 40-60°C, a 
następnie ponownie granuluje, po czym prasuje 
się na kształtki. /1 zastrzeżenie/ 

i 
4(51) A01N A1(21) 265210 (22) 87 04 16 

C07D 
(30) 86 04 17 - GB - 8609454 

86 12 23 - GB - 8630825 

(71) Imperial Chemical Industries PLC, 
Londyn, GB 

(54) Środek grzybobójczy regulujący wzrost 
roślin i owadobójcze—nicieniobójczy. 
oraz sposób wytwarzania pochodnych 
kwasu akrylowego" 

(57) Ś"rodek zawiera jako substancję czynną 
pochodne kwasu akrylowego o wzorze ogólnym 1, 
J którym W oznacza podstawioną grupę piry-
ttynylową, lub podstawioną grupę pirymidyny-
lową związaną z A dowolnym pierścieniowym 
•tomem węgla, A oznacza atom tlenu albo grupę 
s/0/n, w której n oznacza 0, 1 lub 2, X, Y 
i z są jednakowe lub różne i oznaczają atomy 

wodoru lub chlorowca, grupy hydroksylowe, ewen
tualnie podstawione grupy alkilowe, ewentual
nie podstawione grupy alkenylowe, ewentualnie 
Podstawione grupy arylowe, ewentualnie podsta
wione grupy alkinylowe, ewentualnie podstawio-
ne grupy alkoksylowe, ewentualnie podstawione 
8 r uPy alkilotio, ewentualnie podstawione grupy 
aryloksylowe, ewentualnie podstawione grupy 
aryloalkoksylowe, ewentualnie podstawione grupy 

acyloksylowe, ewentualnie podstawione grupy 
aminowe, ewentualnie podstawione grupy acyloa-
minowe, nitrowe, cyjanowe, grupy - C O 2 R

3 , 

-COURIR 5, -COR 6 lub - S / 0 / M R
7 , gdzie m oznacza 

0, 1 lub 2, albo dwie spośród grup X, Y i Z, 
gdy występują w sąsiednich położeniach pierś-
cienia fenylowego, łączą się, tworząc przy-
łączony aromatyczny lub alifatyczny pierścień 
ewentualnie zawierający jeden lub wiçoej he-
teroatomów, R 1 i R2 są jednakowe lub różne i ; 

oznaczają ewentualnie podstawione grupy alkilo-
we, z tym, że gdy W oznacza grupę 5-tri fluor o-
metylopirydyn-2-ylową, A oznacza atom tl»nu, 
X oznacza atom wodoru, a R i R oznaczają rod-
niki metylowe, Y i Z mają znaczenie inne niž 
atomy wodoru, Y ma znaozenie inne niż atomy 
wodoru, Y ma znaczenie inne niż fluor, chlor, 
grupa metylowa, nitrowa, 5-CF,, 5-SCH, lub 
4-/CH-j/2N, jeśli Z oznacza atom wodoru, a Y i 
Z razem mają znaczenie inne niż 3-nitro-5-
chloro, 3,5-dinitro, 4,5-dimetoksy lub 4,5-
metylenodiokay; a R 3, R 4, R 5, R 6 i R 7 są 
takie same lub różne i oznaczają atomy wodoru 
lub ewentualnie podstawione grupy alkilowe, 
ewentualnie podstawione grupy cykloalkilowe, 
ewentualnie podstawione grupy cykloalkiloalki-
lowe, ewentualnie podstawione grupy alkenylowe, 
ewentualnie podstawione grupy alkinylowe, ewen-
tualnie podstawione grupy arylowe, albo ewentua-
lnie podstawione grupy aralkilowe, albo jej 
steraoizomerów i kompleksów z -metalami, oraz 
nośnik albo rozcieńczalnik» 

Sposób wytwarzania tych pochodnych, polega 
na tym, że /i/ związek o wzorze 3, w którym 
R8 oznacza atom metalu, a W, A, X, Y, Z i R1 

mają znaczenie wyżej podane, poddaje się reakcji 
o 

ze związkiem o wzorze R -L, w którym L oznacza 
atom chlorowca lub inną grupę łatwo odszczepial-
aą, a R2 ma znaczenie wyżej podane, w odpowied-
nim rozpuszczalniku, albo w przypadku, gdy R 8 
oznacza atom wodoru, kolejno z zasadą i zwiąż-
kiem o wzorze R -L w odpowiednim rozpuszczal-
niku, albo /ii/ eliminuje się części składowe 
alkanolu R 2OH z acetalu o wzorze 13» w którym 
W, A, X, Y, Z, R1 i R2 mają znaczenie wyżej 
podane, w warunkach kwasowych lub zasadowych, 
albo /iii/ związek o wzorze 9, w którym X, Y, 
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1 2 Z, R , R i A mają znaczenie wyżej podane, 
poddaje się reakcji ze związkiem o wzorze W-L, 
w którym W i L mają znaczenie wyżej podane, 
w obecności zasady i ewentualnie katalizato¬ 
ra z metalu prze jadowego lub soli metalu 
przejściowego w obecności rozpuszczalnika, 
albo /ív/ ketoester o wzorze 15» v którym W, 
A, X, Y, Z i R mają znaczenie wyżej podane, 
traktuje sie fosforowodorem o wzorze Ph3PCHOR2 

w którym Ph oznacza rodnik fenylowy, a R2 na 
znaczenie wyżej podane, w odpowiednim ros-
puszozalniku. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) AO1H 
CO7D 

A1(21) 265624 (22) 87 05 11 

(30) 86 05 13 - GB - 8611618 
(71) Shell Internationale Research 

Maatachapplij B.V., Haga, NL 
(54) środek grzybobójczy 
(57) Wynalazek dotyczy środka grzybobójczego 
zawierającego nośnik oraz, jako substancję 
czynną, benzotiazynon o wzorze 1, w którym 
X oznacza atom tlenu lub siarki albo grupę 
NH, R2 oznacza atom wodoru lub grupę alkilo¬ 
wą, a R1 oznacza ewentualnie podstawioną gru¬ 
pę alkilową, alkenylową, heterocykliczną lub 
arylową oraz sposobu wytwarzania związku o 
wzorze 1, w którym X, R.. i Rp mają wyżej po¬ 
dane znaczenia, z tym, że w przypadku, gdy R 1 

oznacza grupę fenyIową, naftyłową lub 2,2,2-
trichloroetylową, a R 2 oznacza atom wodoru, 
to X oznacza atom siarki lub grupę NH, pole¬ 
gającego na tym, że związek o wzorze 2 pod¬ 
daje się reakcji ze związkiem o wzorze 3» w 
któryoh to wzorach X, R 1 i L mają wyżej 
podane znaczenia, P 1 oznacza grupę OR,, w któ¬ 
rej R3 oznacza atom wodoru lub grupę alkilową, 
Po oznacza atom wodoru, a Q oznacza grupę cyja¬ 
nową, albo też P 1 i P 2 oznaczają razem grupę 
o wzorze 4, w której Hal oznacza atom chlorow¬ 
ca, a Q oznacza atom wodoru. /13 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N 
C07D 

A1(21) 265625 (22) 87 05 11 

(30) 86 05 13 - GB - 8611617 
(71) Shell Internationale Research 

Maatsohappij B.V., Haga, NŁ 
(54) Środek grzybobójczy i sposób wytwarzania 

Substancji czynne.1 
(57) Środek grzybobójczy zawiera jako substan¬ 
cję czynną związek tiazynowy o ogólnym wzorze 

1, w którym X oznacza atom tlenu lub siarki 
albo grupę NH, R oznacza ewentualnie podsta-
wioną grupę alkilową, alkenylową, heterocy¬ 
kliczną lub arylową, a każdy z R 1 i R2 ozna-
cza atom wodoru lub R1 i R2 oznaczają raz eta 
pojedyncze wiązanie węgiel-węgiel. 

Sposób wytwarzania związku tiazynowego 
o wzorze 1, w którym wszystkie podstawniki 
mają wyżej podane znaczenie polega na tym, że 
związek o ogólnym wzorze 2 poddaje się reak¬ 
cj i ze związkiem o ogólnym wzorze 3, w który« 
X i R mają wyżej podane znaczenie, a w przy. 
padku, gdy w wytworzonym produkcie o wzorze 1 ' 
R1 i R2 oznaczają atomy wodoru, to P oznacza 
atom wodoru, P oznacza atom chlorowca, a Q 
oznacza grupę o wzorze 4» natomiast gdy w wy. 
tworzonym produkcie o wzorze 1, R1 i R2 ozna¬ 
czają razem pojedyncze wiązanie węgiel-węgiel, 
to P i P oznaczają razem grupę o wzorze 5, 
w której Hal oznacza atom chlorowca, a Q ozna-
oza atom wodoru. /I4 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(21) 265648 (22) 87 05 12 
(30) 86 05 12 - PR - 8606959 
(71) Rhône-Poulenc Agrochimie, Lyon, FR 
(54) Spoaób wytwarzania nowych pochodnych 

propareilokaybenzenu oraz środek 
grzybobójczy zawierający takie 
pochodne 

(57) Środek grzybobójczy do zwalczania zakażeń 
grzybiczych na roślinach zawiera jako substan
cję aktywną pochodną propargiloksybenzenu o 
wzorze ogólnym 1, w którym X oznacza takie sane 
lub różne grupy wybrane spośród atomów wodoru, 
chlorowca, grup cyjanowych- nitrowych i amino
wych, które mogą być mono- lub dialkilowane, 
grup alkilowych, alkoksylowych lub alkilotio, 
w których część alkilowa zawiera 1-/I2 atomów 
węgla i może być mono- lub polichlorowcowana, 
przy czym grupa alkilowa, która zawiera 1-4 
atomów węgla może być podstawiona grupą 
hydroksylową, niższą grupą alkoksyIową, ben-
zyloksylową lub grupą aminową, która 
może być mono- lub dlalkilowana, spośród 
grup alkenylbwych lub alkenyloksylowych zawie
rających 2-5 atomów węgla, grup fenylowych lub 
fenylotio, które mogą byó podstawione, m oznacza 
liczbę całkowitą od 0-5n, podstawniki Y i Z 
mogą być takie same lub różne i każdy oznacza 
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atom wodoru lub chlorowca, n oznacza liczbę całkowitą 1 lub 2 i podstawniki R 1, R 2, R3 

i R^ mogą być takie same lub różne i każdy 
oznacza atom wodoru lub niższą grupę alkilową 
oraz sposób wytwarzania związku o wzorze 1. 

/11 zastrzeżeń/ 

prey czym na 1 mol enoloestru stosuje się 
0,01-0,5 molą lub więcej źródła cyjanku 
11-4 mole zasady średniej nocy. 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(21) 266142 (22) .87 06 09 
C07C 

(30) 86 06 09 - US - 871974 
(71) Stauffer Chemical Company, Westport, 

Connecticut, US 
(72) Charles Garvie Carter 

(54) Środek chwastobójczy oraz sposób 
wytwarzania nowych pochodnych ""* 
2*-"f enyloacetylo-cykiohekaanotrionu-
Ii3i5 

(57) Środek chwastobójczy jako substancje 
czynną zawiera co najmniej jedną pochodną 2-
fenyloacetylo-cykloheksanotrionu-1,3 t5 o ogól
nym wzorze 1, w którym K oznacza atom wodoru, 
atom chlorowca, C^-Cg-alkil, Cj-Cg-alkoksyl-
grupę nitrową, grupę cyjanową, Cj-Cg-chlorow-
coalkil lub grupę o wzorze R QSOm-, w którym m 
oznacza zero lub 2, a R a oznacza C^-G^-alkil, 
R 1 , R 2 . R3 i R4 oznaczają metyl lub etyl, 
R-̂  i R niezależnie oznaczają atom wodoru, 
atom chlorowca, Cj-C^-alkil, Cj-C^-alkoksyl, 
trójfluorometoksyl, grupę cyjanową, grupę 
nitrową, Cj-C^-chlorowcoalkil, grupę o wzorze 
R^SOn-, w. .którym n oznacza zero, 1, lub 2» 
a R oznacza Cj-C^-alkil ewentualnie podsta
wiony atomem chlorowca lub grupą cyjanową, fe
nyl lub benzyl, grupę o wzorze -NR°R d, w którym 
c d 

R i R niezależnie oznaczają atom wodoru lub 
CpC^-alkil , grupę o wzorze R eC/0/-, w którym 
R f i oznacza C. -C. -a lki l lub C..-C „-alkoksyl, gru-

1 4 c d 1 4 c d pę o wzorze -S02NR R , w którym R i R mają 
wyżej podane znaczenie lub grupę o wzorze 
-N/Rc/C/0/Rd, w którym R c i R d mają wyżej po
dane znaczenie, względnie R-* 1 R^ są razem 
przyłączone do sąsiadujących z sobą atomów 
Węgla w pierścieniu fenylowym i tworzą metyle-
nodioksyl lub etylenodioksyl. 

Sposób wytwarzania nowych związków o wzo
rze 1 polega na tyra, że trion o ogólnym wzorze 
3, w którym R 1 , R2,' R3 i R4 mają wyżej podane 
tnaczeńie, poddaje się reakcji z rówuomolową 
ilością związku o ogólnym wzorze 4» w którym 

R5 ^ R 6 m a j ą wyżej podane znaczenie, po 
czym powstały enoloester o ogólnym wzorze 5 i 

» którym R, R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , R 5 i R 6 mają 
wyżej podane znaczenie poddaje się reakoji 
ze źródłem cyjanku i zasadą średniej mocy, 

4(51) A01N A1(21) 266143 (22) 87 06 09 
C07C 

(30) 86 06 09 - US - 871989 
(71) Stauffer Chemical Company, Westport, 

Connecticut, US 
(72) Christopher Glade Knudsen, William 

James Michaely 
(54) Środek chwastobójczy oraz sposób 

wytwarzania nowych pochodnych Ż-ben-
?oilocykloheksen-2-pnu-1 

(57) środek chwastobójczy jako substancje 
czynną zawiera co najmniej jedną pochodną 
2-benzoilocykloheksen-2-onu-1 o ogólnym wzo
rze 1, w którym R oznacza atom chlorowca, 
Cj-Cp-alki l , C 1 -C 2 -a lkoksyl , grupę nitrową, 
grupę cyjanową, Cj-Cg-chlorowcoalkil lub 
grupę o wzorze R aS0 -, w którym m oznacza 
zero lub 2, a R a oznacza Cj-Cg-alkl l , R 
oznacza atom wodoru lub C,-Cp-alki l , R ozna
cza atom wodoru lub Cj -C . -a lk i l , względnie 
R1 i R2 tworzą razem Cj-Cc-alki len, R3 ozna
cza atom wodoru lub C . - C . - a l k i l , R oznacza 

atom wodoru lub C , - C 4 - a l k i l , względnie R-* i 
R tworzą razem grupę keto , Br oznacza atom 
wodoru lub C 1 - C - - a l k i l , R6 oznacza atom 
wodoru lub C j - C ^ a l k l l , względnie R5 i R 
tworzą razem C 2 - C 5 - a l k i l e n , R 7 i R 8 n i eza l eż 
nie oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, 
Cj -C . -a lk i l , C.-C. -a lkoksy l , trójfluorometo
kayl , grupę cyjanową, grupę nitrową, C 1 - C 4 -
chlorowcoalkil , grupę o wzorze R SO -, w któ-rym n oznacza zero, 1 lub 2, a Rb oznacza 

C. -C. -a lk i l ewentualnie podstawiony atomem 
chlorowca lub grupą cyjanową, fenyl lub ben
zy l , grupę o wzorze -NRCR , w którym R c i R 
niezależnie oznaczają atom wodoru lub 
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C.-C.-alkil, grupę o wzorce R C/O/-, w którym 
R° oznacza Cj-C.-alkil lub C 1-C 4-alkoksyl, 
grupę o wzorze -S0 2NR cR , w którym R c i R 
mają wyżej podane znaczenie lub grupę o wzorze 
-H/Rc/C/O/Rd, w którym R c i R d mają wyżej po-

dane znaczenie, a R9 oznacza C.-C,»-alkil, 
C.-Cg-cykloalkil, podstawiony Cj-C^-alkil, fe -
nyl-SOp-, podstawiony fenyl-SOp-t ewentualnie 
podstawiony C^G^-alkil-SO^, ewentualnie pod¬ 
stawiony Cj-Cg-alkil-C/O/-, ewentualnie podsta¬ 
wiony fenyl-C/O/-, benzyl lub C,-Cg-alkenyl. 

Sposób wytwarzania nowych związków o wzo¬ 
rze 1 polega na tyra, że benzoilodion o ogólnym 
wzorze 3, w którym H, R 1, R 2, R 3 , R 4 , R , R , 
R i R mają wyżej podane znaczenie, poddaje 
się reakcji z dwuazoalkanem o ogólnym wzorze 
R 9CHN 2, w którym R 9 oznacza Cj-C.-alkil, C4-Cg-
cykloalkil lub podatawiony Cj-Cg-alkil, albo 
też benzoilodion o ogólnym wzorze 3» w którym 
R, R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7 i R 8 mają wyżej 
podane znaczenie, poddaje się w obecności zasa¬ 
dy reakcji z chlorkiem kwasowym o ogólnym wzo-
rze RyCl, w którym Ry oznacza fenyl-SO«-. pod¬ 
stawiony fenyl-SO2-, Cj-C.-alkil-SO^, C.J-C.-
alkil-G/O/- lub fenyl-C/O/. /4 zastrzeżenia/ 

atom wodoru lub C.-cA-alkil, względnie R-* i ̂  
R tworzą razem grupę keto, R oznacza atom 
wodoru lub C-.-C.-alkil, R oznacza atom wo> 
doru lub C.-C.-alkil, względnie R 3 i R° two-rzą razem C?-C,--alkilen, R i R niezależni« 

oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, C1-c -
alkil, Cj-C.-alkokayl, trójfluorometoksyl, 
grupę cyjanową, grupę nitrową, Cj-C.-chlorow-
coalkil, grupę o wzorze R SO^-, w którym n 
oznacza zero, 1 lub 2, a R oznacza C.-C.« 
alkil ewentualnie podstawiony atomem chlorowca 
lub grupą cyjanową, fenyl lub benzyl, grupę 
o wzorze -NR CR , w którym R c i R niezależ
nie oznaczają atom wodoru lub C..-C .-alkil, 
grupę o wzorze R eC/0/-, w którym R e oznacz« 
C1-C.-alkil lub C1-C4-alkokayl, grupę o wzo
rze S0 oNR cR d, w którym R c i R d mają wyżej po
dane znaczenie lub grupę o wzorze -N/Rc/C/0/fi*, 
w którym R c i R mają wyżej podane znaczenie, 
Br oznacza atom wodoru lub C.-C.-alkil, a R ° 
oznacza atom wodoru, Cj-C^-alkil, C.-C^-cyklo-
alkil, podstawiony C^C^-alkil, fenyl,podsta
wiony fenyl.Cj-Ck-alkoksylfbenzyl.Z-fenyloetyl, 
Cj-C^alkilo-C/O/-, Cj-C^alkoksylo-C/O/-, 
Cp-C/--alkeny 1 lub Cp-C^-alkinyl, względnie 
R9 i R 1 0 wroz z atomem azotu, do którego są 
przyłączone tworzą pierścień heterocykliczny 
ewentualnie zawierający 1 lub 2 dodatkowe 
heteroatomy, takie jak atom azotu, siarki lub 
tlenu. 

Sposób wytwarzania nowych związków o wzo
rze 1 polega na tym, że związek o ogólnym 
wzorze 3, w którym R, R 1, R 2, R 3, R 4, R*. B , 
R' i R mają wyżej podane znaczenie, poddaje 
się reakcji z chlorkiem okaalilu korzystnie 
w obecności katalitycznej ilości dwumetylo-
formamidu, po czym na powstały związek o ogól
nym wzorze 4, w którym R, R 1, R 2, R^, R 4, R 5, 
R , R i R mają wyżej podane znaczenie, dzia
ła się zasadą o ogólnym wzorze 5, w którym 

R-7 i R mają wyżej podane znaczenie. 
/5 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(21) 266144 (22) 87 06 09 
C07C 

f 30) 86 06 09 - US - 872079 
(71) Stauffer Chemical Company, V/estport, 

Connecticut, US 
(72) Christopher Glade Knudsen 
(54) środek chwastobójczy oraz sposób 

wytwarzania noffyeh pochodnych" 
3-amino-2-benauilocykloheksen-
2-onu-1 

(57) 3*rodek chwastobójczy jako subs tanc ję 
czynną zawiera co najmniej jedną pochodną 
3-amino-2-benzoilocykloheksen-2-onu-1 o ogól 
nym wzorze 1, w którym R oznacza atom c h l o 
rowca, C . - C 2 - a l k i l , C . -C 2 ~alkoksyl , grupę 
ni trową, grupę cyjanową, C.-Cp-chlorowcoalki l 
lub srupę o wzorze R a30 -, w którym n ozna
cza zero lub 2, a R a oznacza C 1-C 2-alkil, 

R oznacza atom wodoru lub C . . -C . - a lk i l , R 
oznacza atom wodoru lub C. . -C--a lk i l , względnie 
R i R tworzą razem C 0 - C K - a l k i l e n , RJ ozna-
CZQ atom wodoru lub C . -C . - a lk i l» R oznacza 
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4(51) A01H A1(21) 266930 (22) 87 09 21 

(30) 86 07 23 - DD - 292770-3 
86 08 15 - DD - 293657-7 
86 08 15 - DD - 293658-5 
86 08 15 - DD - 293659-3 

(71) Institut fur Pflanzenschutzforaohung 
Kleintnachnow der AdL der DDR, 
Kleinmachnow, DD 

(72) Burth Ulrich, Jahn Marga, Müller 
Rainer, Motte Gunter, Stachewicz Hana, 
Adam Christiane, Kramer Axel, Wenffen 
Wolfgang, Tesche Manfred, Below Harald, 
Müller Petra 

(54) środek i sposób zaprawiania ziemniaków 

(.57) Środek zawiera dyaocjujące tiocyjaniany, 
korzystnie sole sodowe, potasowe i/lub amo-
niowe same, lub zmieszane z substancjami grzy-
bobójczymi, korzystnie z benzimidazolowymi 
aubatanojami grzybobójczymi i z substancją 
o nazwie Uetalaxyl, i w razie potrzeby z 
substancjami bakteriobójczymi, korzystnie z 
chloramfenijolem lub z substanoją o nazwie 
Bronopol. 

Cechą sposobu zaprawiania ziemniaków 
jest według wynalazku to, że traktuje aie je 
wyżej omówionym środkiem. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) A01H A1(21) 266931 (22) 87 07 21 

(30) 86 07 21 - GB - 86 17740 
(71) May and Baker Limited - Dagenham, 

Essex, GB 

(54) środek chwastobójczy 

(57") Środek ohwastobójczy do niszczenia chwaa-
tóirw miejscach ich wyrastania zawiera /a/ 
herbicyd 2,6-dwunitroanilinowy i /b/ diflufe-
nican to jest amid kwasu N-/2,4-dwuflourofe-
nylo/-2-/3-trójfluorometylofenoksy/nikotyno-
wego w połączeniu z nośnikiem i/lub środkiem 
powierzchniowo czynnym. 

Substancje /a/ i /W stosuje się równo-
cześnie lub oddzielnie do niszczenia chwastów 
szerokolistnych i traw w uprawach zbóż przed-
i po wzejściu. /23 zastrzezenia/ 

4(51) A01N A1(21) 266284 (22) 87 06 15 

(30) 86 06 16 - GB - 8614647 
(71) Sandoz A. G., Bazy l e a t CH 

(54) środek w p o s t a c i emula,1i 

(57) grodek w p o s t a c i bezrozpuezczalnikowej 
emulsji propetamfosu typu o le j w wodzie, 
który zawiera 5-50% wagowych technicznego 
propetarafosu w p o s t a c i kropelek o wielkości 
jjąatek poniże j 5 mikronów, 1-8% wagowych po
lialkoholu winylowego, 1-3% wagowych buforu 
utrzymującego pH środka 6-7, 1-2% wagowych 
oleju r o ś l i n n e g o , 0,5-2% wagowych emulgatora, 
0̂ 8% wagowych środka przeciw zamarzaniu, 
0.0,1/£ wagowych środka przeciwpieniącego, 
fr.0,1% wagowych środka zapachowego i d o p e ł n i e 
nie wodą oraz sposób wytwarzania t a k i c h środ-
^w w p o s t a c i e m u l s j i . /12 zas t rzeżeń/ 

4(51) A01H A1(21) 266480 (22) 87 06 26 

! (30) 86 06 26 - HU - 2664/86 
87 04 09 - HU - 2664/86 

(71) Źsząkraagyarorszagi Vegyiművek, 
Sajobabony, HU 

(54) Środek chwastobójczy zawierający .jako 
o d t r u t k ę pochodne n l t ry lowe 

(57) Środek chwastobójczy zawierający pochodne 
nltrylowe jako o d t r u t k ę , jako chwastobójczą 
substancję czynną zawiera pochodne mocznika 
o wzorze ogólnym 2, w którym R. i R^ są jedna
kowe a lbo różne i oznaczają grupę metylową albo 
metokaylową a Rg i R~ n i e z a l e ż n i e od s i e b i e 
oznaczają atom wodoru lub chlorowca, grupę 
alkilową o 1-3 atomach węgla, a l b o grupę rae-
toksylowąj i / a l b o pochodne t r iokarbaminianu o 
wzorze ogólnym 3 , 2 którym RQ i Rg są jednako
we lub różne i oznaczają grupę alki lową o 1-4 
atomach węgla, a l b o grupę cykloheksyIową, a lbo 
razem tworzą grupę heksametyłową, zaś R 1 0 ozna-
oza grupę etylową, propylową, benzylową, chlo— 
robenzylową, 2,3-dichlorobenzylową, a lbo grupę 
2,3-dichloroal l i lową, i / a l b o pochodne ch loroa-
cetanil idu o wzorze ogólnym 4, w którym R-.. 
oznacza grupę alkoksyalki lową zawierającą ł ą 
cznie 2-5 atomów węgla, a R 1 2 i R13 n i e z a l e ż n i e 
od s i e b i e oznaczają grupę metylową lub etylową, 
a jako odtrutkę zawiera pochodne n i t ry lowe 
i/albo pochodne p i r y d y n o k a r b o n i t r y l u , i / a l b o 
podstawione pojedynczo lub k i l k a k r o t n i e atomami 
chlorowca lub grupą alkoksylową o 1-3 atomach 
węgla pochodne benzoni t ry lu o wzorze ogólnym 
1» w którym R1 i R2 są jednakowe a lbo różne i 
oznaczają atom wodoru l u b chlorowoa, grupę me
tylową, etylową, a l l i l o w ą , winylową, fenylową 
albo benzylową, a lbo R1 i R„ razem tworzą grupę 
tanzylidenową, zaś R-, oznacza atom c h l o r u , gru
pę metylową, fenylową, chlorofenylową, a lkoksy-
fenylową, chlorofenyloaminową, ani l inową, a n i -
linoraetylową, N-alki loani l inometylenową, N,N-
aialki loanil inoraetylenową, a l k okay a n i l inomety-
lenową, benzyloaminometylenową, cyklohekayloa-
minometylenową, N-alkilocykloheksyloaminome-
t y l e n o w ą , hek3ametylenoiminometylenową, f t a l i -
midometylenową, ni t rof ta l imidometylenową, mor-
folinoraetylenową, piperynometylenową, a l l l l o a -
minometylenową, a lbo zawierającą w każdej grupie 
alkilowej 1-3 atomów węgla grupę a lk i loara ino-
metyienową, lub grupę dialkiloaminometylenową, 
Przy czym stocunek wagowy chwastobójczej sub
stancj i czynnej do pochodnej n i t r y l o w e j wynosi 
40:1 - l : 1 . /6 z a s t r z e ż e ń / 
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4(51) A01H A1(21) 266933 (22) 87 07 21 

(30) 86 07 21 - GB - 86 17741 
(71) May and Baker Limited, Dagenham, 

Essex, GB 

(54) środek chwastobójczy 

(57) środek ohwastobójczy stosowany w uprawach 
zbożowych zawiera /a/ diolofop, to Jest kwas 
/R,S/-2-[4-/2,4-dwuchlorofenoksy/fenoksyJ 
propionowy, lub jego rolniczo dopuszczalną 
sol lub ester i /b/ diflufenican to jest amid 
kwasu N-/2,4-dwufluorofenylo/-2-/3-trójfluoro-
metylofenoksy/nikotynowego. /14 zastrzeżeń/ 

4(51) A01H A1(21) 267892 (22) 87 09 24 

(30) 86 09 24 - JP - 225529/1986 
86 12 26 - JP - 314251/1986 
87 02 12 - JP - 030260/1987 
87 03 13 - JP - 059166/1987 

(71) Sumitomo Chemical Company Limited, 
Osaka, JF 

(72) Naoto MełdL, Hlrotaka Takáno 

(54) środek grzybobójczy oraz sposób 
wytwarzania nowych związków hetero-
cyklicznych 

(57) Środek grzybobójczy zawiera Jako substan-
cję czynną co najmniej jeden związek hetero-
cykliczny o ogólnym wzorze 1, w którym A ozna-
cza atom tlenu lub atom siarki, B oznacza gru-
pę o wzorze -CHg-CHR - lub grupę o wzorze 
-CHsCR1, w których to wzorach R oznacza atom 
wodoru lub grupę metylową, podstawniki W są 
jednakowe lub rożne i oznaczają atom wodoru, 
atom chlorowca, niższą grupę alkilową lub 
niższą grupę alkoksylową, X oznacza grupę 
o wzorze 2, wzorze 3 lub wzorze 4, w których 
to wzorach R oznacza atom wodoru, niższą gru-
pę alkilową, niższą grupę alkoksylową, niższą 
grupę alkokayalkilową, grupę hydroksylową lub 
niższą grupę hydroksyalkilową, Br oznacza atom 
wodoru lub niższą grupę alkilową, a n oznacza 
liczbę 0 lub 1, podstawniki Z są jednakowe lub 
różne i oznaczają atom wodoru, atom chlorowca, 
niższą grupę alkilową, niższą grupę alkoksylo-
wą, niższą grupę chlorowcoalkilową, niższą gru-
pę chloroweoalkokayIową, grupę nitrową, grupę 
metylenodioksy lub grupę cyjanową, p oznacza 
liczbę całkowitą 0-5, a q oznacza liczbę cał-
kowitą 0 lub 1, względnie jego sól. 

/11 zastrzeżeń/ 

4(51) AOIM A1(21) 268145 (22) 87 10 09 

(30) 86 10 09 - JP - 240738/1986 
(71) Sumitomo Chemical Company Limited, 

Osaka, JP 
(72) Tatsuhiro Hamada, Ryo Yoshida 

(54) Środek chwastobójczy oraz sposób 
wytwarzania środka chwastobójczego 

(57) środek chwastobójczy zawiera jako sub-
stancję czynną co najmniej jedną pochodną 
tetrahydroftalimidu o ogólnym wzorze 1, w 
którym R oznacza atom wodoru lub metyl 1 co 
najmniej jeden ze związków z grupy obejmują, 
cej 3-/4-izopropylofenylo/-1,1-dwumetylomo-
cznik, 3-/3-chloro-4-metoksyfenylo/-1,1-
dwumetylomocznik i 3-/3-chloro-4-metylofeny-
I0/-I»1-dwumetyloraocznik. 

Środek chwastobójczy wytwarza się przez 
zmieszanie substancji czynnej z obojętnym 
nośnikiem lub rozcieńczalnikiem. 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(21) 268260 (22) 87 10 16 
C07C 

(30) 86 10 16 - US - 919,278 
87 08 20 - US - 086,267 

(ji) Stauffer Chemical Company, Westport, 
Connecticut, US 
(72) Christopher G. Knudsen 
(54) Środek chwastobójczy oraz sposób 

wytvmi'zania nowych pochodnych 
2-benaoilo-cyklohekaanodionu-1 ,3 

(57) Środek chwastobójczy zawierający substancję 
czynną i obojętny nośnik, jako substancje czyn
ną zawiera co najmniej jedną pochodną 2-ben-
zoilo-c^kloheksanodionu-1,3 o ogólnym wzorze 
1, w którym X oznacza atom tlenu lub grupę o 
wzorze KR , w którym R oznacza atom wodoru, 
C j - C . - a l k i l lub Cj-C.-alkoksyl , R oznacza atom 
chlorowca, Cj-Cg-alk i l , Cj-Cg-alkoksyl, t r ó j -
fluorometoksy1, dwufluorometoksyl, grupę ni t ro
wą, grupę cyjanową, C.-Cp-chlorowcoalkil lub 
grupę o wzorze RaS0 -, w którym n oznacza zero 
lub 2, a Ra oznacza C j - C 2 - a l k i l , trójfluorome-
t y l , l u b dwufluprometyl, R oznacza atom wodo
r u , C j - C . - a l k i l , fenyl lub podstawiony fenyl, 
R oznacza atom wodoru lub C j - C . - a l k i l , względ
n i e R i R razem oznaczają C 2 -Cc-a lk i len, R 
oznacza atom wodoru, C . - C . - a l k i l , fenyl lub 
podstawiony feny l , przy czym gdy jeden z pod
stawników R i R3 oznacza fenyl lub podstawio
ny fenyl , to wówczas drug i z tych podstawników 
ma znaczenie inne n i ż fenyl lub podstawiony 
feny l , R oznacza atom wodoru lub C.-C.-a lk i l i 
R^ oznacza atom wodoru lub C j - C . - a l k i l , R 
oznacza atom wodoru, C . - C . - a l k i l lub Cj-C^-
chlorowcoalk i l , a R7 i R n i e z a l e ż n i e oznacza
ją atom wodoru, atom chlorowca, C ^ C . - a l k i l » 
C ^ C . - a l k o k s y l , t ró j f luorometokayl , grupę 
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R mają wyżej podane znaczenie, a ï oznaoza 
atom chlorowca, grup« o wzorze Cj-C.-alkilo- 5 

C/0/-0-, grupa o n o n « Cj-C4-alkoksy-C/O/-O-, 

lub grupa o ogólnym wsorse 6 , w którym R, 
B' I B mają takie samo znaczenie jak v drugi« 
p ierśc ieniu związku o wzorze 4, i z co naj
mniej równomolową i l o ś o l ą zasady średniej 
mocy. /7 zastrszežeń/ 

4(51) A01H A1 (21) 268261 (22) 87 10 16 
C07C 

(30) 86 10 16 - US - 919#277 
87 10 02 - US - 102,046 

(71/ Stauffer Ctaeaioal Company» leatport , 
Connecticut, US 

(72) Haiao-Ling llao Chin 

(54) Środek chwastobójczy oraz sposób 
wytwarzania nowyca pocnoanyoa 
2-benzoilo-cyklohekaanodionu-l.3 

(57) środek chwastobójczy zawierający subs
tancje, czynną i nośnik, jako substanoję czyn
ną zawiera 00 najmniej jedną pochodną 2-ben-
zoilocykloheksanodionu-1,3 o ogólnym wzorze 
1, w którym R oznacza atom chlorowca, Cj-Cg-
a l k i l , C1-C2-alkokayl, trójfluorometoksyl, 
dwufluorometoksyl, grupę nitrową, grupę oyja
nową, C.-C2-chlorowcoalkil lub grupę o wzorze 
R*S0 -, w którym n oznacza zero lub 2, a Ra 

oznacza Cj-Cg-alkil, trójfluorornetyl lub dwu-
fluorometyl, R oznacza atom wodoru, Cj-G^-
a l k i l , atom chlorowca, fenyl lub podstawiony 
fenyl, R2 oznacza atom wodoru lub C.-C.-alki l, 

1 2 

względnie R i R razem oznaczają Cg-Ce-alki-
len, R oznacza atom wodoru, Cj-C.-alkil, 
fenyl lub podstawiony fenyl, przy czym gdy 
jeden z podstawników R i R oznacza fenyl 
lub podstawiony fenyl, to wówczas drugi z tych 
podstawników ma znaczenie inne niž fenyl lub 
podstawiony fenyl, R oznacza atom wodoru lub 
C.-C.-alkil, R oznacza atom wodoru, atom chlo-
rowoa lub Cj-C.-alkil, R oznacza atom chloro
wca, grupę cyjanową, grupę nitrową, tró j f luo-
rometyl, grupę o wzorze -C/0/-0R , w którym 
Rf oznacza C^C.-a lk i l , lub grupę o wzorze 
-C/O/NRf, w którym R8 oznacza atom wodoru lub 
C 1-C 2-alkil» a R' i R8 n ieza leżn ie oznaczają 
atom wodoru, atom chlorowca, C,-C^-alkil, 
C 1-C 4-alkoksyl, trójfluorometoksyl, grupę cy-
janową, grupę nitrową, Cj-C.-chlorowcoalkil, 
grupę o wzorze R b 30 a - , w którym n oznacza sero 
lub l i czbę całkowitą 1 lub 2, a R oznacza 
C,-C,-aikil, Cj-C.-alkil podstawiony atomem 
chlorowca lub grupą cyjanową, fenyl lub benzyl, 
grupę o wzorze -NR°Rd, w którym R° i R nieza
l e ż n i e oznaczają atom wodoru lub Cj_n - a l k i l , 
grupę o wzorze ReC/0/-, w którym R oznacza 
C - c . - a l k i l lub Cj-C^alkokayl, grupę o wzorze 
-S02NRcRd, w którym R° i Rd mają wyżej podane 
znaczenie albo grupę o wzorze -H/R°/C/0/R , w 

cyjanową, grupa nitrową, Cj-C^chlorowcoalkil, 
-fUpę o wzór za R 3 0 n - , w którym n oznacza zero, 
j lab 2, a R oznacza Cj-C^-alkil, C,-C.-alkil 
•odstawiony atomem chlorowca lub grupą cyjano-
gj, fenyl lub benzyl, grupę o wsorse -HRcRd, 

f którym R° i R n ieza leżn ie oznaczają atom 

fodoru lub Cj-C^-alkll, grupę o wzorze R*C/0/-, 
ę którym R* osnacsa Cj-C^-alkil lub C,-C,-
glkoksyl, grupę o wzorze -SOgHR*^, w którym 
g* i R mają wyżej podane znaczenie, lub grupę 

0 wzorze -M/R°/C/0/Rd, w którym R° i Rd mają 
^ i e j podane znaczenie, względnie só l takiego 
pdązku. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych o 
(torze 1, polega na tym, że di on o ogólnym 
norze 3 , w którym R1, R2, R3, R*, R5, R 6 i X ma
ją wyżej podane znaczenie, poddaje s ię reakcji 
1 podstawionym reagentem benzol Iowy m o ogólnym 
«orze 4,w którym R, R7 I R mają wyżej 
podane znaczenie, a Y oznacza atom chlorowca, 
jrupę o wzorze C1-C.-alkilo-fl/0/-0-, grupę o 
norze C i-C i l-alkoksy-C/0/-0- lub grupę o ogól-
njra wzorze 6, w którym R, R' i R° mają takie 
samo znaczenie jak w drugim p ierśc ien iu związ
ku o wzorze 4» i z co najmniej równomolową 
i lością zasady średniej mocy, po osym otrzy-
atny enoloester o ogólnym wsorse 5, w którym 
E, R1, R2, R3, R4, R5. R6, R7, R8 i X maja 
aysej podane znaczenie, poddaje s i ę reakcji 
1 zasadą średniej mocy i źródłem cyjanku, 
przy czym na 1 mol enoloeatru stosuje s i ę 
1-4 moli zasady średniej mocy i 0,01-0,5 
mola lub więcej źródła cyjanku. 

Sposób wytwarzania nowych enoloestrów 
o wzorze 5 polega na tym. że dion o ogól
ny« wzorze 3, w którym R1, R2, R3, R*t R 5 P 

R6 i X mają wyżej podane znaczenie, poddaje 
•ię reakcji z podstawionym reagentem benoi-
lowym o ogólnym wzorze 4, w którym R, R' i 

BK 
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którym R i R nają wyżej podán« znaczenie, 
względnie sol takiego związku. 

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
2-benzoilocykloheksanodionu-1,3 o ogólnym wzo-
rze 1, w którym R, a 1, R 2, R 3, R4 R5 R 6 R i R mają wyżej podań« znaozenle polega na 

tym, te dion o ogólnym wzorze 3» w którym R , 
R 2, R 3, R*, R5 i R6 mają wyżej podane znaoze
nle, poddaje ale reakcji s podstawionym rea
gentem benzoilowym o ogólnym wzorze 4» w któ-

7 8 rym R, R' i E mają wyżej podane znaczenie, 
a Y oznacza atom chlorowca, grupę o wzorze 
C1-C.-alkilo-C/0/-0-, grupę o wzorze C--C*-
alkoksy-C/0/-0- lub grupę o ogólnym wiorz« 6, 
w którym R, R 1 R mają takie samo znaczenie 7 8 jak R, R' i R w drugim pierścieniu związku o wzorze 4, i z co najmniej równomolową ilością 
zasady średniej mocy, po czym powstały enoloe-1 2 ster o ogólnym wzorze 5, w którym R, R , R , 
R 3, R*f R 5, R , R 7 i R 8 mają wyżej podane zna
czenie, poddaje się reakcji z zasadą średniej 
mocy 1 źródłem cyjanku, przy czym na 1 mol 
enoloeatru stosuje się 1-4 moli zasady średniej 
mocy i 0,01-0,5 mola lub więcej źródła cyjanku. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(21) 268262 (22) 87 10 16 
C07C 

(30) 86 10 16 - US - 919,280 
87 08 20 - US - 086,268 

(71) Stauffer Chemical Company, Westport, 
Connecticut, US 

(72) David Louis Lee 
(54) Środek chwastobójczy oraz sposób 

wytwarzania nových pochodnych 
2-benzoilocykloheksenodionu-i ,3 

(57) środek chwastobójczy jako substancję 
czynną zawiera co najmniej jedną pochodną 
2-benzoilocykloheksanodionu-1,3 o ogólnym 
wzorze 1, w którym X oznacza atom tlenu, atom 
siarki, sulflny1 lub sulfony1, R oznacza atom 
chlorowca, C.-C 2-alkil, Cj-Cg-alkoksyl, trój-
fluorotnetoksyl, dwufluorometoksyl, grupę n i t 
rową, grupę cyjanową, C.-C2-chlorowcoalkil lub 

grupę o wzorze R a S0 n - , w którym n oznacz« 
zero lub 2, a Ra oznacza C 1 -C 2 -alkil , trój . 
fluorom«tyl lub dwufluorornetyl, R oznacza' 
atom wodoru, Cj-C.-alkll, fenyl lub podstawie* 
ny fenyl, R oznacza atom wodoru lub C..-C,. 1 2 » 4 
a l ld l , względnie R i R razem oznaczają 
Cp-Ce-alkilen, R oznacza atom wodoru, C.-c • 
a l ld l , fenyl lub podstawiony fenyl, przy czy« 
gdy jeden z podstawników R 1 R3 oznacza fenyl 
lub podstawiony fenyl, to wówczas dru£i z tych 
podstawników ma znaczenie inne niż fenyl lub 
podstawiony fenyl, R* osnaoia «ton nodoru lub 
Cj-C.-alkil, R* H M O I I atom wodoru lub Cj-o.« 
a lk l l , R oznacza atom wodoru, Cj-C.-alkil, 
C|-C «-chlorowe oalkil lub fenyl, a R' i R8 nie
zależnie oznaczają etom wodoru, atom chloroso« 
Cj-Cj-alkil, ^-C.-alkoksyl, trójfluor orneto-
ksyl, grupę cyjanową, grupę nitrową, Cj-C,-
chlorowooalkll, grupę o wzorze R 30 -, w któ
rym n oznacza zero, 1 lub 2, a R oznacza 
Cj-c . -a lk l l , C^C.-alkll podstawiony atomem 
chlorowca lub grupą cy janową, fenyl lub benzyl, 
grupę o wzorze -HRCR , w którym R° i R niez«, 
leżnie oznaczają atom wodoru lub C.-C.-alkil, 
grupę o wzorze R eC/0/-, w którym R oznacz« 
0.,-Cv-alkil lub C,-C4-alkoksyl, grupę o wzon« 
-S02HRcRd, w którym R° i Rd mają wyżej podana 
znaczenie, lub grupę o wzorze -N/R°R/C/0/R , 
w którym R° i R mają wyżej podane znaczenie, 
względnie sól takiego związku. 

Sposób wytwarzania nowych związków o ogól
nym wzorze 1, w którym R, R 1, R , R 3, R*, R5, 
R , R ,̂ R I X mają wyżej podane znaczenie, 
polega na tym, że dion o ogólnym wzorze 3» 
w którym R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R6 i X mają wyżtj 
podane znaczenie, poddaje się reakcji z pod
stawionym reagentem benzoil owym o ogólnym wzo
rze 4» w którym R, R7 i R mają wyżej podane 
znaczenie, a Ï oznacza atom chlorowoa, grupę 
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0 wzorze Cj-C^-alküo-C/OA-O-, grupę o wzorze 
C1-C4-alkoksy-C/0/-0- lub grupę o ogólnym 
wzorze 6, w którym R. R7 i R8 mają takie aarao 
jnaczenle Jak R, R7 i R8 w drugim pierścieniu 
związku o wzorze 4 i z co najmniej równomolową 
ilością zasady średniej mocy, po czym otrzy¬ 
many enoloester o ogólnym wzorze 5, w którym 
B, R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 6, R 7, R 8 i X mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
1 zasadą średniej mocy i źródłem cyjanku, przy 
czym na 1 raol enoloeatru stosuje się 1-4 moli 
zasady średniej mocy i 0,01-0,5 mola lub więcej 
iródła cyjanku. 

Sposób wytwarzania nowych enolpestrów 9 
ogólnym wzorze 5, w którym R, R1

 R 2 R 3 R 4 
R5, R6 , R7, R8 U mają wyżej podane znaczenie, 
polega na tym, že dion o ogólnym wzorze 3, w 
którym R 1,R 2, R 3, R 4, R 5, R 6 i X mają wyżej po¬ 
dane znaczenie, poddaje się reakcji z podsta* 
wionym reagentem benzoilowym o ogólnym wzorze 
4, w którym R, R7 i R8 mają wyżej podane zna¬ 
czenie, a ï oznacza atom chlorowca, grupę o 
worze C 1-C--alkilo-C/0/-0-, grupę o wzorze 
C^-C^-alkioksy-C/O/- lub grupę o ogólnym wzorze 
6, w którym R, R7 i R mają takie samo znacze¬ 
nie jak R, R7 i R8 w drugim pierścieniu związ¬ 
ku o wzorze 4 i z co najmniej równomolową iloś¬ 
cią zasady średniej mocy. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(21) 268520 (22) 87 10 30 
(30) 86 10 31 - US - 925321 
(71) Great Lakes Chemical Corporation, 

West Lafayette, Indiana, US 
(54) środek zwalczający wzrost drobnou¬ 

strojów i choroby roślin 
(57) Ciekły środek zwalczający wzrost drobnou-
•trojów na powierzchni znajdującej aię w po¬ 
bliżu środowiska lub w środowisku wzrostu 
roślin wyższego rzędu, którą to powierzchnia 
w przypadku kontaktu ze strumieniem wody może 
powodować rozpryskiwanie się wody i kontakto¬ 
wanie się wody z roślinami wyższego rzędu lub 
środowiskiem wzrostowym, w którym te rośliny 
są zakorzenione, zawiera wodę i wprowadzoną 
do niej N-chlorowcohydantolnę, której stężenie 
v wodzie jest wystarczające dla zahamowania 
«troštu drobnoustrojów w wodzie lub na powie¬ 
rzchni, na którą ten środek się nanosi» 

/20 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(21) 268560 (22) 87 11 02 

(30) 86 11 04 - US - 92707t) 
(71) Rhone-Poulenc Agroohiraie, Lyon, PR 
v54) arodek chwastobójczy i apoaőb zwal

czania niepożądanych r o ś l i n 

V57) środek chwastobójczy zawiera co najmniej 
Joden związek o właściwościach chwastobój
czych typu g l i fo3a tu i co najmniej jeden 
wiązek o właściwościach chwastobójczych 
typu pochodnej fenoksybenzoesowej, k o r z y s t 
n e ac i f luor fen-Na , przy czym stosunek wa
gowy związek o właściwościach chwastobój
czych typu pochodnej fenoksybenzoesowej: 
związek o właściwośoiach chwastobójczych 
typu g l i f o s a t u wynosi od 1:12 do 1:80, 

korzystnie od 1:15 do 1:50. Środek ten 
jest szczególnie odporny na wymywanie pod¬ 
czas deszczu w przypadku, gdy wystąpi on krót¬ 
ko po naniesieniu. /12 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(21) 268620 (22) 87 11 05 
(30) 86 11 05 - CH - 4397/86-0 
(75) Erich Dürsteler, Schlieren, CH 
(54) Spoaób zapobiegania szkodom wyrządzanym 

roślinom zieloąym przez uuoazpne w 
ietrzu su ba tońcie szkodliwe i "środek 

o stosowania tego sposobu 
(57) Cechą sposobu jest to, że na możliwie 
największą powierzchnię liściastych lub igla¬ 
stych roślin zielonych, albo na obszar wystę¬ 
powania tych roślin, nanosi się możliwie naj¬ 
bardziej rozdrobniony środek zawierający sub¬ 
stancje odtleniające lub zobojętniające. 

Środek zawiera wodorotlenek wapniowy, 
ewentualnie z dodatkiem pierwiastków ślado¬ 
wych, mikroelementów wzmagających wzrost 
roślin i/albo pestycydów, przy czym środek 
ten ma postać silnie rozdrobnionego proszku 
o wielkości ziaren mniejszej niż 350 mikro¬ 
nów, albo też ma postać roztworu lub zawie¬ 
siny w cieczy. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) A01N A1(21) 269984 (22) 88 01 04 
(71) Instytut Ochrony Roślin, Poznań 
(72) Struszczyk Henryk, Pospieszny Henryk 
(54) Spoaób ograniczania infekcji wirusów 

roślinnych przenoszonych na drodze 
mechanicznej, oroiok do ograniczania 
infekoji vjjrusóvf roúliAiiych przűno-
szou.ych na drodze mc charge znej 

(57) Sposób według wynalazku charakteryzuje 
oię tym, że rośliny przed zakażeniem wiru¬ 
sami poddaje się działaniu chitozanu w po¬ 
staci wodnego roztworu polimeru w kwasach 
organicznych o zawartości polimeru w zakresie 
od 0,Q5 do 0,15« wagowych. 

Środek charakteryzuje się tym, że stano¬ 
wi go chitozan w postaci wodnego roztworu w 
kwasach organicznych o średniej masie cząste¬ 
czkowej w zakresie 5000-2000 000, wartości 
wskaźnika wtórnego pęcznienia WRV w zakresie 
100-200% oraz stopnia deacetylacji nie niż¬ 
szym niż 35^. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01N A1(21) 269985 (22) 88 01 04 
(71) Instytut Ochrony Roślin, Poznań 
(72) Struszczyk Henryk, Pospieszny Henryk 
(54) Sposób ograniczania infekcji wirusów 

roślinnych przenoszonych na drodze 
mechanicznej. Środek do ograniczania 
Infekcji wirusów roślinnych przeno¬ 
szonych na drodze mechaniczne.1 

(57) Sposób y/edług wynalazku charakteryzuje 
się tym, że rośliny, pr2ed zakażeniem wiru¬ 
sami, poddaje aie działaniu chitozanu w po¬ 
staci zawiesiny formy mikrokrystalicznej 
o zawartości polimeru w zakresie od 0,005 
do 0,1% wagowych. 

Środek charakteryzuje się tym, że 
stanowi go zawiesina mikrokrystalicznej 
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foray chitozanu w wodzie lub mediach organicz-
nych o średniej masie cząsteczkowej w zakre-
sie 5000 do 1500 000, wskaźniku wtórnego pę-

cznienia WRV w zakresie 100 do 5000% oraz 
stopniu deacetylacji nie niższym niż 
35%« /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE} TRANSPORT 

4(51) B01D 11 (2l) 247764 (22) 84 05 18 

(71) Biuro Projektów Prsemysłu Metali 
Nieżelaznych "Bipromet", Katowice 

(72) Wesołek Leon, Wegrzynek Bernard, 
Cis üi'üjciech, Wojciechowski Roman, 
Biliński Wiesław 

(54) Sposóbzmniejszania gąwąrtości 
grubych frakcji pyłów ^ ćzasĘek 
topu w gasach odlotowych, zwłaszcza 
z metalurgicznego pieca ao wytopu 
miedzi oraz urządzenie do zmniejs'za-
STa zawartości grubych. frakcji pyłów 
i cząstek topu w gazach odlotowych, 
zwłaszcza z metalurgicznego pieca 

(57) Sposób polega na tym, že proces wytrąca
nia pyłów i cząstek z gazów odlotowych oraz 
sprowadzanie ich z powrotem do topu odbywa 
sie za pomocą wymuszonej trójkrotnej zmiany 
kierunku przepływu i jednokrotnego rozpręża
nia strugi gazów w przestrzeni roboczej pieca. 

Urządzenia charakteryzuje sie tym, że 
w wypełnionej gazami przestrzeni roboczej 
konwertora /2/, pomiędzy skrajną dyszą /3/ 
dmuchu cd strony odciągu /4/, a początkiem 
przelotowego kanału /5/ w dennicy /6/, zabudo
wana jest przegroda /7/ dla gazów, której pod
stawa usytuowana jest korzystnie powyżej lus
tra topu, w każdym roboczym położeniu konwer
tora, a pionowa oś przegrody /7/ korzystnie 
pokrywa się z pionową osią kanału przelotowego 
/5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01D A1(21) 262560 (22) 86 11 24 

(71) Cukrownie Dolnośląskie, Cukrownia 
"Wrocław", Wrocław 

(72) Sugier Artur, Osmański Józef, 
Szuas Henryk 

(54) Obrotowy filtr próżniowy 

(57) Przedmiotem wynalazku jest filtr o pracy 
ciągłej do wysładzania błota defekosaturacyj-
nego.Filtr charakteryzuje się tym, że ma kolek-
tory /8/ usytuowane nad osłoną /6/. Kolektory 
/8/ są zaopatrzone od góry w rurki /10/ zagię-
te o 180° i usytuowane prostopadle do pobocz-
nicy, bębna /1/. Na końcu rurek /10/ osadzone 
są dysze zraszające /l1/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01D A1(21) 262851 (22) 86 12 06 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Drelich Jarosław« Hupka Jan 

(54) Sposób ekstrakcji cieczy zdyspergowanei. 
zwłaszcza oleiu z wody 

(57) Ekstrakcję prowadzi się w wolnych przes-
trzeniach wielowarstwowej membrany lub złoża 
o powierzchni właściwej materiału.tworzącego 
membranę lub złoże równej 0,2-1 nr/g, o wymia-
rach pór nie większych niż średnica kropel 
oleju oraz rozpuszczalnika organicznego. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B01D A1(21) 263IO9 (22) 86 12 17 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kę4zierzyn-Koźle 

(72) Nowicki Bogusław, Uasiarz Anna, 
Zawadzki Mieczysław, Maksymiec Daniel, 
Hetper Jacek, Waleszczyk Wiktor 

(54) Sposób katalitycznego dopalania 
zanieczyszczeń organicznych i tlenku 
węgla w przemysłowych gazach odlotowych 
1 w gazach spalinowych 

(57) Proces dopalania prowadzi się na kataliza-
torze zawierającym metale aktywne, osadzone aa 
nośniku, nieaktywnym tlenku glinu o niskiej 
powierzchni właściwej, leżącej poniżej 1 nr/gt 
a udział metali aktywnych w katalizatorze wy-
nosi 2-5% wagowych Cu, 2-5% wagowych lin i 
0,3-1,0% wagowych Zn. /1 zastrzeżeni»/ 

4(51) B01D A3 (21) 263379 (22) 86 12 31 

(61) patent 133850 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMiO. 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 
Gliwice 

(72) Frydel Walenty 
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/ci) Sposób i urządzenie do odpylania 
^ czynnika gazowego 

(ci) Sposób odpylania czynnika gazowego pole-
gający na wprawieniu zapylonego czynnika w ruoh 
postęowy, a następnie w ruch turbulento-
wirowy P° l i n i i śrubowej tak, że strumień 
przyjmuje postać gruboáciennego cylindra, 
L wnętrza którego wtryskuje się wodę,chara
kteryzuje się tym, że doprowadzonemu struraie-
niowi wody nadaje się ruch wirowy a powstają
ca krople wody wprawia się w ruch obrotowy 
wokół własnych osi po czym oddziaływuje się 
na krople wody falą akustyczną. 

Urządzenie ma zabudowaną wewnątrz obudowy 
/2/ wirującą tarczę /5/ usytuowaną między 
Wirnikiem /4/ wentylatora /3/ a komorą /13/. 
U obwodzie wirującej tarczy /5/ jest zamoco-
wana co najmniej jedna łopatka /10/, której 
koniec tworzy z obudową / 2 / szczelinę /11/ o 
zmiennej szerokości wzdłui obwodu obudowy /2/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(5l) BOIF A1(21) 263469 (22) 86 12 31 

Í71) Instytut Przemysłu Organicznego, 
War3zawa 

(72) Pągowoki Witold, Drygulski Andrzej, 
Subocz Bohdan, Lisiewicz Antoni, 
Scierzyński Ryszard, Dyrda Bernard, 
Wolski Wojciech, Wasilewski Mariusz 

(54) Środek powierzchni owo czynny przezna
czony do stosowania w procesie wytwa
rzania porowatej saletry amonowej 

(57) ár odek według wynalazku stanowi s top 
lyżseej aminy tłuszczowej z kaprolaktanem 
użtym w i l o ś c i 3-20%. /1 z a s t r z e ż e n i e / 

4(51) B01F A2(2l) 268207 (22) 87 10 13 
B01L 

(71) Uniwersytet Gdański, Gdańsk 
(Î2) Napiórkowski Ryszard, Zachara Stanisław 

154) Laboratoryjny raieszacz substancji 
toksycznych 

(57") Mieazaoz skłaoa się z czterech szklanych 
elementów: kolby /1/, tulejkowa tej kształtki 
/2/, mieszadła /3/ i korka /4/. Dwuotworowa 
kolbo /1/ zaopatrzona jest w większy otwór 
/5/ i obok usytuowany aniejszy otwór /6/, oba 
zakończone stożkowymi żeńskimi szlifami. 

W otworze /5/ osadzona jest tulejkowa 
«ztałtka /2/ odpowiednio zaopatrzona u dołu 
w męski szlif /7/, a w otworze /6/ korek /4/ 
zaopatrzony też w szlif /15/. Kształtka /2/ 
zawiera współosiową, szklaną tulejkę /8/, 
1 której osadzone są dwie teflonowe, ślizgowe 
uszczelki /10 i 11/, stanowiące ułoiyskowanie 
mieszadła /3/, zaopatrzonego odpowiednio w 

szlif /12/. U dołu mieszadło /3/ wyposażone 
jest w mieszające skrzydełko /13/, a u góry 
- w uchwyt /14/. Korek /4/ atanowi jednocześ-
nie zamknięcie otworu /6/ kolby /1/ i dozow-
nik. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B01J A1(21) 262162 (22) 86 10 30 

(71) Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki, Kraków 

(72) Bednarski Stanisław 

(54) Element wypełnienia usypowego do 
aparatów kolumnowych 

(57) Element wykonany metodą formowania 
wtryskowego z tworzyws sztucznego lub metalu 
lekkiego, posiada na płytce nośnej /1/ co 
najmniej jeden, wyznaczający linię gięcia, 
poprzeczny karb /3/. W widoku z boku wypraaki 
Usytuowany jest on na prostej łączącej koń-
ce /4/ płytki nośnej /1/. Karby /3/ rozatawioue 
3ą według podziałki /t/ a wierzchołki występów 
igłowych /Z/ tworzą trójkąt równoramienny, 
którego podstawą jest odcinek między karbami 
/3/ a kąt wierzchołkowy IcJŁ J wynosi 360°/n 

gdzie n jest ilością podziałek /t/. 
/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01J A1(21) 262401 (22) 86 11 14 

(71) I Snamprogetti S.p.A., Mediolan, IT 
II Nauchno-Issledovateísky. Institut 

Monomerov Dlya Sinteticheskogo 
Kauchuka, Yaroslavl, SU 

(72) Buonomo Pranco, Jezzi Rodolfo, Natary 
Bruno, Kotelnikov Georgy Romanovich, 
Mikhailov Rualan Konstantinovich, 
Patanov Viktor Alexandrovich 

(54) Sposób wytwarzania katalizatora 
odwoiiurniania węglowodorów parafi-
nowycti o 3-5) atomach węgla 

(57) Sposób wytwarzania katalizatora odwodor-
niania węglowodorów parafinowych o 3-5 atoaach 
węglo, obejmujący nasycanie tlenku glinowego 
roztworami związków potasu, krzemu i chromu 
oraz kolejno następujące suszenie i prażenie. 
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Cechą sposobu jest według wynalazku to,že 
tlenek glinowy nasyca sie roztworami związków 
chromu i potasu, suszy, po czym otrzymany pro^ 
dukt nasyca się roztworem związku krzemu o wzorze 
przedstawionym na rysunku, w którym kaïay~z 
symboli X,Y, W i Z oznacza grupę alkilową, 
aryIową, alkoksylową o 1-28 atomach węgla, lub 
atom chlorowca. /6 zastrzeżeń/ 

4(5') B01J A1(21) 262995 (22) 86 12-12 

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

(72) Kawulok Danuta, Kern Franciszek, 
Kubat Kazimierz, Stankiewicz Maria, 
Witkowlcki Janusz, Miczka Krystyna 

(54) Spoaób schładzania Kazu poreakcyjnego 
z pieca karbidowego 

(57) Spoaób polega na tym, ze gaz achładza 
aię bezprzeponowo przez zmieszanie go z chłod-
niejszym gazem i/lub inuym płynem, korzystnie 
ze schłodzonym i odpylonym gazem poreakcyjny«! 
parą wodną lub rozpyloną wodą./1 zastrzeżenie/ 

4(51) B01J A1(21) 262767 (22) 86 12 02 

(71) Zakłady Azotowe im. P. Dzierżyńskiego, 
Tarnów 

(72) Bachowski Andrzej, Musiał Bronisław, 
Wikierak Józef, Noga Wiesław, Strączyński 
Jan, Katryński Andrzej 

(54) Sposób regeneraci i katalizorą do syntezy 
akrylonitrylu 

(57) Według wynalazku sposób regeneracji kata
lizatora stanowiącego zakwaszony kwasem solnym 
roztwór chlorku miedziawego z dodatkiem chlor
ku potasowego przez rozcieńczenie zużytego 
katalizatora wodą, wytrącanie miedzi cynkiem 
przy pH = 2, mycie wodą oraz chlorowanie miedzi 
w obecności chlorku potasowego przy pH poniżej 
7 i uzupełnianie strat miedzi, charakteryzuje 
się tym, że rozcieńczony katalizator przed wy
trącaniem miedzi neutralizuje się czynnikiem 
alkalicznym do pH około 5-8, zakwasza następ
nie do pH około 1-3 kwasem siarkowym oraz w 
trakcie chlorowania utrzymuje pH za pomocą 
kwasu siarkowego. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B01J A1(21) 262855 (22) 86 12 04 

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

(72) Kubica Zofia, Zowade Tadeusz, Hetper 
Jacek, Bekierz Gerard, Krasnodębski 
Zbigniew, Raczyński Lech, Roguska 
Dorota 

(54) Sposób wytwarzania katalizatora 
chloroglinowo-tytanowego 

(57) Sposób wytwarzania katalizatora chloro-
glinowo-tytanowego, stosowanego zwłaszcza w 
procesie wytwarzania fosforanów chloroweoal-
kilenowych, polega na tym, że na glin meta
liczny o powierzchni uaktywnionej za pomocą 
kompleksu chloroglinowego, chloroglinowo-
tytanowego lub czterochlorku tytanu, użytego 
w ilości 1-2 części wagowych kompleksu na 
1 część wagową glinu, działa się równomolo-
wą miesz.aniną benzenu i chloroalkanów w iloś
ci 1-2 moli każdego składnika tej mieszaniny 
na 1 mol glinu, w temperaturze 60-80°C, po 
czym wprowadza się TiCl. w takiej ilości aby 
proporcje molowa Ti : A1 wynosiły 0,1-50, 
ewentualnie w obecności rozpuszczalnika. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B01J A1(21) 262858 (22) 86 12 05 
C01B 

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

(72) Janusz Krystyna, Lisecki Jerzy, 
Czamomski Krzysztof, Silhar Zygmunt, 
Fratrie Jan, Dzugan Ivan, Maršálek 
Vladimir, Pilařova Libuše 

(54) Urządzenie do produkcji siarkowodoru 

(57) Urządzenie stanowi zbiornik z przelew«« 
/3/ ustalającym wysokość napełniania zbior
nika oiekłą siarką* Zbiornik zaopatrzony jest 
w zanurzony w flaro« wymienialny wkład skład«, 
jąoy się z wiązki rur katalitycznyoh /5/, ru
ry centralnej /7/ oraz komory zamkniętej /6/, 
poprzez którą następuje połączenie wylotu rur 
katalitycznych /5/ z wlotem do rury central
nej /7/. Nad powierzchnią siarki pomiędzy 
ścianą zbiornika a wkładem zabudowany jest 
separator części ciekłych /4/, korzystnie w 
postaci przegrody siatkowej. Przestrzeń mię
dzy rurkowa wkładu uszczelniona jest przegrodą 
/11/. /1 zastrzeżenie/ 



17 7383/ 1988 BIULETYJ URZĘDU PATENTOWEGO 19 

4(51) B01J A1(21) 263510 (22) 86 12 31 

(71) Uniwersytet lo. Adama Mickiewicza, 
Poznań 

(72) Marciniec Bogdan, Urbaniak Włodzimierz, 
Maćkowska Ewa 

(54) He terogeniz owanr kata li za t or palladowy. 
Sposób wytwarzania hęterogenizowanego 
katalizátora palladowego 

(57) Katalizator według wynalazku stanowi fos-
finowy kompleks palladu /O/ lub /II/ osadzony 
na. modyfikowanym azbeście o ogólnym wzorze 1, 

i którym R oznacza grupę alkilową, X - chlo-
roirieo* Ï - azpt lub fosfor, m przyjmuje war
tości od O do 10, n - od 1 do 10, k jest licz
bą całkowitą przyjmującą wartości od 1 do 6, 

â B
2 oznacza grupę allilową, alkilową, fenyl 

lub element struktury o ogólnym wzorze 2, w 

którym R i k mają wyżej podane znaozenie. 
Sposób według wynalazku polega na osa-

ijeniu fosfinowego kompleksu palladu /O/ lub 
/II/ na azbeście poddanym aililowaniu związ
kiem krzemoorganicznym o ogólnym wzorze 3, 
i którym 1 przyjmuje wartośoi O, 1 lub 2, 
l na wyżej podane znaczenie, R3 oznacza niż-

4. 
isą grupę alk okay Iową lub chlorowiec, R -
niższą grupę alkilową, Y - azot lub fosfor, 

iR - grupę allilową, alkilową, fenyl lub 

grupę o ogólnym wzorze 4, w którym R , R , 

1 1 k mają wyżej podane znaczenie. 
/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B01J A1(21) 265499 (22) 87 05 05 

ł(5l) B01J A1(21) 265396 (22)-87 04 27 

(}Q) 86 04 29 - GB - 8610441 
(71) Shell Internationale Research Maatscha-

ppij B.V., Haga NI, 

(54) Sposób wytwarzania katalizatora 
zawiera .i äc eRO srebro 

(57) Sposób wytwarzania katalizatora zawiera
jącego srebro nadającego się do utleniania 
etylenu do tlenku etylenu, polega na tym, że 
związek srebra i w razie potrzeby promotor 
nanosi się na nośnik, po czym związek srebra 
redukuje się do metalicznego 3rebra a nośnik 
"ytwarza się przez zmieszanie związku glinu z 
"odorotlenkiem metalu grupy IA układu okreso
w o pierwiaotków i z organicznym związkiem 
fluoru i kalcynowanie otrzymanej mieszaniny, 
°raz sposób wytwarzania tlenku etylenu przez 
utlenienie etylenu w obecności katalizatora 
zawierającego srebro wytworzonego sposobem 
według wynalazku. /11 zastrzeżeń/ 

Oů) 86 05 07 - GB - 6611121 
(71) Shell Internationale Research Maatscha-

ppij I.V., Haga, NL 

(54} Katalizator srebrowy i sposób wytwa
rzania takiego katalizatora oraz 
sposób wytwarzania tlenku etylenu 

(57) Wynalazek dotyczy ulepszonego kataliza
tora srebrowego nadającego się do stosowania 
w reakcji utlenienia etylenu do tlenku ety
lenu zawierającego kalcynowany, wzbogacony 
metalem alkalicznym nośnik z tlenku glinu i 
1-25% wagowyoh metalicznego srebra w stosun
ku do wagi całego katalizatora, metal alkali» 
czny z grupy obejmującej potas, rubid 1 eez 
w postaci jego tlenku lub wodorotlenku jako 
promotor i anion fluorkowy, przy czym dwa 
ostatnie składniki są obecne w ilośoi 10-1000 
części wagowych na mi'lion części wagowych oa-
łego katalizatora oraz sposobu wytwarzania 
tego katalizatora polegającego na tym, że 
wzbogacony metalem alkalioznym nośnik z tlen
ku glinu, który jest kalcynowany, impregnuje 
się roztworem związku srebra dostatecznym 
do spowodowania wytrącenia na nośniku 1-25% 
wagowych srebra w stosunku do całego kataliza
tora i przed, podczas lub po impregnacji rów
nież jednym lub więcej rozpuszczonych związkó« 
potasu, rubidu lub cezu jako promotorem i do
datkowym źródłem anionów fluorkowych a po wy
trąceniu związku srebra na impregnowanym noś
niku, redukuje się do metalicznego srebra, 
a także sposobu wytwarzania tlenku etylenu 
przez utlenianie etylenu wobec katalizatora 
według wynalazku. /16 zastrzeżeń/ 

4(51) B01J A1(21) 2Ć5671 (22) 87 05 13 

(30) 86 08 26 - NL - 8602164 
86 08 26 - NL - 8602163 

(71) Shell Internationale Research 
Maatschappij B.V., Haga, NL 

(54) Nowe katalizatory i sposób kopolime
ryzacji plefiny 1 tlenku węgla 

(57) Nowy katalizator zawierający związek 
palladu, anion kwasu o pKa mniejszym niż 2, 
z tym ograniczeniem, że kwasem tym nie może 
byó kwas chlorowców odor owy, bisfosfinę o wzo
rze ogólnym R 1 R 2 P - R - P R 3 R 4 , W którym podstaw
niki R1 - R 4 oznaczają takie sara lub różne 
grupy hydrokarbylowe, które mo^ą być ewentual
nie podstawione grupami polarnymi, z tym, że 
co najmniej jeden z podstawników R1 _ R4 ozna
cza polarnie podstawioną grupę arylową zawie
rającą co najmniej jeden podstawnik w pozycji 
orto do atomu fosforu i R oznacza dwuwartoś-
ciową organiczną grupę mostkową zawierającą 
co najmniej dwa atomy węgla w mostku i ewentu
alnie chinon oraz sposobu wytwarzania polime
rów polegającego na tym, że mieszaninę tlenku 
węgla i jednego lub większej ilości olefinowo 
nienasyconych związków organicznych poddaje 
się polimeryzacji z zastosowaniem katalizatora 
omówionego wyżej. /27 zastrzeżeń/ 

4(51) B01J A1(21) 268297 (22) 87 10 19 

(30) 87, 03 23 - HU - 1272/87 
(71) Fővárosi Távfűtő Müvek, Budapeszt, HU 
Í72) Xrpád Gerl 
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(54) Sposób regenerowania .jonitów i rolniczego 
wykorzystania regeneratu 

(57) Cechą sposobu jest to, że jako ciecz 
regenerującą stosuje się wodny roztwór soli, 
zawierających główne roślinne 3kładnik± pokar-
mowe, korzystnie roztwór sztucznych nawozów 
dostępnych w handlu, i/lub kwa3Ów i/lub ługów, 
zawierających również roślinne składniki pokar-
mowe i otrzymany régénérât w razie potrzeby 
zobojętnia się, odprowadzając albo bezpośred-
nio w postaci ciekłego nawozu sztucznego, albo 
stosując jako dodatek do mieszanek nawozowych. 

Ha drodze tej produkt tak ważny dla go-
spodarki narodowej, jak nawóz sztuczny, wyko-
rzystuje się dwukrotnie z rzędu, nie podejmująo 
w tym celu specjalnych kroków. Główną zaletą 
jest to, że nie powstają roztwory o dużej za-
wartości NaCl, których niszczenie, przeróbka 
lub ostateczne składowanie sprawia trudności. 

/6 zastrzeżeń/ 

4(51) B02C A1 (21) 262356 (22) 86 11 11 

(71) Centralne Laboratorium Technologii 
Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż, 
Warszawa 

(72") Jurga Roman, Filipiak Andrzej, 
Uowakowski Kazimierz, Domachowski 
Edmund 

(54*) Sposób przemiału pszenicy Triticum durum 

(57) Sposób przemiału charakteryzuje aię tym, 
że jako produkt Y/yjściowy uzyskuje się semo-
linç. w intensywnym przemiale na czterech pasa-
żach śrutowych /1,2,3»4/ trzech pasażach roz-
csynowych /6,7,8/ zasilanych z pasaży śruto-
wych za pośrednietwem wialni kaszkowych /WK1/ 
do /.K4/ i trzech pasażach wyraiałowych /9,10, 
11/ które zasila aię zlotami sit wialni ka-
szkowych od />VK5/ do /iïK14/, a seraolinę uzy-
skuje się w wyniku czyszczenia i sortowania 
międzyproduktów, jako przesiewy z sit dolnego 
ppkładu wialni od /WK5/ do /WK16/, przy czym 
opięcia sit odsiewaczy od /1b/ do /11b/ i wial-
ni kaszkowych od /WK1/ do /WKI6/ dobiera się 
w zależności od jakości pszenicy przy odpowied-
nim doborze parametrów rowków mlewników wal-
cowych. /1 zastrzeżenie/ 

4(50 B02C A1(21) 262964 (22) 86 12 11 

(71) Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Powstańców 
Śląskich, Opole 

(72) Tarasek Jan, larasek Władysław 

(54) Kula miażdżąca i sposób .je.1 wykonani^ 

(57) Kula miażdżąca młyna, zwłaszcza do prs«. 
miału węgla, składa 3ię z rdzenia oraz caa-
azy roboczej, przy czym czasza robocza /11/ 
składa się z dwóch równych półkul osadzonych 
na rdzeniu /2/, mającym obwodowe wybranie f\i 
w płaszczyźnie symetrii kuli, stanowiącej 
płaszczyznę styku obu półkul /4/, /5/ czaszy 
/11/. Rdzeń /2/ wykonany jest w kształcie 
czaszy kulistej, mającej wewnętrzne użebro-
wania /3/ w płaszczyźnie styku półkul /4/,/5/ 
czaszy roboczej /11/ lub dodatkowo użebrowa-
nie /10/ w płaszczyźnie prostopadłej do płasz-
czyzny styku półkul /4/, /5/. 

Sco3Ób wykonania kuli polega na tym, że 
obie półkule czaszy roboczej wykonuje aię 
metodą wytłaczania, z pozostawieniem występów 
w płaszczyźnie styku półkul, następnie obie 
półkule osadza się na rdzeniu zaopatrzonym 
w wybranie obwodcme oraz ewentualnie w żebra 
usztywniające. Następnie dokonuje się spraso-
wania półkul w matrycy z równoczesnym przemie-
szczeniem materiału z występów w półkulach 
do wybrania w rdzeniu aż do zetknięcia się 
płaszczyzn półkul, stanowiących płaszczyznę 
symetrii czaszy roboczej i z utworzeniem 
stałego połączenia w postaci zamka półkul z 
rdzeniem. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B02C A1(21) 262966 (22) O6 1Í 

(71) Wyższa Szkoła Pedago£iczna im. FJWStańców 
Śląskich, Opole 

(72) Tarasek Jan, Tarasek Władysław 

(54) Kula miażdżąca i sposób je.i wykonania 

(57^ Kula składa 3ię z rdzenia /8/, mającego 
obwodowe wybranie /7/, wzmocnionego wewnątrz 
w płaszczyźnie wybrania żebrem /10/ i zaopa-
trzonegp w otwór /9/, oraz z roboczej czassy 
/1/ złożonej z dwóch półkul /2/, /3/ i mają
cej na powierzchni wewnętrznej w płaszczyźnie 
podziału /6/ występ /4/, odpowiadający kształ
tem wybraniu 11/ w rdzeniu /8/. 

Rdzeń kuli wykonuje się metodą odlewania 
rdzeniowego, względnie wytłacza się osobno 
dwie półkule rdzenia a następnie łączy się je 
przez zespawanie YI płaszczyźnie styku, po czyn 
wykonuje się metodą wytaczania na rdzeniu 
obwodowe wybranie, symetryczne względem płasz
czyzny przechodzącej przez środek rdzenia, a 
następnie wykonuje się dwie półkule czaszy 
roboczej zaopatrzone na powierzchni wewnętrznej 
w obwodowe półwystępy odpowiadające kształtem 
półwybraniu w rdzeniu, następnie tak uformowane 
półkule czaszy roboczej poddaje się obróbce 
cieplnej, a po odpuszczeniu ponownie podgrzewa 
się do temperatury nie wyższej od temperatury 
odpuszczania i nakłada się dwie półkule czaszy 
na rdzeń wDrowadzaJąc występy znajdujące się na 
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powierzchni wewnętrznej czaszy roboczej w 
odpowiadające im wybrania w rdzeniu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B02C A1(21) 266479 (22) 87 06 26 

(30) 86 07 02 - HU - 276,1/86 
(71) Taurus Gumiipari Vállalat, Budapeszt, HU 
(72) Tątai Ilona t GÙndisch Gusztáv, Szota 

Geza, Molnár Karoly 

(54) Urządzenie do rozdrabniania produktów 
organicznych 

(57) Urządzenie do rozdrabniania produktów 
organicznych zawiera 3trefę do ciągłego 

rozdrabniania» która posiada co najmniej 
jedno narzędzie rozpryskujące z promieniowymi 
i/lub osiowymi otworami rozpryskującymi i 
głowicę prasującą z nim współpracującą prze
suwną osiowo« 

Istota wynalazku polega na tym» że przed 
strefę /5/ do ciągłego rozdrabniania umiesz
czona jest, patrząc w kierunku przepływu pro
duktu, strefa IM średniociśnieniowa do zagę
szczania, przed którą jednak umieszczona jest 
nlskociśnieniowa strefa /3/ zasilająca do ws
tępnego zagęszczania /3/* Nlskociśnieniowa 
strefa zasilająca do wstępnego zagęszczania 
posiada co najmniej jeden ślimak /b, 7, 8/, 
których koniec zrzutowy łączy się z końcem 
o większym przekroju poprzecznym zwężającej 
się lejkowato przestrzeni wewnętrznej /18, 
19/ strefy /4/ do zagęszczania średniociááie-
nlowej, podczas gdy koniec o mniejszym prze
kroju poprzecznym jest połączony z komorą 
ciśnieniową /28/ narzędzia rozpryskującego 
/20, 21/. /8 zastrzeżeń/ 

4(51) S03B A1(21) 262998 (22) 86 12 15 

(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Zabrze-Bielszowice", 
Zabrze 

(72) Jondro Bolesław, Janik Jan, Pyka Herbert, 
Kadłubski Bogusław 

(54) Sposób wzbogacania węgla kamiennep.o i 
"zestaw urządzeń do rozdzielania węgla 
kamiennego na drodze mechanicznej 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że surowy 
węgiel kieruje się poprzez zsuwnię i podajnik 

|

|(5l) B02C A2(2Í) 263723 (22) 87 01 13 
(71) Wschodni Okręg Energetyczny, Elektrownia 

"Kozienice", Świerże Górne 
(72) Skała Adam, Wenta Roman, Markowski 

Janusz 
(54) Sposób i urządzenie do regulacji 

docioku sprężynowego, zwłaszcza 
zblokowanych zespołów dociskowych 
układu mielącego młyna .UKM-33 

(57) Sposób polega na tym, że do zmiany dłu
gości układu sprężyn stosuje się siłownik 
hydrauliczny /7/, przy czym wielkość siły 
sprężyn odczytuje się pośrednio na manometrze 
określającym ciśnienie oleju w siłowniku /7/, 
a po uzyskaniu żądanego nacisku sprężyn usta
la się położenie tulei dociskowej /§/ wzglę
dem śruby blokującej /5/ za pomocą nakrętki 
/3/ i przeciwnakrętki /4/« 

Urządzenie ma tuleję dociskową /9/, wy
wierającą nacisk na zespół sprężyn /15/, przy
krytą półką łącznika /8/, wewnątrz której 
przesuwa się śruba blokująca /5/, wkręcona 
w nakrętkę /6/ przyapaw^ną do korpusu przesie-
wacza /2/. /2 zastrzeżenia/ 



22 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17 /383/ 1988 

wibracyjny na przesiewacz klasyfikacji wstęp-
nej, przy czym strugę surowego węgla okresowo 
kieruje się do zbiornika kompensacyjnego, skąd 
się go zawraca na przesiewacz klasyfikacji 
wstępnej, podczas gdy nadziarno kieruje się 
do dalszego rozdzielenia na zakład przeróbczy, 
a podziarno przechodzące poprzez pokład sitowy 
przesiewacza klasyfikacji wstępnej kieruje się 
do załadunku albo do dalszego wzbogacania w 

znany sposób. 
IV zestawie wyposażonym w przenośniki taśmo-

we zecpół urządzeń do klasyfikacji wstępnej 
ma główny przenośnik /7/, połączony poprzez 
przenośnik /8/ ze zbiornikiem kompensacyjnym 
węgla surowego. W dolnej części przenośnik /7/ 
ma dwie zsuwnie połączone ze stacjami zwrotnymi 
przenośników doprowadzających nadawę ze stacji 
przygotowania, usytuowane powyżej stacji zwrot-
nej przenośnika /7/, nad którym usytuowana jest 
zsuwnia /11/ zawieszona pod bębnem zwrotnym 
przenośnika /12/. Nad tym bębnem jest zainstalo-
wany wysyp przenośnika /13/ połączonego poprzez 
zsuwnię z wysypera przenośnika usytuowanego pod 
zbiornikiem kompensacyjnym. Przenośnik /16/ 
usytuowany także pod tym zbiornikiem ma wysyp 
/17/ usytuowany nad przenośnikiem /18/. Przenoś-
nik /7/ zaopatrzony jest w bęben napędowy /20/, 
którego wysyp połączony jest ze zsuwnią /21/, 
połączoną z podajnikiem wibracyjynra /22/, któ-
ry połączony jest z przesiewaczem /23/ klasyfi-
kacji wstępnej. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) B03D A1(21) 268736 (22) 87 11 11 

(30) 86 11 11 - IT -22 286 A/86 
C71) Eniricerche S.p.A., Mediolan, IT 
(72) Passarini Nello, Vettor Antonio 

(54) Sposób uszlachetniania węgla na drodze 
selektywnej aglomeraci i 

(57) i>po3Ób uszlachetniania węgla na drodze 
selektywnej aglomeracji, w którym stosuje się 
mieszaninę aglomerującą składającą cię z : 
- jednego lub kilku podstawowych środków 
aglomerujących wybranych z lekkich węglowodo-
rów, mający cii temperaturę wrzenia nie przekra-
czającą 70°ü; 
- jednego lub kilku niejonowych dodatków wy-
branych z rozpuszczalnych w olejach etoksylowa-
nych związków, 
- jednego lub kilku ciężkich środków koaglome-
rujących wybranych z olejów pochodzących z de-
stylacji smoły węglowej, mających temperaturę 
wrzenia zawartą w przedziale 200 do 400°C lub 
z produktów stanowiących pozostałość z przerób-
ki ropy albo ich mieszanin. /12 zastrzeżeń/ 

4(51) B05C A1(21) 269092 (22) 87 11 27 

(71) Beloit Corporation, Wisconsin, US 
(30) 86 11 28 - JP - 283184/86 
(72) Fujiwara Haruyoshi, Toyofuku Toahihiro 

(54) Maszyna powlekająca papier podłożony 
i sposób "nakładania materiału pokrywają-
cego na powicraclmię papieru podłożowego 

C57) /Maszyna ma otwartą od góry miskę zawie-
rającą pokrywający materiał /20/ do nakłada-
nia na powierzchnię papieru /16/ i na walec 
podstawowy /12/ współpracujący z walcem pomoc-
niczym / H / dla określenia szczeliny /G1/. 
przez którą przeprowadzany jest papier /16/. 
Walec.podstawowy /12/ i walec pomocniczy /14/ 
inają zachowany odwrotny kierunek obrotów-j a 
wałek chwytowy /18/ współpracuje w ruchu obro-
towym.z walcem podstawowym /12/ atanowiąc 
strefę chwytową /NS1/ do dołu w kierunku 
szczeliny/GI/. 

Sposób nakładania materiału pokrywają-
cego charakteryzuje się tym, że kierunek 
obrotów wałka chwytowego przesuwanego po 
obwodzie walca pomocniczego, jest taki sam 
jak tego walca który umieszczony wewnątrz 
miski z materiałem pokrywającym wprowadza 
materiał do szczeliny określonej przez walec 
pomocniczy i współpracujący walec podstawo-
wy, a ruch tego walca pomocniczego względem 
walca podstawowego określa się jako podobny 
do przesuwu wałka chwytowego po powierzchni 
obwodowej walca pomocniczego przy czym wy-
gładzenie warstwy materiału pokrywającego 
następuje podczas jego przechodzenia przez 
strefę chwytową. /12 zastrzeżeń/ 

4(51) B05D 
B05B 

A1(21) 259649 (22). 8605 22 

4(51) B05D A1(21) 262489 (22) 86 05 22 

(71) Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie 

(72) Podkoácielny Wiesław, Drabik Zenon, 
Gorgol Andrzej, Wójcik Jan, Waksmundzki 
Andrzej 

(54) Sposób i lejek do pokrywania włókient 

zwłaszcza_ światłowodowych powłokami 
ochronnymi 

(57) Spo3Ób polega na tym, że.na wyciągane 
włókno światłowodowe po ustabilizowaniu się 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu 
Kablowego "ßnergokabel", Ożarów 

(72) Gałka Piotr 

(54) Sposób i urządzenie do pokrywania 
"profili materiałem przpciwsklej^a jacym, 
zwłaszcza drutów, żył i ośrodków prze
wodów oraz kabli filmera olejowym 

(57) Sposób poleca na umieszczeniu w ścian
kach komory natryskowej aparatów natryskovtych, 
-/stwarzających ragłe olejową po obu stronach 
profilu, na który joat natryskiwany materiał 
przeciwsklejający. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
aa przeciwko każdego aparatu natryskowego 
/11/ i /12/ uo drugiej stronie profilu /13/ 
umieszczone są osłony /16/ i /17/ o przekroju 
rurowym z częściowo otwartym obwodem od strony 
strumienia mgły olejowej, posiadające z obu 
boków perforowane ścianki /55/ wyłożone materi 
łera odoliwiającym /49/. /4 zastrzeżenia/ 
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średnicy w początkowym czasie lego wyciąga-nia, nakłada się lejek dwudzielny pionowo, gtárego komora stanowiąca pojemnik lakieru ma 
f dnie otwór zakończony cylindrycznym przewodem wgpilarnym. Po szczelnym złączeniu obu częś¬ ci lejka, napełnia się go lakierem przy konty¬ nuacji wyciągania włókna światłowodowego, po 
cřyta warstwę izolacyjną utwardza się i goto-
M włókno nawija się na bębny lub szpule. Lejek jest dwudzielny pionowo i ma komo-fg stanowiącą pojemnik lakieru, której dno kończone jest otworem w kształcie stożka 
0 określonym kącie zbieżności ścian przecho¬ wać ego u wylotu w kapilarny przewód cylindry¬ czny przy. zachowaniu właściwego stosunku włók-

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco¬ wania układu sterowania automatycznego klapy rozdzielczej urządzenia do odzysku grubych sortymentów węgla, umożliwiającego w przypadku awarii automatyki przejście na sterowanie ręczne. 

Układ według wynalazku charakteryzuje się tyra, że ma przełącznik rodzaju pracy /2/ sprzężony z czujnikiem spiętrzenia- urobku /I3/, oraz ma przycisk zaiączeniowy /5/, włączający napięcie uruchamiające cewkę/7/, zawór elektropneumatyczny /11/ oraz system wizualny złożony z lampy sterowania automa¬ tycznego /3/ i lampy prsesiewacza /16/. 
/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B21B A1(21) 258392 (22) 86 03 10 
(75) Raczyński Bogumił, Radwan Jolanta, Sosnowiec 
(54) Sposób wykonywania walców poziomych do walcowania profili w klatkach uniwersalnych układów ciągłych 
(57) Zgodnie ze sposobem do wykonania waloów poziomych wykorzystuje się na oś /1/ walca zużyte, uniwersalne walce monolityozne, zaś na pierścień /2/ zużyte «alce robocze walcow¬ ni blach grubych. Część cylindryczną osi /1/ pod pierścień /2/ oraz otwór w pierścieniu ./2/ wytacza się trójstopniowe /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B21B A1(21) 2631515 (22) 86 12 19 

(71) Huta Warszawa, Warszawa (72) Orechwo Emil, Stec Mieczysław, Pawlak Wojciech, Piróg Stanisław 
(54) Spoaób i i^ład zabezpieczenia górnego walca walcarki zgniatacz przed ucieczką w górę podczas walcowania 
(57^ Sposób zabezpieczenia polega na tym, że silnik /4/ mechanizmu nastawiania waloa /6/, pozostając w stanie spoczynku podczas walco¬ wania jest sterowany w eposób uzależniony od wartości prądu /Is/ statycznego obciążenia silnika /5/ napędu głównego walcarki, w celu » wytworzenia elektromagnetycznego momentu /II/ docisku walca /6/ o kierunku wspomagającym samohamownośó śrub nastawczych /7/> 
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Układ wyposażony Jest w blok elektronicz-
ny /1/ zawierający separator prądu, wzmacniacz 
dopasowujący, trzy dyskryminatory, człon blo-
kujący, dwa potencjoaetry, człon opóźniający, 
bramkę diodową i człon blokujący dyskrymina-
tory prądu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B21D A2(21) 268032 (22) 87.10 02 

(71) Zakłady Wytwórcze Urządzeń Wodociągowych, 
Mława 

(72) Ludwiczak Wojciech 

(54) Urządzenie do tłoczenia wytłoczek, zwła-
szcza den hydroforów, na prasie hydra-
uliczne .i po.ied.vnc z eg o działania 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma 
siłowniki /2/, których tłoczyaka /3/ umiesz-
czone są z obydwu stron podstawy /1/ urządze-
nia, przechodząc przez nią swobodnie. Górne 
końce tłoczysk /3/ zamocowane są w płycie do-
ciskowej /5/ a pierścieniem dociskowym /11/ 
od spodu. Prawidłową pracę płyty dociskowej 
/5/ zapewniają słupy pror/adzące /9/, osadzone 
w podstawie /1/ i przechodzące ślizgowo przez 
tę, płytę. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B22C A1 (21) 259623 (22) 86 05 21 

(71) Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów 
Odlewniczych, Tychy 

(72) Szlonk Ireneusz, Magiéra Józef, 
Ciemciok Cecylia 

(54) Preparat do syntetycznych mas formiers-
Ičich 1 sposób ,jego wątvmrzania 

(51) Preparat do mas f armier s kich składają-
cych się z piasku kwarcowego, lepiszcza i wody 
zawierający eksperlit w ilości 3-10i£, pył ba-

kelitowo-papierowy 5-15#» oleje pochodzące 
z przeróbki ropy naftowej lub węgla kamienne-
go 5-30$*, pył węglowy 20-503», bentonit 20-5o% 
klej skrobiowy 2-1 Ofo i niejonowy i/lub anio-
nowy środek powierzchniowo-czynny 0,5-3%. 

Sposób wytwarzania preparatu polega na 
indywidualnym lub w mieszaninie nasyceniu 
olejami eksperlitu i pyłu bakelitowo-papiero-
wego i następnie wymieszaniu z pyłem węglowym 
i pozostałymi składnikami. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B22C A1(21) 263046 (22) 86 12 t5 

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

(72) Kruciński Marian, Białowąs Wiesław, 
Wcisło Zygmunt, Pawłowski Czesław, 
Karbowniczek Mirosław, Fedko Józef, 
Ziach Marek 

(54) Zawiesina smarująco-izolacyjna do 
wlermic przy odlewaniu stall 

(57) Zawiesinę stanowi wodny roztwór zawie
rający wagowo : 12 - 18$ pyłu wielkopiecowe
go, 32 - 38% pyłu podymnic owego oraz B — 1436 
szkła wodnego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B22C A1(21) 263047 (22; 86 12 15 

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

(72) Kruciński Marian, Białowąs Wiesław, 
Wcisło Zygmunt, Pawłowski Czesław, 
Fedko Józef, Karbowniczek Mirosław, 
Ziach tiarek 

(54) Zasypka smarująco-izolacyjna do 
odlev/arda stali oraz sposób utrzy
mywania zasypki smaru.jaco-iaolacy.inej 

(57) Zasypka składa ais z żużla wielkopieco
wego w ilości 40-50% wagowych, z pyłu z siłow
ni w ilości 20-25% wagowych, z wapna hydraty
zowanego w ilości 15-25% wagowych, z węglanu 
sodu w ilości 2-45» wagowych, z fluorytu w 
ilości 4-6% wagowych oraz ze szkła wodnego 
w ilości 3-5% wagowych. 

Sposób otrzymywania zasypki polega na 
zraiessaniu żużla wielkopiecowego, pyłu z 
siłowni, wapna hydratyzowanego, węglanu sodu 
oraz fluorytu, wprowadzeniu do suchej miesza
niny 15-25% wodnego roztworu szkła wodnego 
w ilości 12,5-27,5 1 na 100 kg mieszaniny 
suchych składników oraz granulacji ciekłej 
mieszaniny. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B22C A1(21) 266276 (22) 87 06 13 

(30) 86 06 13 - CH - 2404/86-4 
86 07 25 - CH - 02 992/86-3 

(71) Georg Fischer Aktiengesellschaft, 
Schaffhausen, CH 

(54) Sposób zagęszczania ziarnistych 
materiałów formierskich i urządzenie 
5.0 zagęszczania ziarnistych materia
łów formierskich 

(57) Sposób zagęszczania ziarnistych materia
łów formierskich, przy którym za pomocą 
udaru ciśnieniowego wyzwalana jejt następując 
ca operacja zagęszczania. , 

Działa się udarem ciśnieniowym Ü1 w chwi
li t1 na powierzchnię masy materiału formier-

http://smaru.jaco-iaolacy.inej
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fkiego, przy czym równocześnie na obszar ^teriału formierskiego usytuowany w odstępie ? powierzchni masy materiału formierskiego kierunku do modelu działa się udarem cisnie-jjiowy"1 D 2 w chwili t2, tak że powietrze dopros z o n e w masę materiału formierskiego przez yjiar ciśnieniowy D2 jest odprowadzane z masy -ateriału formierskiego zanim udar ciśnienio-
0 pi dojdzie do płyty modelowej. V tym calu 
f płycie modelowej pomiędzy ścianką 3 skrzyń-, gj, formierskiej a modelem 2 wykonane są otwory n otwory te mogą być usytuowane wzdłuż całej jcianki 3 skrzynki formierskiejĆ a ich wielkość i liczba zmieniają się zależnie od odległości pomiędzy ścianką 3 skrzynki formierskiej a modelem 2 lub od kształtu modelu. 

/24 zastrzeżenia/ 

4(51) B22D A1(21) 263053 (22) 86 12 16 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów ÜERA-PIAP, Warszawa (72) Rudnicki Zbigniew 
(54) Spoaób usuwania detalu z formy w zrobo-Tyzowanym stanowisku formującym 
(57) Sposób polega na tym, że po uformowaniu detalu otwiera się formę i uruchamia wypychacie, które wypychają z formy przyczepiony do nich detal i pozostają w pozycji wysuniętej. Hastępnie uruchamia się chwytak robota chwytający detal i na sygnał spoza urządzenia formującego, wycofuje się wypychacze pozostawiając ich końce we wnęce formy oraz usuwa się detal z przestrzeni roboczej formy. Po usunięciu detalu z przestrzeni roboczej fermy tamyka się formę i formuje się kolejny detal. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B22F A1(21) 262090 (22) 86 10 10 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa "Polmag"-

Centrum Mechanizacji Górnictwa "Komag", Gliwice \,72) Bartecki Grzegorz, Miler Jan, Manka Jerzy 
(54) Spo3Ób wykonywania nieiskrzącego pokrycia ciernego na elemencie metalowym 
(57) Sposób polega na tym, że na powierzchni elementu metalowego osadza się swobodnie płytkę miedzianą o grubości od 0,4 mm do 0,6 mm, a na płytkę miedzianą nanosi się nasypowo luźną warstwę co najmniej jednego rodzaju *§glika spiekanego o nieregularnie ukształtowanych ziarnach o granulacji od 1,8 mm do 3|0 mm, po czym element metalowy nagrzewa się 8ż do stopienia płytki miedzianej, a następnie element ochładza się do temperatury otoczenia. 

Sposób umożliwia powleczenie całej powierzchni poszczególnych ziaren węglika spiekanego 

stopioną warstewką Bledsi ora« przyluto-
wanie tych ziaren do powierzchni elementu 
metalowego. /1 zastrzeżenia/ 

4(51) B23B A1(21) 263030 (22) 86 12 15 
(71) Fabryka Automatów Tpkarsklch "Ponar-Wrocław", Wrocław (72) Nowak Marian 
(54) Urządzenie do wykańczającego toczenia poprzecznego, wzdłużnego 1 wytaczania 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że oś hydraulicznego siłownika / 3 / jest nachylona względem osi bazowego wypustu /2a/ prowadnicy / 2 / pod ostrym kątem / • £ / , korzystnie wynoszącym od 80° do 84°• Siłownik zbudowany jest z cylindra /3a/ ukształtowanego w korpusie imäka / I / oraz z osadzonego w nim tłoka /3b/ którego tłoczysko /3c/ jest połączone trwale z płytką / 4 / umocowaną do prowadnicy / 2 / . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23C A1(21) 262752 (22) 86 12 01 
(75) Betkier Henryk, Łask-Kolumna 
(54) Frezarko-kopiarka do nacinania kluczy 
(57) Frezarko-kopiarka charakteryzuje się tym, że wymienny suport ma w środkowej części wklę¬ słe gniazdo o profilu zbliżonym do powierzchni tulei nośnej /8/ t osadzonej przesuwnie na nieruchomym wałku /9/ i zaopatrzonej w dwura-mlenną dźwignię sterującą /12/. Jednp ramię /13/ dźwigni stanowi rękojeść, a jej drugie ramię /14/ jest zamocowane obrotowo na tulei nośnej /8/ i zakończone wodzikiem /16/, zamoco¬ wanym w osi poprzecznej do osi dźwigni oraz umieszczonym przesuwnie 1 obrotowo w gnieździe /17/ na podstawie /I/. /3 zastezeżenla/ 

4(51) B23C A2(21) 267931 (22) 87 09 24 
(71) Politechnika Rzeszowska in. J.Łukasiewicza, 

Rzeszów 
(72) Dzioch Tadeusz, Łarys Kaslaiers 
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Sposób obróbki wewnętrznych powierzchni fnlaad kulistych oraz sposób wykonywania re aa do obróbki wewnętrznyca powlerz-chnl gniazd, kulistych 
(57) Sposób obróbki polega na tyn, te powiers-chnię wewnętrzną gniazd kulistych obrabl« się metodą obwietlniową za pomocą ire za /3/ zaopatrzonego w fragment czaszy kulistej /4/ korzystnie o kształcie pierścienia 1 o proade-niu równym promieniowi obrabianej powierzchni kulistej. Sposób wykonajiia fraza charakteryzuje sie tym, že powierzchnie czaszy kulistej /4/ freza /3/ szlifuje sie ściernicą garnkową /6/, prsy czyn na frezie /3/ osadza się technologiczny pierścień oporowy /5/ służący do łatwego po¬ miaru aktualnej średnicy czaszy kulistej /4/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B23G A1(21) 263151 (22} 86 12 18 
(71) Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Kraków (72) Kalukin Władysław, Juraszek Marian, Witkowski Tomasz 
(54) Uniwersalna oprawą do narzynek 
(57) Oprawa zaopatrzona w uchwyt /1/ osadzony w korpusie /2/ zawiera pierścień /3/ dla różnych wymiarów narzynek, z wolną przestrze*-nią /4/.oraz prowadnicę /5/ umożliwiającą utrzymanie narzynek w pozycji pionowej* 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23H (22) 86 12 01 
Politechnika Warszawska, Warszawa Doleżych Mirosław, Stępień Grzegorz, Albiński Kazimierz, Filipowicz Władysław, Stanclik Bogdan 

(54) Układ do analizy i ob se rwać .11 prooesu elektr oerpzy.1 nego 
(57) Układ zawiera komparatory /K1,K2,K3/, przerzutniki /P1,P2,P3,P4/ typu D, układ logiczny /UL/, liczniki impulsów: prawidłowych 

/I11/, pustych /Li2/, zwarciowych /Li3/, łukowych /Li4/, bez dejonizacji /LI5/ oraz licznik cyklu /Li6/. /^ zastrzeżenie/ 

A1(21) 262732 
4(51) B23K A1(21) 262765 -(22) 86 12 02 

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

(72) Dąbrowska Lidia, Mehlis Andrzej 

(54) środek do lutowania 
(57) środek składa się z mieszaniny stopio
nego chlorku amonowego i kwasu cytrynowego 
w stosunku wagowym 1,9:0,9 - 2,1:1,1, zwła
szcza 2:1. /2 zastrzeżenia/ 

4(51") B23K Al (21) 262590 (22) 86.11.26 H02M 
(71) Instytut Spawalnictwa, Gliwice 

(72;. Kołoczek Wiktoz, Kumięga Wacław, 
Rakoczy Roman 

(54) Jednofazowy tyrystorowy prostownik spawalniczy 
(57) Jednofazowy prostownik składa sie z półatorowanego mostka prostowniczego złożo— nego z dwóch tyrystorów /5 i 6/ oraz dwóch diod /7 i 8/, układu /9/ sterowania tyrystorów, prostownika pomocniczego składającego się z diod /15, 16/ i rdzeniowego dławika /14/ oraz zasilającego transformatora /1/ i dławika /12/ zapewniającego ciągłość przepływu prądu spawania. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B23K A2(21) 268051 (22) 87 10 02 
(71) Zakłady Radiowe "Diora", Ośrodek 

Projektowania i Wdrożeń Radiofonii 
Odbiorczej, Dzierżoniów 

(72) Trybus Czesław, Kłya Danuta, Idzik Marek 
(54) Regulator gęstości i poziomu topnika 
(57) Regulator gęstości i poziomu topnika 
zawiera pływak /P/ oraz indukcyjny czujnik 
/Ci/, jak też pojemnościowy czujnik /Cp/, 
Które umieszczone aą w pomiarowym pojemniku 
/Pro/, jednostronnie połączonym przez doprowa¬ 
dzenie przepływowe z topnikującym urządzeniem 
/U/, a drugo3tronnie z pompą /Po/. Pompa /Po/ 
jest przez doprowadzenia przepływowe i poprzez 
zawory połączona zarówno z topnikującym urzą¬ 
dzeniem /U/, jak i ze zbiornikiem denaturatu 
/Zd/ oraz z topnikowym zbiornikiem /Zt/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5l) B23P A2(21) 268078 (22) 87 09 25 
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza, 

Bydgoszcz 
(72) Mikołajczyk Tadeusz 
(54) Sposób zwiększenia trwania ostrzy 

noży jednokrawędziowych 
(57) Sposób polega na tym, że zużyty odcinek 
/2/ krawędzi skrawającej /1/ przemieszcza 
się w kierunku wymiany krawędzi skrawającej 
/1/ o ułamek długości odcinka zużycia /2/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B23Q A1(21) 261930 (22) 86 10 17 
(71) Dąbrowska řabryka Obrabiarek "PONAR-

DEPUM", Dąbrowa Górnicza 
(72> Kopeé Bonifacy, Skowron Staniaław, 

Bałdys Zbigniew, Lasota Ryszard, 
Barański Adam, Lisowski Maciej, 
Bargieł Ludwik, Zając Włodzimiera 

(54) Meohanizm zawieszenia pulpitu 
sterowniczego obrabiarki 

(57) Mechanizm charakteryzuje się tym. że 
wysięgnik /5/ z jednej strony ma zakończenie 
w postaci walca /6/ pionowo ściętego, »spół-
środkowego z zewnętrznym walcem /7/ połączonym 
z rynną /S/. Na końcu wysięgnika /5/ na sworz¬ 
niu / 10/ wahliwie zamocowana jest rura z kołnie¬ 
rzem, na który założona jest pokrywa przymoco¬ 
wana do sterowniczego pulpitu./2 zastrzeżenia/ 

4(51) B23P A2(21) 268057 (22) 87 10 02 

(71) Warszawskie Zakłady Mechaniczne, 
Warszawa 

(72) Armiński Józef, Kuczyński Sławomir., 
Mgdalski Jerzy, Migdalski Stanisław 

(54) Sposób obróbki korpusów rozpylaczy 
stosowanych we wtryskiwaczacn silników 
yfysokopreżnych oraz układ zasilania 
cieczą chłodzącą 

(57) Sposób obróbki polega na tym, że w zabie
ga I wykonywany jest.w przedmiocie obrabianym 
•stępnie otwór większy wiertłem prowadzonym 
w tulei, a następnie w zabiegu II wiercony 
jest otwór mniejszy przy wykorzystaniu poprzed
nio wykonanego otworu do prowadzenia wiertła 
0 mniejszym gabarycie, natomiast w zabiegu 
III wykonywany jest stożek odpowiednim wiert
łem prowadzonym w otworze wykonanym w II za
biegu, a w zabiegu IV wiercona jest studzienka 
wiertłem o odpowiednim gabarycie prowadzonym 
również w tyra otworze. 

W zabiegu V wykonywane są na ostateczny 
wymiar powierzchnie zewnętrzne /13/ i /8/ oraz 
zataczane jest od strony powierzchni czołowej 
pogłębienie /20/, następnie w zabiegu VI obra
biany jest na'gotówo otwór wykonany w zabiegu 
1 wiertłem prowadzonym za pomocą pilota w otwo
rze wykonanym w zabiegu I I , przy czym wszyst
kie zabiegi wykonywane są wiertłami jednoostrzo-
wymi z węglików spiekanych. 

Układ zasilania cieczą chłodzącą zawiera 
urządzenie ssawne /23/ odsysające ciecz chło
dząca z układu chłodzenia obrabiarki przez 
zespół filtrów wstępnego oczyszczania /24/ 
do urządzenia grzewczo-chłodzącego /25/ połą
czonego z wirówką /26/ a następnie ze zbior
nikiem cieczy obróbkowej /27/ na którym osa
dzony jest zasilacz hydrauliczny /28/ wyposa
żony w pompy wysokociśnieniowe zasilający ze
spół rozdzielaczy /29/ doprowadzających ciecz 
obróbkową do wrzecion roboczych. 

/2 zastrzeżenia/ 
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4(51) B23Q A1(21) 263360 (22) 86 12 29 
(71) Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina, 

Kraków 
(72) Lo3ter Andrzej, Nowak Henryk, Drąg 

Zdzisław, Stefański Krzysztof 
(54) Urzfdzenie do pomiaru wartości ruchów 

uatawczych stołu obrabiarki 
(57) Prowadnica /1/ urządzenia, przytwierdźona 
do stołu obrabiarki /4/ f zaopatrzona w przyrząd 
pomiarowy /9/ osadzony w gwintowanej tulei 
/7/, ma trzpień /6/ O3adzony częścią chwytową 
/16/ w uchwycie zaciskowym /17/ przytwierdzo¬ 
nym do korpusu obrabiarki /18/. Prowadnica 
/1/ i częeć pomiarowa /27/ trzpienia /6/ mają 
wycięcie /23/ wykonane wzdłuż wspólnej płasz¬ 
czyzny /24/, na której są poprzeczne nacięcia 
skalujące /25/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B24B AU21) 262451 (22) 86 11 18 B21D 
(71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 

Bytomako-Rudzkie Zakłady Naprawcze 
Przemysłu Węglowego, Bytom 

(72) Ualuciak Władysław, Klima Adam, 
Masłowski Stefan, Kocuj Janusz, 
Bogus Zygmunt 

(54) Sposób usuwania wżerów korozyjnyeh 
i rys podłużnych w cylindrach stojaków 
hydraulicznych oraz urządzenie do sto» 
eowauia te^o sposobu 

(57) Sposób polega na usuwaniu wżerów i 
rys podłużnych za pomocą ściernic o różnej 
ziarnistości i twardości w ośrodku płynnym, 

przy czym każda ściernica dociskana Jest do 
obrabianej powierzchni inną siłą.* 

Urządzenie składa się z prostokątnej 
podstawy, na której umieszczony jest silnik 
/2/ z wałem napędowym zakończonym głowicą /4/ 
oraz z obejm mocujących /5/ i /o/« Głowica 
/4/ ma promieniście rozmieszczone otwory, w 
których umieszczone są ściernice wypychane 
sprężynami o różnej sile nacisku. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) B23Q A2(21) 268028 (22) 87 10 02 
(71) Akademia Techniczno-Rolnicza im.J.J. 

Śniadeckich, Bydgoszoz 
(72) Bielski Ireneusz, Skorzewski Maciej 
(54*) Podajnik talerzowy 
(57) Podajnik ma rozdzielacz obrotowy powiązany 
kinematycznie z obrotowym talerzem /2/ oraz 
krzywkę /6/ umieszczoną na prowadnioaoh nachy
lonych pod kątem oč , pod którymi znajduje 
się rynna ślizgowa /12/ nachylona pod kątem fi. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B24B A1(21) 263505 (22) 86 12 31 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POLSIAG", Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów Ścianowych "FAZ0s", Tarnowskie 
Góry 

(72) Banach Jerzy, Kulis Jan, Sobek Jerzy 
(54) Nagniatak pływający do obróbki powierz¬ 

chni cylindrycznych^ zwłaszcza tłoczysK 
siłowników 

(57) Nagniatak ma nagniatające rolki /8/ umie¬ 
szczone w samonastawnych oprawkach /9/ i PT0~ 
wadzące rolki /4/ umieszczone w samonastawnym 
uchwycie /5/, zamocowane pomiędzy wewnętrzny» 
prowadnicami /3/ połączonymi podstawą /12/» 
PodBtawa /12/ umieszczona jest przeauwnie na 
płycie /1/ pomiędzy zewnętrznymi prowadnicani 
/2/. II zastrzeżeń/ 
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4(51) B24B 
B23B 

A1(21) 263506 (22) 86 12 31 

4(51) B25J A1 (21) 262027 (22) 86 10 24 

(71). Instytut Mechaniki Precyzyjnej, 
Warszawa 

(72) Granicki Jerzy, Ławecki Zbigniew 

(54) Urządzenie do pozycjonowania detali 
na stanowiskach obsługiwanych przez 
robot przemysłowy w pi-oceaach obióbki 
plastyczne.) 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma 
samonaprowadzające szczęki / 2 / obejmujące 
detal, wyposażone w mechanizm dociskowy sta-
nowiący trzpień / 8 / ze sprężyną / 9 / , rozchy-
lający zbudowany Ł klina /14/ przymocowanego 
do płyty /15/ oraz regulujący ich położenie 
względem 3templa składający 3ię z wkręta / 4 / 
zakończonego czopem i nakrętki /5/» a także 
mechanizm dźwigniowy uruchamiany siłownikiem. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B25J 
B23Q 

A1(21) 269158 (22) 87 11 30 

(30) 86 12 09 - BG - 77424 
(71) Kombinat po Robotika "BEROE", Stara 

Zagora, BG 
(72) Radomirov Radomir V., Jelev Gospodin T. 

(54) Przemysłowy robot portalowy 

(57) W robocie ręce /4/ i /5/ sa zamontowane 
we wspólnym bloku /6/ s możliwością wykonywa-
nia ruchów posuwi3to-zwrotnych wzdłuż równo-
ległych do siebie osi leżących w płaszczyźnie 
prostopadłej do portalu /3/. Wspólny blok /6/ 
jest kiaematycznie związany z ze3połen napędo-

4(51) B25B A1(21) 262546 (22) 86 11 21 

1) Zakład Remontowy Energetyki, Wrocław 

2) Śliwa Łiichał, Piotrowski Czesław, 

Kilarski Stanislav/, Dziedzicki Jan. 

(54) Urządzenie hydrauliczne do wyciągania 

kołków z korpusów turbin 

(57) Urządzenie hydrauliczne do wyciągania 
kołków z korpusów turbin ma cylinder hydrauli
czny / 1 / , na przodzie którego przymocowana 
Jest opaska /3/ z kołnierzem. Na kołnierzu 
usytuowany jest oporowy pierścień / 4 / , mający 
możliwość obrotu wokół opaski / 3 / . W oporowym 
pierścieniu / 4 / znajdują się co najmniej dwa 
oporowe pręty / 5 / . Na końcówce tłoczyska / 6 / 
zamocowany jest element / 7 / , służący do 
Połączenia tłoczyska / 6 / z uchem kołka / 8 / . 
Cylinder hydrauliczny /\/ napędzany jest z 
agre£atu hydraulicznego / 2 / . Urządzenie pod
wieszane je3t na suwnicy za ucho cylindra 
hydraulicznego / I / . /1 zastrzeżenie/ 

(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 
"POLMAG", Fabryka Zmechanizowanych 
Obudów Ścianowych "FAZOS", Tarnowskie 
G ó r y 

(72)Kurski Waldemar, Widawski Joachim, 
Gnizia Jerzy, Wolny Piotr, Błaszczyk 
Antoni, Banach Jerzy, Kuliá Jan, 
Sobek Jerzy, König Roman, Ochman-

-Milarski Henryk 

(54) Głowica wprowadzająca 

(57) W głowicy w skład zespołu uszczelniają
cego wchodzi szereg zwojów sznura uszczelnia
jącego /6/ i podciśnieniowa komora /14/. 

Głowica wprowadzająca wchodzi w skład 
urządzenia do gładkościowej obróbki otworów 
net odą roztaczania z nagniataniem. 

/7 zastrzeżeń/ 
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wym / 8 / i jest ułożyakowany na wózku /1/ z 
możliwością obracania się dokoła osi równoleg-
łej do portalu /3/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B26D 
B23D 

A1(21) 262060 (22) 86 10 25 

(57) Środek składa się w % wagowych; z oleju 
lnianego poddanego obróbce gotowania, dmuoha» 
nia lub dodatku sykatywy ołowiowo-manganowej 
i/lub epoksydowanego oleju sojowego i/lub 
epoksydowanego oleju rzepakowego w ilości 
32-55, poliadypinianu glikolu propylenowego 
modyfikowanego alkoholem oktylowym i/lub 
ftalanu dwubutylu i/lub ftalanu butylo-benzy-
lowego w ilości 10-20, stearynianu glinu i/lub 
kwasu benzoesowego w ilości 0,3-5, p-kumylofe» 
nolu lub chloroacetamidu w ilości 2-8, kwasu 
tłuszczowego korzystnie palmitynowego, oleino-
wego, stearynowego, linolenowego i abietyno-
wego 6-18, sebacynianu dwuoktylu i/lub alko-
holu n-butylowego w ilości 0,2-3, oleju ter-
pentynowego i/lub terpentyny siarczanowej 
i/lub benzyny łąkowej w ilości 18-35. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B27K A1(21) 262717 (22) 86 12 01 

(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Maciaszek Aleksander, Szpadzik Wiesława, 

Niesłochowski Adam, Załęska-Michalak 
Magdalena, Łebek Andrzej, Wojciechowski 
Wacław 

(54) środek impregnac.y.1n.y do drewna i 
materiałów drewnopochodnych 

(57) Środek według wynalazku składa się w % 
wagowych z: 30-45 pokostu, 0,5-7 kwasu benzoe-
sowego, 0,5-8 p-kumylofenolu lub p-kumylofenola-
nu sodu, i/lub 0,5-8 p-kumylofenolanu miedzi, 
i/lub 0,5-8 p-kumylofenolanu cynku, 8-15 fta-
lanu dwubutylu lub ftalanu trójkrezylu, 15-35 
rozcieńczalnika w postaci węglowodorów alifa-
tycznych i aromatycznych lub ich mieszanin, 
1-10 żywicy epoksydowej lub kumaronowej, 1-6 
chloroparafiny, 5r15 kwasów tłuszczowych o licz-
bie kwasowej nie niższej niż 130, 2-6 alkoholu 
n-butylowego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B28B A1(21) 257658 (22) 86 01 28 

(75) Mas łyk Stanisław, Poznań 

(54) Równowagowy sposób termicznej obróbki 
betonu 

(57) Sposobem według wynalazku proces termicz-
nej obróbki betonu steruje się przedziałami 
czasu grzania i chłodzenia tak, że każdy na-
stępny punkt zamiany grzania na chłodzenie 
stanowi górną temperaturę danej fazy grzania, 
przy czym końcowa górna temperatura nie prze-
kracza 52°C. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B28B A1(21) 260824 (22) 86 07 28 

(71) Wojewódzki Klub Techniki i Racjonali-
zacji, Gdańsk 

(72) Wiecki Zygmunt, Wiecki Krzysztof 

(54) Urządzenie do wytwarzania, transportu 
i wyładunku pustaków 

(57) Urządzenie składa się z formy wielogniaz-
dowej /1/ przymocowanej nierozłącznie do ramy 
głównej /2/, która ma prowadnicę /4/, po któ-
rej przemieszcza się prowadnik /5/ łączący 
sztywno wypychacz / H / z ramipnami zewnętrzny-
mi /3/ tak, iż umożliwia to podniesienie formy 
/1/ dla wyjęcia zagęszczonej masy pustaków. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5l) B27K A1(21) 262716 (22) 86 12 01 

(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Maciaszek Aleksander, Szpadzik Wiesława, 

Załęska-Michalak Magdalena, Niesłochowski 
Adam, Sarbiński Lechosław, Dobosz Irena, 
Lato Czesław, Sieczkowski Łukasz 

(54) Środek impregnacyjny do drewna 
i materiałów drewnopochodnych o 
niskiej emisji związków toksycznych 

(71) Gwarectwo Automatyzacji Górnictwa 
EMAG-Zakład Elektroniki Górniczej, 
Tychy 

(72) Pyclik Józef, Kwiatkowski Andrzej, 
Klima Stefan, Ptaszek Jan, Staszek 
Józef 

(54) Nożyce mechaniczne 

(57) Nożyce mechaniczne mają w blacie stołu 
/1/, poniżej płaszczyzny stołu /1/, listwę 
przesuwną /2/ z kołkami bazowymi /8/, przy 
czym listwa przesuwna /2/ prowadzona jest 
na kulkach toczonych w rowkach listew bocznych 
/11/, a kołki bazowe /8/ osadzone są w płyt
kach pryzmatycznych. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B29C A1C21) 258355 (22) 86 03 11 
(75) Kołodziejczyk Leon M., Warszawa 
(54) Urządzenie do rozdiauchu ciągłego 

aiecxowanych rur polietylenowych" 
(57) Urządzenie składa się z nieruchomego 
korpusu / 1 / oraz ruchomego podajnika / 2 / i 
ruchomego zacisku odbierającego /3/ połączo¬ 
nych jarzmem /15/. Korpus / 1 / wyposażony jest 
w zaciski / 4 / i /5/t a podajnik w zacisk /6/. 
Podajnik / 2 / porusza się w otworze korpusu 
/1/, gdzie uszczelniony jest uszczelką / 7 / . 
I korpusie / 1 / znajduje się drugi stopień 
rozdmuchu / 8 / . W podajniku / 2 / znajduje się 
pierwszy stopień rozdmuchu /9/- Przez króćce 
/10/ oraz /11/ wytwarzana jest próżnia w przes¬ 
trzeni między rozdmuchiwaną rurą /12-13/ a 
korpusem / 1 / i podajnikiem / 2 / . Wprowadzana 
do podajnika / 2 / rura /12, 13/ podgrzewana 
jest do temperatury topnienia krystalicznego. 
Korpus / 1 / ma strefę chłodzenia /14/, w której 
rura /12.13/ ochładzana jest do temperatury 
"zamrożenia" wywołanych rozdmuchem naprężeń. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B29C A1(21) 259503 (22) 86 05 13 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Bugajczyk Jerzy, Krefta Stefan 
(54) Układ sterowania pracą wtryskarki 

Tłokowej 
(57) W układzie sterowania pompa hydrauliczna /Pu/ połączona jest po stronie tłocznej ze 
sterowanym elektromagnetycznie zaworem przele¬ 
wowym /Z1/, manometrem /M1/ oraz, poprzez 
Przyłącze /A1/ z dwoma przyłączami /A/ do po¬ 
łączonych wzajemnie ze sobą przyłączami /B/ 
czterodrogowych rozdzielaczy hydraulicznych 
/R1/ i /R2/ sterowanych elektromagnetycznie, 
których przyłącza /B/ poprzez przyłącze /B1/ 

połączone są z odpływem do zbiornika czynni¬ 
ka roboczego. Do rozdzielacza hydraulicznego 
/R1/ wyposażonego w suwak typu "G" dołączony 
jest przyłączami /T1/ i /P1/ siłownik hydra¬ 
uliczny układu zamykania formy /S1/ oraz 
dodatkowo do przyłącza /P1/ poprzez przyłącze 
/P12/ zawór przelewowy /Z2/ t a poprzez przy¬ 
łącze /P11/ manometr /M2/. Natomiast do roz¬ 
dzielacza hydraulicznego /R2/, wyposażonego 
w suwak typu "E" dołączony jest przyłączami 
/T2/ i /P2/ siłownik wtryskowy /S2/. 

Część elektryczna układu sterowania ma 
blok zasilania, rozruchu i zabezpieczenia 
silnika /1/ połączony z zasilaczem niskiego 
napięcia / 2 / , blokiem kontroli zamknięcia 
osłony ruchomej / 5 / , blokiem ogrzewania i 
regulacji temperatury tworzywa / 4 / i silni¬ 
kiem /M/. Ponadto zasilacz niskiego napięcia 
/ 2 / dołączony jest do bloku sterowania i 
kontroli pracy zaworu przelewowego pompy / 3 / f którego tor magistralny doprowadzony jest 
do bloku kontroli zamknięcia osłony ruchomej 
/5/ , bloku pulpitu sterowania ręcznego / 6 / , 
bloku zamykania i kontroli zamknięcia formy 
/ 8 / , bloku wycofywania i kontroli położenia 
tłoka wtryskowego /13/, bloku realizacji ruchu 
wgłębnego tłoka /14/ oraz do bloku dodatko¬ 
wego ruchu wgłębnego tłoka /15/. Blok /15/ 
dołączony jest do bloku odmierzania czasu 
chłodzenia /11/ i bloku wybierania rodzaju 
pracy / 7 / torem magistralnym dołączonego do 
zasilacza niskiego napięcia / 2 / , bloku wy¬ 
cofywania i kontroli położenia tłoka wtrysko¬ 
wego /I3/, bloku odmierzania czasu wtrysku 
i docisku /12/ oraz do bloku odmierzania czasu 
chłodzenia /11/. Blok /11/ dołączony jest 
do bloku otwierania i kontroli otwarcia formy 
/10/, oraz do bloku odmierzania czasu wtrys¬ 
ku 1 dpcisku /12/ połączonego z blokiem rea¬ 
lizacji ruchu wgłębnego tłoka /14/. 

Natomiast blok odmierzania czasu przer¬ 
wy między cyklami /9/ podłączony jest do bloku 
otwierania i kontroli otwarcia formy /10/ t 
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bloku zamykania i kontroli zamknięcia formy 
/8/, bloku wybierania rodzaju pracy /7/, połą¬ 
czonego z blokiem otwierania i kontroli otwar¬ 
cia formy /10/ z blokiem zamykania i kontroli 
zamknięcia formy /8/ oraz z blokiem pulpitu 
sterowania ręcznego /6/» Blok /6/ ma przyłą¬ 
cze wyprowadzone do cewki sterowniczych /E2, 
E3, E4, E5/ oraz ma przyłącze połączone torem 
kablowym z blokiem sterowania pracą rozdziela¬ 
czy hydraulicznych /16/. Ponadto blok sterowa¬ 
nia i kontroli pracy zaworu przelewowego pompy 
/3/ ma wyprowadzenie do cewki sterowniczej /E1/ 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B31B A1(21) 262870 (22) 86 12 09 
B65B 

(71) TPO "Bulgartabak", Sofia, BG 
(72) Sutschev Hristo L., Vulkov Kiril S., 

Koeradijev Jvan S. 
(54) Urządzenie do zamykania i oklejania 

kartonów 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
transporter Jest skonstruowany jako umiesz-
czony na wspólnej ramie /&/ przenośnik /1/, 
po obu stronach którego umieszczone są mecha
nizmy zawijająco-smarująoe /2/ a bezpośrednio 
pod przenośnikiem zstępującym /1/ jest zamo
cowany usuwający kartony mechanizm /5/» na
przeciwko którego umieszczony jest zstępujący 
podnośnik śrubowy /3/, zaś po obu stronach 
tego podnośnika zamontowane są mechanizmy 
oklejające /4/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B31P A1(21) 2631O7 (22) 86 12 17 
(71) Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, 

Poznań 
(72) Machowiak Wojciech, Pichowiak Stanisław, 

Skorupski Bolesław, Walentowski Piotr 
(54) Sposób zagęszczania materiałów 

lignocelulozowych 
C57) Sposób polega na tym, że materiał ligno-
oelulozowy poddaje się oddziaływaniu drgań 
mechanicznyoh. 

Sposób umożliwia zagęszczanie materiałów 
lignocelulozowych, zwłaszcza paździerzy, znaj
dujących się w pojemniku przewidzianym do 
transportu. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B41C A1(21) 263180 (22) 86 12 20 
(71) Krajowy Związek Poligraficznych Spółdziel

ni Pracy, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Poligrafii i Opakowań, Poznań 

(72) Radomski Stanisław, Trzmielak Mariusz, 
Pieczyński Wojciech 

(54) Pasemko kontrolne drukowania 
offsetowego 

(57) Pasemko charakteryzuje się tym, że 
składa się z czterech sektorów. Sektor pierw, 
szy zawiera aplę i dwa elementy rastrowane 
o równej wartości tonu, przy czym jeden z 
tych elementów posiada drobną liniaturę ras
tra, a drugi z nich - grubą. Sektor drugi 
zawiera dwa elementy zbudowane z linii pro
stych, które w jednym z tych elementów two
rzą linie równoległe pochylone do osi pozio
mej pasemka pod kątem, a drugi element stano
wi litera D utworzona z linii poziomych usytuo
wanych na tle zbudowanym z linii pionowych, 
a sektor trzeci identyczną aplę co pierwszy 
sektor i sześciokątne pole rastrowane. Ostat
ni, czwarty sektor zbudowany jest z ośmiu 
elementów w postaci apli do oceny barw podsta
wowych i mieszanyoh. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B41L A1(21; 263272 (22) 86 12 23 
(71) 
4(51) B41L A1(21) 263272 (22) 86 12 23 
(71) Krajowy Związek Poligraficznych 

Spółdzielni Pracy, Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Poligrafii i Opakowań, 
Poznań 

(72) Koczorowski Jacek 
(54) Korektor minusowy do pozytywowych 

płyt presensybilizowanych 

(57) Korektor zawiera od 50 do 100 części wa
gowych nasyconego alkoholowego roztworu 
fluorku amonu, pd 10 do 25 części wagowych 
wody, od 100 do 300 części wagowych N,N-
dwumetyloformamidu i od 100 do 300 części 
wagowych polietylenoglikolu - 35. 

Korektor minusowy stosuje się w techni
ce drukarskiej. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B6OK A1(2} 252776 (22) 85 03 12 
(75) Grzybowski Stanisław, Sosnowiec 
(54) Urządzenie napędowe 
(57) Urządzenie do napędu podnośników ręcz
nych ma jednokierunkowe sprzęgło zapadkowe, 
którego cylinder /3/ jest połączony obrotowo 
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czopem /3"/ z końcem /15/ cięgna. Drugi koniec /11/ cięgna jest połąozony ze sworzniem /8/ ułożyakowanym w dźwigni / H / . Dźwignia /14/, jest osadzona obrotowo za pomocą czopów /10 / w obejmach, przy czym oá sworznia / 8 / jest usytuowana mimoárodowo w stosunku do osi obrotu dźwigni /14/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B60K A1(21) 262825 (22) 86 12 04 
(71) Fabryka Maszyn Budowlanych "Bmnar-Padroma", Wrocław (72) Nowak Piotr 
(54) Układ napędowy przegubowych maszyn samojezdnych 
(57) W układzie napędowym napęd na most napędowy przedni /10/ jest przekazywany ze skrzy-oi biegów / 4 / poprzez przystawkę / 7 / połączoną z wałem pędnym, dwuprzegubowym / 8 / , złączonym z wałem pędnym /9/. Wał pędny, dwuprze-gubowy /8/ jest podparty podporą pośrednią /11/ 
1 łożyskiem kompensacyjnym /12/ i jest tak za-montowany w układzie napędowym, że połowa długości jego części przegubowej znajduje się w osi przegubu maszyny samojezdnej. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B60T A1(21) 258246 (22) 86 03 04 
(75) Łaziński Zbigniew, Łódź. 
(54) Układ hamulcowy zabezpieczający 
(57) Układ charakteryzuje się tym, że pompa hamulcowa / 2 / przewodami /3/ jest połączona 2 hamulcami /7,8,9,10/ poprzez płytki rozdzielające /4,5/, przy czym w płytkach /4»5/ są osadzone czujniki olśnienia płynu hamulcowego /13 t 14» 32, 33/ połączone z sygnalizatorami świetlnymi /16,17,18,19/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B60T PI6D 
A2(21) 263730 (22) 87 01 2tf 

(71) Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus", Warszawa (72) Hiełaczny Ryszard 
(54) Wysokociśnieniowy pneumatyczny układ hamulcowy 
(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia znanych, wysokociśnieniowych, pneumatycznych układów hamulcowych, zwiększenia niezawodnośoi działania hamulców przyczep i podniesienie bezpieczeństwa jazdy pojazdów, zwłaszcza ciągników rolniczych. Wysokociśnieniowy pneumatyczny układ hamulcowy charakteryzuje się tym, że wyposażony jest w zawór hamulcowy /9/ podwójnego działania, sterowany ręcznie dźwignią /12/ i nożnie pedałem /11/, włączony między zawór redukoyjny / 6 / f a złącze /13/ przewodu przyczepy. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B62B A1(21) 262532 (22) 86 11 21 
A01G 

(71) Akademia Rolnicza w Lublinie, Lublin (72) Przesmycki Jerzy, Kossowski Marian, íď Buczkowska Halina, Głuski Tadeusz. Kaczyński Janusz, Przesmycka Elżbieta 
(54) Wózek do przemieszczania tuneli 

foliowych 
(57) Wózek składa się z: przytwierdzonej do szkieletu tunelu /9/ ramy /3/, ramienia / 1 / osadzonego przegubowo w ramie /3/. koika 
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Jezdnego /4/osadzonego na końou ramienia /1/ t 
dźwigni do przestawiania ramienia /1/ wraz z 
kółkiem jezdnym /4/ do pozycji transportowej 
oraz mechanizmu blokującego ustalone połoienie 
ramienia /1/ względem ramy /3/ składającego ' 
sie z tulejki i przetyczki. Barnie /1/ noie być 
osadzone suwliwie w obejmie przytwierdzonej 
do rasy /3/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B62D (12)21 256528 (22) 85 11 29 

(75) Izdebski Mieczysław, Przesaqrkl 

(54) Przyczepa samowyładowcza 

(57) Przyczepa połączona z oiągnikiem /12/ i 
wsparta na kołach /1/ ma ranę główną /2/ v z 
którą przegubem /3/ jest połąozony zbiornik 
ruchomy /6/. Element /4/ zbiornika /6/ jest 
osadzony suwllwie na rurze podporowej /B/, 
połączonej przegubowo z ramą /2/. Z elementem 
/4/ jest połączona lina /5/, przełożona przez 
kółko /11? rury /8/, przechodząca przez rurę 
/8/ i nawijana na beben przekładni, napędzanej 
z wałka przekaźnika mocy ciągnika /12/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B62D A1(21) 259813 (22) 86,05 31 

(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Howa Wieś 
Lęborska 

(72) Wenta Jan, Sobczyk Tadeusz 

(54) Sposób zastosowania o zona zaczepów 
Tubwspornika w «gntazu d a r a n » 
Ursus typ C-355, C-360. w szczegól
ności PO naprawie głównej na oazie" 
korpusu tylnego mostu ciągnika 

(57) Sposób polega na tym, že w czopie zacze
pu /I/ lub wsporniku wierci się otwory p usy
tuowaniu odpowiadającym nagwintowanym otworom 

w korpusie tylnego mostu /5/, a następnie 
ozop zaozepu /I/ wraz z elementem wzmaonia-
jąoya /2/ lub wspornik z elementem wzmacnia
jącym moouje się śrubami /4/ do korpusu ty U 
nego mostu /5/. Element wzmaoniający łączy 
się połąozeniem árubowym z elementem usztyw
niającym /3/, zamocowanym śrubami /7/ do węz~ 
ła złąozenia korpusu tylnego mostu /5/ z kor
pusem skrzyni przekładniowej /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(5l) B65B A1(21) 262759 (22) 86 12 03 

(71) TPO "BULGARTABAK", Sofia, BO 
(72) Sutschey Lasarov Hristo, Yulkov 

Safirov Kiril, Koemdjiev Stoev Jvan 

(54) Urządzenie do napełniania opakowań 
pojedynczymi rownoiegłościennymi 
wyrobami 

(57) Urządzenie zawierające wspólną poziomą 
P*yt«ł poprzecznie do której, na jej przednia 
końcu, umieszczona jest ruchoma, połączona 
z cylindrem pneumatycznym, klapa rozdzielają
ca, charakteryzuje się tym, že naprzeciwko prze 
niego końca wspólnej płyty poziomej /1/ umie-
szozona jest ruchoma klapa wypychająca /11/ 
w kształcie odwróconej litery L z mocowaną 
na niej nieruchomo płytką nośną /13/, do 
której poprzez pionowy przegub /12/ mocowany 
jest widelec oporowy ze sprężystymi, płytko
wymi elementami dwuramiennymi« 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G A1(21) 257025 (22) 85 12 20 

(75) Tabędzki Krzysztof, Poznań} Wozesny Jan, 
Poznań 

(54) Sposób cyfrowego pomiaru miąższości 
kTód transportowanych na przenośniku 
cięgnowym z kompensac.la błędu, skali 
cyfrowego odwzorowania przemieszcze
nia olegna przenośnika 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokład
nego pomiaru miąż kłód transportowanych na 
przenośniku cięgnowym. 

Sposób według wynalazku, w którym odręb
nie mierzy się długośó i średnicę każdej 
kłody, przy czym długośó mierzy sie poprzez 
zliczanie zwielokrotnionego oiągu Impulsów, 
odwzorowującego przemieszczenie cięgna prze
nośnika, zaś średnicę kłody zderzy się pośred
nio, co najmniej dwoma ozujnikami, na całej 
długości kłody, przekształcając sygnały tyoh 
ozujników w sygnał oyfrowy proporojonalny 
do kwadratu wartośoi ohwilowej średnicy kłpdyi 
a jednocześnie sygnał ten zlioza się w czasis 
taktując go oiągiem impulsów odwzorowująoyoh 
przemieszczenie oięgna przenośnika wraz z 
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Kłodą» charakteryzuje się tym, że błąd skali 
cyfrowego odwzorowania przemieszczenia cięgna 
przenośnika» wynikający z różnicy pomiędzy 
ustaloną przed pomiarem kontrolną ilością 
impulsów przyporządkowaną określonemu odcin
kowi cięgna przenośnika, a ilością impulsów 
v ciągu odwzorowującego taki sam odcinek cięg-
na w trakcie pomiaru, kompensuje się poprzez 
"n/m"-krotne zwielokrotnienie tego ciągu impul-
sów, gdzie "n" jest taką liczbą naturalną, 
której odwrotność "1/n" jest mniejsza od akce
ptowanego błędu skali cyfrowego odwzorowania, 
"M" jest także liczbą naturalną, zaś wartość 
ilorazu "n/m" tych liczb odzwierciedla zmiany 
skali cyfrowego odwzorowania określonego odcin
ka cięgna przenośnika. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G A1(21) 261897 (22) 86 10 15 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Oczyszczania 
Miast, Łódź 

(72) Kobryn Konrad, Przyrowski Ireneusz, 
Neuman Waldemar 

(54) Urządzenie do zdejmowania 1 załadunku 
kontenera na pojazd do transportu 
kontenerów 

(57) Urządzenie ma wysięgnik hakowy /4/, 
którego dolne ramię / 3 / jest teleskopowe, a 
ruchoma rama / 2 / w swej przedniej części ma 
na górnej powierzchni stopę / 7 / do oddziały
wania siłą na siodło / 8 / kontenera /9/. Układ 
teleskopowy dolnego ramienia /3/ wysięgnika 
hakowego / 4 / wraz z rucnomą ramą / 2 / ma wkład
ki zesztywniające. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65G A1(21) 263271 (22) 86.12 23 

(71) Biuro Projektów Przemysłu Cementowego, 
Wapienniczego i Gipsowego "Biprocemwap", 
Kraków 

(72) Norski Andrzej, Graboś Edward, Dudek 
Tadeusz 

(54) Urządzenie do załadunku materiałów 
Kawałkowych.na wagony kolejowe 
różnych typdW 

(57) Urządzenie składa się z pomostu nad torem 
kolejowym, umieszczonego na nim przejezdnego 
kosza zasypowego /5/, do którego dostarczany 
jest ładowany materiał, oraz wózka jezdnego 
/ 7 / poruszającego się po torze /3/ pomostu z 
wysuwaną rynną zasypową /24/. 

4(51) B65G A1(21) 262806 (22) 86 12 04 
(71) Huta "Kościuszko", Chorzów 
72) Koza Piotr, Wolny Piotr 
54) Łącznik bezatykowy. zwłaszcza klap 

powietrznych poczty pneumatycznej 

^(57) Łącznik charakteryzuje się tym, że ma 
walcowy korpus / 1 / drążony stopniowo w osi / 8 / 
i cewkę / 4 / umieszczoną w wycięciu na zewnę
trznej waloowej powierzchni. W wydrążeniu 
korpusu / 1 / znajduje się z jednej strony popy-
chacz / 2 / wsparty odsądzeniem o sprężynę /6/, 
a z drugiej strony znajduje się sworzeń / 5 / 
Połączony z popychaczem* / 2 / i zaopatrzony na 
końcu w tuleję stalową /3/, która w górnym 
krańcowym położeniu znajduje się w przestrzeni 
/7/ w obrębie cewki /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G A1(21) 262869 (22) 86 12 09 

(71) Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego 
"Cukroprojekt", Warszawa 

(72) Nasiorow8kl Jarosław, Urbański Krzysztof 

(54) Rura do załadunku produktów sypkich« 
pylących 

(57) Rura wydawcza do załadunku produktów 
sypkich, pylących składa się z części elasty
cznej /3/ i części sztywnej / 2 / . Część ela
styczna /3/ jest wykonana z tkaniny filtra-
cyjnej przepuszczającej nie więcej niż 0,5 m3 

powietrza na m 2 i minutę. Stosunek pola prze
kroju rury wlotowej / 7 / do pola przekroju 
części elastycznej /3/ wynosi co najmniej 
1:6. /1 zastrzeżenie/ 
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Jedna para kół /4/ kosza zasypowego /5/, 
napędzana od silnika elektrycznego /15/ poprzez 
reduktor /16/, umieszczona jest na torze /3/ 
pomostu, natomiast druga para kół /20/ na to¬ 
rze /21/, umieazczonyra na ramie /22/ wózka jez¬ 
dnego /li poruasającego aię po torze /3/ pomo¬ 
stu na kółkach /6/, przy czym kosz zasypowy 
/5/ połączony jest z wózkiem jezdnym /7/ roz¬ 
łącznym sprzęgiem /29/, umożliwiającym przejazd 
samego kosza zasypowego /5/ jak i przejazd ko¬ 
sza zasypowego /5/ z wózkiem /7/ po torze /3/ 
pomostu. /5 zastrzeżeń/ 

4(5l) B66C A1(21) 262933 (22) 86 12 10 
(71) Zakłady Urządzeń Górniczych "Glimag", 

Gliwice 
(72) Mydlarz Jerzy 
(54) Chwytak samozaciskowy 
(57) Chwytak ma nośny pręt /1/, na którym 
jest osadzona przesuwna tuleja /8/ zakończo
na prowadzącym elementem /10/. Na przesuwnej 
tulei /8/ jest zabudowany pierścień /11/ połą
czony za pomocą przegubów /13/ z dźwigniami 
/14/ f które za pomocą swoich występów /15/ są wsparte na prowadzącym elemencie /10/. Przeciw
ległe końce dáwigni /14/ są zamocowane do mi-
mosrodowych zaciskowych szczęk /7/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B66D A1(21) 262770 (22) 86 12 02 
(71) 

(72) 

4(51) B66D A1(21) 262770 (22) 86 12 02 
(71) Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo 

Węglowe, Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Borynia", Jastrzębie Zdrój 

(72) lfyrczek Jan, Sibila Krystian, 
Pioseczny Norbert, Pukowiec Alojzy 

(54) Przyciągarka hydrauliczna i sposób 
jej pracy 

(57) Przyciągarka ma bęben /3/ osadzony na 
wale /5/« na którym również zamocowany jeat 
mechanizm zapadkowy połączony poprzez jarzmo 
/§/ i jego ramię /10/ z tłoczyskiem /11/ 
siłownika hydraulicznego /13A Na wale /5/ 
zamocowany jest także mechanizm zapadkowy 
/15/, który przeznaczony jest do blokowania 
luzowania liny. Bęben /3/ wykonuje ruchy obro
towo—przerywane, a na pełny jego obrót skła
dają się cztery ruchy posuwisto-zwrotne tło-
czyska /11/ siłownika hydraulioznego /I3/. 

/6 zaetrzeżeli/ 

4(51) B66P A1(21) 262942 (22) 86 12 10 
(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Żebrowski Marek 
(54) Urządzenie podnośne 
(57) Urządzenie przeznaczone do pracy w 
pomieszczeniach telewizyjnych i teatralnych 
charakteryzuje się tym, że ma wciągarkę i 
układacz /!/ lin /10/ zawierający rolki pro
wadzące /9/ bsadzone na osiach utwierdzonych 
miedzy nakładką, a nakrętką /5/» za pomocą 
której układacz je3t połączony z wałem /6/ 
z nagwintowanymi końcami o tym samym kierunku 
zwojów. Wciągarka ma wał bierny /2/, na który 
osadzone są bębny do nawijania i magazynowa
nia lin. /4 zastrzeżenia/ 
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4(51) B66P A1(21) 262945 (22) 86 12 10 

(71) Politechnika Szczecińska» Szczecin 
(72) Żebrowski Marek, Zapłata Marek, 
v Jacyno Czesław 

(54) Urządzenie do podnoszenia 1 opusz
czania trawersy 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
pa wciągarkę / 2 / zamocowaną na początku 
rany /1/» a na drugim końcu ramy zamocowany 
jest zespół zabezpieczający /9/, mający krąż
ki, przez które przeprowadzone są liiiy nośne 
i liny bezpieczeństwa, przy czym zespół zabez
pieczający realizuje jednocześnie funkcję 
íflbezpieözenia przed przeciążeniem lin i zlu-
jowaniera się lin oraz utrzymuje stały stosu
nek sił działających w linach nośnych i w 
linach bezpieczeństwa. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B66F A2(21) 267980 (22) 87 09 28 

(71) Zakłady Urządzeń i Elementów Technicznych 
Przemysłu Lekkiego "ZUT", Zgierz 

(72) Klerus Andrzej 

(54) Urządzenie do spyohania ładunków 
z wideł wózka podnośnikowego 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
mecnanizm śrubowy ma zaopatrzoną w korbę /12/ 
śrubę /11/ współdziałającą z nakrętkami /13 
i 14/ o przeciwnych gwintach, połączonymi z 
jednej strony ze spychaczem ładunków za pomocą 
wychylnych górnych i dolnych łączników /22a, 
23a/ usytuowanych równolegle względem siebie, 
zaś z drugiej strony z nieruchomą ramą za po
mocą wychylnych górnyoh i dolnych kątowych 
dźwigni /20a, 21a/ usytuowanych równolegle 
i krzyżowo względem siebie. /4 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ C 

CHEMIA I METALURGIA 

(51) C01B A1 (21) 268265 (22) 87 10 16 

30) 86 10 17 - SU - 4131466 
86 10 17 - SU - 4131457 

i 86 10 17 - SU - 4131455 
71) Institut Kataliza Sibirskogo Otdielenlja 

Akademii Nauk SSSR, Novosibirsk, SU 
t2) Matros Jurij Saevlc, Zagorujko Andrej 

Nikolaevic, Malachowa Irina Vasil eroa, 
Eremin Oleg Georgievic 

(54) Sposób wytwarzania siarki elementarnej 

(57) Celem otrzymania siarki elementarnej, 
do warstwy katalizatora podzielonej co naj
mniej na dwie części, doprowadza się w kierun
ku prostopadłym do przekroju, według którego 
podzielona jest warstwa katalizatora, gaz rea
kcyjny o temperaturze nie niższej od 120°C. 
Przy tym co najmniej do jednej z części war
stwy katalizatora doprowadza się dwutlenek 
siarki i siarkowodór o temperaturze nie niż
szej od punktu rosy siarki. Między częściami 
warstwy katalizatora, jakie się tworzą przy 
Podziale warstwy katalizatora na części, 
realizuje się mieszanie i/lub ochładzanie 
gazu reakoyjnego. Przy tym okresowo zmienia 
się co najmnißj w jednej części warstwy 
katalizatora kierunek doprowadzania gazu 
reakcyjnego na przeciwny w miarę osiągnięcia 
różnicy temperatury tego gazu na wejściu i 
wyjściu z warstwy katalizatora równej 50-150°C. 

Wytworzoną w wyniku wzajemnego oddziaływania 
gazu reakcyjnego i katalizatora siarkę w sta
nie gazowym odprowadza się z warstwy kata
lizatora i kondensuje się. /4 zastrzeżenia/ 

Uwaga! 
Zgłoszenie C01C A (21) 268264 umieszczono 
na stronie 1. 

4(51) C01G A1(21) 261789 (22) 86 10 03 

f7l) Lubelskie Zakłady Przemysłu Nieor-
' «»licznego "Permedia", Lublin; 

Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Ratajewicz Zbigniew, Sawa Józef, 
V Drąg Piotr, Kuśpit Krzysztof, 

Pawłowski Jeremi 

(54) snoaób i urządzenie do otrzymywania 
siarczanu nlkiawego 

(57) Sposób według wynalazku polega na roz
twarzaniu niklu w kwasie siarkowym przy 
użyciu prądu elektrycznego przemiennego z 
jednoczesnym mieszaniem elektrolitu przez 
barbotaż sprężonym powietrzem o temperaturze 
w i K wyższej od temperatury procesu i wilgot
ności względnej 40-90%. 

Do realizacji spoeobu opracowano apara
turę składającą się z elektrolizera / 1 / z 
barbotką zasilanego prądem przemiennym z 
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transformatora /2/. Ponadto aparatura zawiera 
źródło sprężonego gazu /3/ i kolumnę nawil-
żającą /ł/ z nagrzewnicą /5/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C02F A3(SÏ) 261464 (22) 86 09 17 

(6l) patent 110661 
(71) Politechnika Rzeszowska im. J.Łukasiewicza, 

Rzeszów; Instytut Rybactwa Śródlądowego, 
Olsztyn 

(72) Granops Marian, Kolman Ryszard 

(54) Urządzenie do uzdatniania wody, zwłaszcza 
w podchowalniach wylęgu ryb 

(57) Urządzenie według wynalazku zawiera filtr 
składający się z co najmniej trzech warstw 
filtracyjnych /1/, pomiędzy którymi jest wolna 
przestrzeń, wypełnionych diatomitem o granula
cji 10-0,5 mm oraz piaskiem o granulacji 0,3-
0,8 mm, /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C02P A1(21) 262897 (22) 86 12 10 

(71) Dyrekcja Budowy Wodociągu Północnego 
i Oczyszczalni Ścieków, Warszawa 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego 
"Stolica", Warszawa 

(72) Kosiński Władysław, Dindorf Lesław, 
Bilski Konrad, Mazur Sylwester, 
Ciepielowski Janusz, Stefanicki 
Jacek, Ziemiec Sławomir, Jagielski 
Tomasz 

(54) Sposób kompostowania osadów ściekowych 
zużyciem odpadów komunalnych i/lub 
przemysłowych oraz urządzenie do 
stosowania tego sposobu 

(57) Sposób kompostowania osadów ściekowych 
z użyciem odpadów komunalnych i przemysłowych 
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu 
polega na mieszaniu osadów korzystnie z pominię-
ciem przeróbki w procesie tlenowej lub beztle-

4(51) C02P A1(21) 259977 (22) 86 06 06 

(75) Karchut Edward, Słupsk 
Malej Józef, Koszalin 

(54) Sposób i urządzenie do magazynowania 
cieczy, zwłaszcza napowietrzania 
wody lub ścieków 

(57) Sposób polega na wydłużeniu drogi prze
mieszczania się gazu w cieczy zawirowanej 
stycznie do ścianek cylindrycznej kolumny 
Gaz zostaje wprowadzony do cieczy przy nadciś
nieniu równoważącym parcie słupa cieczy w 
kolumnie. 

Urządzenie posiadające kształt pionowej 
kolumny ma co najmniej Jedną dyszę /4/ usytuo
waną na poziomie dennicy /3/, stycznie do jej 
średnicy, przez którą wprowadzana jest oiecz 
pod ciśnieniem, a w pobliżu dyszy ?4/ znajduje 
się dysza powietrza /5/ korzystnie o przekroju 
prostokątnym. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C02P A1(21) 262805 (22} 86 12 03 

(71) Techniczno-Ekonomiczna Spółdzielnia 
Pracy "Espert", Krakówj Instytut 
Techniki Jądrowej, Kraków; Politechnika 
Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków 

(72/ Szkatuła Antoni, Ratajczyk Tadeusz, 
Bednarski Stanisław, Bania Andrzej, 
Modrzewski Henryk, Cader Barbara 

(54) Linia technologiczna uzdatniania wody 

(57) Linia technologiczna uzdatniania wody 
zawiera multihydrocyklon /1/ połączony popraejt 
mieszadło statyczne /2/ i aparat do obróbki 
wody polem magnetycznym /3/, z mieszalnikiem 
/5/ złączonym z osadnikiem lamelowym /6/. 
Wyjście mieszalnika lamelowego /6/ jest połą
czone poprzez pompę pośrednią /7/ i wymienni
ki ciepła /8/ z chłodnią /9/, której misa /10/ 
jest połączona poprzez pompę wody obiegowej 
/11/ z rurociągiem wody powrotnej /12/. 
Do rurociągu wody powrotnej /12/ jest podłą
czony samoczynny filtr bocznikowy /13/. 

/1 zastrzeżenie/ 
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l(5l) C02P A1(21) 263026 (22) 86 12 15 

(71) I n s t i t u t Ciężk ie j Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzlerzyn-Koźle; 
Zakłady Koksownicze im. Powstańców 
Ś l ą s k i c h , Zdzieszowice 

(72) Bal S t a n i s ł a w , Dragun Henryk, Jwa 
Henryk, Morawski Romuald, Wanecki 
F r a n c i s z e k , Wróbel Lucjan 

(54) Sposób rozkładu rodanków sodu i potasu 

(57) Sposób rozkładu rodanku sodu i potasu, 
zwłaszcza w roztworach pochodzących z proce
sów ods iarczania gazu koksowniczego, polega na 
tym, że roztwór odpadowy, zawierający rodanki 
sodu i / l u b potasu miesza s i ę z wodorotlenkiem 
sodowym i / l u b potasowym w stosunku molowym 
li /1»5-3»5/, ogrzewa do temperatury 423-573K 
i utrzymuje w t e j temperaturze przez okres 
5-240 minut pod ciśnieniem 0,01-10 MPa. Otrzy-
Bana mieszanina s o l i nadaje s i ę do ponownego 
wykorzystania w p r o c e s i e ods iarczania gazu 
lub w innych procesach przemysłu koksowniczego, 

/1 z a s t r z e ż e n i e / 

4(51) C02P A1(21) 263O88 (22) 86 12 17 

(71) P o l i t e c h n i k a Gdańska, Gdańsk 
172) Juchniewicz Romuald, Szukalski J a n , 

Jankowski Jezmar, Sokolski Wojciech, 
Stankiewicz E l ż b i e t a , Karciarz Jarosław 

I54) Sposób hamowania k o r o z j i i n s t a l a c j i 
wodnych. zv/łaszcza r u r stalowych 
"öcynkovyanych rozprowadzających wodę, 
ïïzczegôlnle c i e p ł ą wodę użytkową 

(57) Ocenia s i ę zagrożenie korozyjne przez 
Pomiar elektrochemiczny szybkości k o r o z j i , a 
Po u s t a l e n i u war tośc i początkowej włącza s i ę 
ochronę przez u s t a l e n i e prądu polaryzacyjnego 
anody aluminiowej w granicach od 0,001 do 
0,125 m3 wody/dobę i kontynuuje pomiar szyb

kości k o r o z j i . W chwili spadku mierzonej 
szybkości k o r o z j i do wartości co najmniej 
połowy us ta lone j wartości początkowej wyłącza 
s i ę lub ogranicza ochronę, po czym kontynuuje 
pomiary wspomnianej szybkości koroz j i , a w 
chwili gdy mierzona wartość szybkości korozj i 
osiągnie co najmniej około jbrzy czwarte wartości 
początkowej włącza s i ę ponownie ochronę, pow
tarza jąc t a k i e cykle . Szybkość korozj i mierzy 
s i ę korzystnie przez wyznaczenie r e z y s t a n c j i 
polaryzacyjnej s t a l i ocynkowanej w środowisku 
c i e p ł e j wody a lbo przez pomiar prądu korozyjne
go. Efekt ochrony określa się przez zapis 
magnetyczny. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C02F A1(21) 265770 (22) 87 05 19 

C30) 86 05,19 - HU,- £104/86 
(71) Tatabanyai Szénbányák, Tatabanya, HU 

(54) Sposób oczyszczania ścieków zawiera
jących organiczne substancje, zwłasz
cza skutecznego usuwania f o s f o r u T 
azotu, oraz urządzenie do przeprowa
dzenia sposobu 

(57) Urządzenie do oczyszczania ścieków 
składa s ię z anaerobowego/2yi aerobowego/3/i 
semianaerobowego/4/zbiornika oraz dodatkowego 
osadnika/5/ przy czym ścieki/1/wymieszane z 
n ie zawierającym rozpuszczonego t l e n u , recy-
rkulującym czynnym szlamem/7/z dodatkowego 
osadnika prowadzi s ię do anaerobowego zbior
nika fermentacyjnego 2 o poziomie t lenu poni
żej 0,1 mg/l, w którym czas przebywania z a s i 
la jących ścieków wynosi nie więcej n i ż 2,5 
godziny, potem tak sfermentowany szlam pro
wadzi s i ę do aerobowego zbiornika/3/o zawar
t o ś c i rozpuszczonego t l e n u co najmniej 2 
mg/l i do związanego recyrkulująco semianae-
robowego zbiornika/i/, gdzie obok procesów n i t ry-
f l k a c j i i d e n i t r y f i k a c j i odbywa s ię przyłą
czenie fosforu i organicznego węgla do bioma
sy, a potem oczyszczoną wodę/6/oddziela s ię 
od biomasy w dodatkowym osadniku/5/ 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) C02F A1(21) 267503 C22) 87 08 27 

(71) I n s t y t u t Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 
(72) Pomianowski Jan 

(54) Sposób wytrącania osadów wolframu w 
roztworach wodnych, zwłaszcza z popro
dukcyjnych roztworów wodnych stężonych 
i/lub rozcieńc zonych 

(57) Sposób wytrącania osadów wolframu w roz
tworach wodnych, zwłaszcza z poprodukcyjnych 
roztworów stężonych lub rozcieńczonych zawie
rających jony wolframiaiiowe WO^2-, kwasy orga
niczne RCOOH, zwłaszoza kwas winylowy l/lub 
cytrynowy, jony sodowe Na 1+, kobaltowe C o 2 + . 

nowej stabilizacji, z odpadami komunalnymi i 
or2emysłowymi oraz z zawracaną do obiegu częś
cią kompostu z procesu dojrzewania. Mieszanie 
jdbywa Qię w bunkrze zasypowym /1/ i pozio-
„yin cylindrze obrotowym /3/ przy zachowaniu 
optymalnych warunków wilgotności masy poddawa
nej kompostowaniu w granicach 50% /powyżej/. 
p0 cylindra obrotowego /3/ wprowadza się odzy-
gkiwany w drodze separacji magnetycznej złom 
jalazny aź do uzyskania w obiegu do 5% wago-
gTch wprowadzonej masy. 

Powietrze z układu wentylacyjnego jest 
-korzy s ty wane w procesie kompostowania a odory 
1 tego powietrza są likwidowane przy pomocy 
płuczki ściekowej. /5 zastrzeżeń/ 
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jony wodorowe H + i siarczanowe S O 4

2 - , cha-
rakteryzuje się tym, że do roztworu, w którym 
wytrącane są osady wprowadza się jony azota-
nowe NO-, lub jony nadtlenkowe 0 2 lub pod-

chlorynowe CIO lub nadchloranowe CIO. lub 
jony innych silnych utleniaczy i wodzian hy-
drazyny N2H^.HpO, przy czym jony wodorowe H

 1+ 

i jony siarczanowe SO4

2- i jony azotanowe 
NO3

1-, lub jony nadtlenkowe 02

2- lub jony pod-
chlorynowe CIO lub nadchloranowe CIO. 
lub jony innych silnych utleniaczy wprowadza-
ne są w I etapie reakcji, wskaźnik pH roztworu 
na początku reakcji utrzymuje się około 1, 
natomiast pH roztworu w czasie prowadzenia 
procesu utrzymuje się około 7. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C03B A1(21) 267165 (22) 87 08 04 

(30) 86 08 06 - DE - 36 26 076.2 
(71) Sorg GmbH u. Co. KG, Lohr am Main, DE 

(54) Podgrzewacz stłuczki szklanej 

(57) Podgrzewacz stłuczki szklanej, w którym 
w części nagrzewającej gorący gaz, wychodzący 
z przewodu doprowadzającego, przepływa przez 
stłuczkę szklaną, oddając ciepło i odpływa 
przez przewód odprowadzający, a stłuczka 
jest prowadzona między ścianami prowadzącymi, 
tworzącymi szyb dla stłuczki i umożliwiający-
mi wlot oraz wylot gazu, charakteryzuje się 
tym, że co najmniej jedna ze ścian prowadzących 
/23, 24, 25» 26/ jest ruchoma względem drugiej 
ściany prowadzącej lub innych ścian prowadzą-
cych /23, 24, 25» 26/ z zachowaniem zmiennego 
odstępu« /9 zastrzeżeń/ 

4 (51) C04B A1(21) 261566 (22) 86 09 24 

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

(72) Kucza Józef, Pietroń Józef, Wójcik 
Maria 

(54) Spoaób ciągłego wytwarzania gip3U 
połwodnego w pionowej prażarce kotłowni 

(57) Spoaób polega na tym, że zasilanie kotła 
prażalniczego surowcem odbywa się poprzez 
W3yp usytuowany w środkowej, centralnej części 
kotła, pr^y czym do surowca dodaje 3ię dys-

pergator w postaci soli skondensowanych 
wielordzeniowych sulfokwasów aromatycznych 
w ilości 0,01 do 3,00% w stosunku do masy 
surowca. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C04B A3 (21) 262375 (22) 86 11 n 

(61) patent 101269 
(71) Skawińskie Zakłady Materiałów Ognio-

trwałych, Skawina 
(72) Drabik Stefan, Stachurski Justyn, 

Guldan Zygmunt, Kawecki Marian, 
Wielanowski Krzysztof, Rożnowski 
Janusz, Cader Krzysztof 

(54) Sposób produkcji ogniotrwałych wyrobów 
Typu korundowego 

(57) Sposób polega na zmieszaniu następują
cych składników: 
40-70% palonki wysokoglinowo-korundowej o 
zawartości 80-90% tlenku glinu, o granulacji 
poniżej 6 mm, 3-7% ogniotrwałej gliny surowej 
o ogniotrwałości zwykłej co najmniej I69 aP 
i o zawartości 0,4-1% MgO i 1,5-3% Fe2o3 

w postaci wodnej zawiesiny. 15-30% korundu 
spiekanego, elektrokorundu, technicznego 
tlenku glinu lub palonki wysokoglinowo-ko-
rundowej o zawartości powyżej 85% Al2O3, o gra
nulacji poniżej 0,5 mm, 2-8% ogniotrwałej 
gliny surowej o ogniotrwałości zwykłej co 
najmniej I69 sP i o zawartości 0,5-1% MgO 
i 1,5-3% P e2°3 w postaci wodnej zawiesiny 

lub o granulacji poniżej 1 mm, 1-2% ługu 
posiarczynowego, dekstryny lub innego orga
nicznego lepiszcza, przy czym jeśli zawartość 
o ogniotrwałej glinie surowej MgO wyniesie 
poniżej 0,4% a í^o0-} P o n i z e3 1 »5% do masy 
dodaje się bezpośrednio po drobnej granulacji 
korundu spiekanego, elektrokorundu, palonki 
wysokoglinowej lub technicznego tlenku glinu 
0,2-0,5% materiału zawierającego co najmniej 
50% MgO lub BpO., o granulacji poniżej 0,5 mm 

lub w postaci wodnego roztworu, lub zawiesiny, 
a następnie z otrzymanej masy formuje się pros
tki lub kształtki pod ciśnieniem powyżej 60 
MPa, które suszy się do wilgotności poniżej 
1% i wypala w temperaturze powyżej 1550°Ct 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C04B A1(21) 262743 (22) 86 12 02 

(71) Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
(72) Skrzypek Jan, Kuzko Antoni, Przepiera 

Aleksander, Gawron Zbigniew 

(54) Środek regulujący wiązanie i przyspie-
szający twardnienie betonów i zapraw. 

(57) Środek składa się z: 100 części wagowych 
siarczanu żelazawego, od 100 do 200 części 
wagowych siarczanu sodowego i/lub potasowego, 
od 10 do 200 części wagowych chlorku sodowego 
i/lub potasowego oraz od 0,5 do 8 części wago-
wych kwasu siarkowego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C04B A1(21) 263035 (22) 86 12 17 

(71) Zakłady Porcelany "Ćmielów", Folska 
(72) Kalita Antoni, Batugowska Halina, 

Kalita Andrzej, Koziarz Wanda, Łabus 
Genowefa 
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(54) Sposób przygotowania mas do produkci! 
cienkO3Cierme.1 porcelany 

(57) Sposób według wynalazku polega na wymie-
szeniu w młynie kulowym zasypanych w sposób 
frakcjonowany: skalenia typu trachit w iloś-
ci 13-26% wagowych, skalenia w iloáci 0-1,5% 
wagowych, skaleniokwarcu w ilości 0-20% wago-
wych, stłuczki biskwitowej w ilości 5-7% wa-
gowych, wstępnym ich mieleniu, następnie do-
daniu kaolinu w ilości 7-9% wagowych, rozbeł-
taniu w mieszadle śmigłowym mieszaniny przy-
gotowanej w młynie kulowym z wcześniej rozmie-
szanymi w tym mieszadle kaolinami w ilości 
46-50% wagowych. Przepuszczona następnie masa 
przez układ magnesów poddawana jest odwodnie-
niu na prasach filtracyjnych, po czym przera-
biana na gaiety na prasach próżniowych lub 
odwodniona na prasach filtracyjnych rozbełtana 
z odpowiednią ilością wody z upłynniacsami 
w ilości 0,14-0,15% wagowych na masę odlewni-
czą. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C05P A1 C21) 266583 C22) 87 07 02 

(30) 86 07 04 - SU - 4086852 
(71) Nauchno-Proizvodstvennoe Obiedinenle po 

Selskhokhozyaistvennomu Mashinostroeniju 
NPO VISKHOM, Mosków, SU 

(72) Jury Noievich Lipov, Alexandr Viktorovich 
Khromov, Anatoly Sergeevich Vinogradov, 
Natalya Ivanovna Prozorovskaya 

(̂ 54) Komba.ln do wytwarzania kompostu 

(57) Przedmiotem wynalazku jest kombajn do 
wytwarzania kompostu, zawierający zamontowany 
w górnej części obudowy zbiornik /10/ dla 
gipsu z oknem wyładowczym /11/, usytuowanym 
bezpośrednio nad strefą /A/, w której przera
biany materiał znajduje się w stanie zawie
szenia. Okno to jest połączone z wymienioną 
atrefą poprzez otwór w obudowie /1/ kombajnu. 

Wynalazek ma zastosowanie głównie w 
hodowli pieczarek. /3 zastrzeżenia/ 

4(5l) C06D A1(2l) 262755 (22) 86 12 03 

- (71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "Boryszew 
Erg", Sochaczew 

(72) Madej Czesław, Daniluk Swa, Drapała 
Jan W., Grzelak Elżbieta, Sarbiński 
Lechosław, Dobosz Irena, Świątek 
Jadwiga, Mazur Danuta 

(54) Mieszanka pirotechniczna dymu szarego 

(57) Mieszanka według wynalazku składa się 
s 29 do 52 części wagowych sześciochloroetanu, 
20 do 45 części wagowych tlenku cynkowego, 
1 do 4 części wagowych proszku glinowego, 
2 do 6 części wagowych tlenku żelazowego, 
15 do 25 części wagowych chloranu potasowego 
oraz 3 do 9 części wagowyoh zawiesiny węglanu 
sodowego w oleju maszynowym o stężeniu 25 do 
50%. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1(21) 260785 (22) 86 07 24 

(71) BP Chemicals Limited, Londyn, GB 

(54) Sposób wytwarzania izobutylobenzenów 

(57) Sposób wytwarzania izobutylobenzenu 
polega na tym, że w pierwszym etapie kontak
tuje się winylocykloheksen i izoolefinę z 
katalizatorem dyamutacji w warunkach dysmuta-
cji z wytworzeniem izobutenylocyklohekaenu i 
innej olefiny i w drugim etapie kontaktuje się 
otrzymany izobutenylocykloheksen z katalizato
rem dehydroizomeryzacji w podwyższonej tempe
raturze otrzymując izobutylobenzen. 

/10 zastrzeżeń/ 

4C51) C07C A1(2^ 261507 (22) 86 09 23 
A01N 

(30) 85 09 25 - GB - 85.23606 
(71) Shell Internationale Research 

Maatschappij B.V., Haga, NL 

(54) Środek szkodnikobójczy 

(57) Środek szkodnikobójczy zawierający nośnik 
i substancję czynną charakteryzuje się tym, że 
jako substancję czynną zawiera związek o wzo
rze ogólnym 1, w którym każdy podstawnik A i 
B niezależnie oznacza atom chlorowca lub grupę 
alkilową, m ma wartość 0 lub 1, Q oznacza gru
pę o wzorze ogólnym 8, w którym R oznacza 
ewentualnie podstawioną grupę alkilenową, w 
której element -CH„- jest zastąpiony przez 
atom tlenu lub siarki lub przez grupę sulfo
nową lub sulf otlenkową lub przez grupę o wzo— 
rze N-R , w którym R oznacza ewentualnie pod
stawioną grupę alkilową, alkilokarbonylową, 
alkoksykarbonylową, dialkiloaminokarbonylową, 
alkilosulfonyIową lub arylosulfonylową i/lub, 
w której element -CIL- jest zastąpiony przez 
grupę karbonylową lub tiokarbonylową lub Q 
oznaoza grupę o wzorze ogólnym -CR R^R% w 
którym R oznacza atom wodoru lub ewentualnie 
podstawioną grupę alkilową, R oznacza atom 
chlorowca, grupę cyjanową lub nitrową lub 
ewentualnie podstawioną grupę alkilokarbonylo
wą, alkoksykarbonylową, arylokarbonylową, 
aryloksykarbonylową lub dialkiloaminokarbony
lową i R* oznacza dowolną grupę wymienioną 
dla podstawnika R2 i/lub R 3 albo R2 i R4" ra
zem oznaczają grupę alkilenową ewentualnie 
podstawioną albo R^ i R razem oznaczają grupę 
o wzorze ogólnym 9, w którym T oznacza atom 
siarki lub tlenu, R y oznacza ewentualnie pod
stawioną grupę alkilenową i R oznacza grupę 
metylenową, karbonylową lub tiokarbonylową, 
przy czym ewentualne podstawniki części 
alkilowej lub grupy alkilenowej są wybrane 
spośród atomów chlorowca, grup cyjanowych, 
alkoksylowych, chlorowe oalkoksy Iowy eh, alki-
lokarbonylowych, chloroweoalkilokarbonylowych, 
alkoksykarbonylowych i chloroweoalkoksy karbp-
nylowych i ewentualne podstawniki grupy arylo-
wej są wybrane z tych samych grup oraz z grup 
alkilowych, chlorowcoalkilowyoh i nitrowych, 
X oznacza atom chlorowca, grupę cyjanową, 
nitrową, alkilową lub chlorowcoalkilową, każdy 
z podstawników Y i Z niezależnie oznacza atom 
chlorowca, grupę cyjanową, nitrową lub chlo-
towcoalkilowa, n ma wartość O, 1, 2, 3 lub 4 
a p ma wartość O, 1 lub 2. /5 zastrzeżeń/ 
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4(51) C07C A1(21) 262100 (22) 86 10 29 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Balcerzak Irena, Ciborowski Stanisław, 

Szarlik Stefan, Pochwalski Marek, 
Uszyński Aleksander, Osoba Jerzy, 
Marchwiowy Marek 

(54) Sposób selektywnego otrzymywania 
cykloheksanonu i cykloheksanom 

(57) Sposób polega na tym, że utlenianie 
cykloheksanu prowadzi sie w obecności rozpusz
czalnej w środowisku reakcji soli żelaza, zaś 
do produktu reakcji odbieranego z reaktora 
utleniania dodaje sie rozpuszczalnej w cyklo
heksanie soli chromu i utrzymuje się ten pro
dukt przez określony czas w nienapowietrzanym 
aparacie. Sól chromu można też dodawać do 
kolumnyt w której oddestylowuje się cyklohek
san, który nie przereagował. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1(,2l) 262102 (22) 86 10 29 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Balcerzak Irena, Ciborowski Stanisław, 

Szarlik Stefan, Poohwalski Marek, 
Uszyński Aleksander, Rygiel Stanisław, 
Wais Jan, Gucwa Antoni J. 

(54) Sposób selektywnego utleniania cyklo-
Heksanu do cykloheksanolu i cyklo
heksan onu 

(57) Sposób polega na prowadzeniu procesu w 
obecności katalizatora żelazowego rozpuszczal
nego w środowisku reakcji oraz w obecności 
katalizatora chromowego również rozpuszczalne
go w środowisku reakcji, przy czym katalizator 
żelazowy wprowadza się w pierwszej fazie pro
cesu utleniania, w przemysłowym wielosekoyjnym 
reaktorze lub w baterii reaktorów wprowadza 
się go do pierwszej lub pierwszych sekcji bądź 
reaktorów, zaś katalizator chromowy wprowadza 
się w ostatniej fazie procesu utleniania, w 
przemysłowym reaktorze wielosekcyjnym lub w 
baterii reaktorów katalizator ten wprowadza się 
do ostatniej lub ostatnich sekcji bądź rea
ktorów. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1(21) 262958 (22) 86 12 10 

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

(72) Szewczyk Henryk, Kusz Piotr, Łuczyn 
Stanisław, Kondziołka Zofia, Wieczorek 
Dorota 

(54) Sposób rozdziału i oznaczania kwasu 
akrylowego, kwasu octowego 1 K e t o ^ 
nu metylowoetylowego w strumieniach 
technologicznych z procesu wytwarza
nia kwasu akrylowego 

(57) Sposób polega na tym, że analizowaną 
próbę poddaje się rozdziałowi w strumieniu 
gazu obojętnego w kolumnie chromatograflot
nej programowanej w zakresie temperatur 
383-523 K, wypełnionej politlenkiem 2,6-
difenylo-p-fenylenu. 

Sposób pozwala na oznaczenie powyższych 
składników w mieszaninie w zakresie stężeń 
od 0,005-10056 wagowych. /1 zastrzeżeni«/ 

4(51) C07C AK21) 263037 (22) 86 12 17 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Słoń Krzysztof, Sielużycki Jerzy, 

Leszczyński Zbigniew 

(54) Sposób otrzymywania kwasu tiogli-
kolowego 

(57) Sposób otrzymywania kwasu tioglikolowego 
w reakcji chlorooctanu sodowego z wodoroaiar-
czkiem sodowym, polega na tym, że roztwory 
reagentów, po wstępnym szybkim zmieszaniu, 
dozuje się w sposób ciągły do reaktora kolum
nowego z wypełnieniem, z szybkością zapewnia
jącą laminarny przepływ cieczy w reaktorze. 
Proces w reaktorze prowadzi się w temperaturze 
do 100°C pod ciśnieniem normalnym lub podwyż
szonym. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C07C A1(21) 263144 (22) 86 12 18 

(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów 
i Ogniw, Poznań 

(72) Krugiołka Urszula 
(54) Sposób oczyszczania chlorku tionylu 

(57) Sposób oczyszczania chlorku tionylu 
przeprowadza się poprzez destylację wstępną 
z olejem lnianym i dalej rektyfikację w tem
peraturze od 70° do 80°C dodając metaliczny 
lit w ilości od 0,3 g do 2,5 g# 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07C A1(21) 26315O (22) 86 12 18 

(71) Zakłady Azotowe im. P. Dzierżyńskiego, 
Tarnów 

(72) Wais Jan, Kasznia Andrzej, Makal 
Konstanty, Balcerzak Kazimierz, 
Zimowski Andrzej, Vieweger Tadeusz, 
Maczuga Jan, Szparski Jozef, Krzyszto-
forski Andrzej, Żyliński Marek, Rygiel 
Stanisław, Łonak Bogusław, Majewski 
Janusz, Pochwalski Marek, Gucwa Marian 

(54) Sposób wyodrębniania czystego cyklo-
heksanonu z produktów uxleniania 
cykloheksanu i odwodornianla cyklo
heksanolu 

(57) Sposób, w którym oddziela się zanieczy
szczenia niskowrzące, wyodrębnia cykloheksa-
non, a następnie wydziela cykloheksanol, po
ddaje go odwódornianiu i produkty odwodornis-
nia zawraca do destylacji polega na tym, że 
przed wyodrębnieniem cykloheksanonu wydziela 
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aie przedgon cykloheksanonowy, zawierający 
głownie cykloheksanem oraz związki o tempera
turze wrzenia zbliżonej do temperatury wrzenia 
cykloheksanonu, związki tworzące z nim azeotro
py i związki o temperaturze wrzenia wyższej. 
DO. temperatury wrzenia cykloheksanonu desty
lujące przed nim jako azeotropy z bardziej 
lotnymi związkami, a z pozostałości po wyo
drębnieniu cykloheksanonu, przed wydzieleniem 
oykloheksanolu wydziela się przedgon cyklohe-
fcsanolowy zawierający głownie cykloheksanol i 
cykloheksanon oraz związki o temperaturze 
»rżenia zawartej między temperaturami wrzenia 
cykloheksanonu i oykloheksanolu i związki two
rzące z cykloheksanulem azeotropy, przy czym 
stosuje się dwustopniowe oddzielanie zanieozy-
seczeń niskowrzących pod ciśnieniem atmosfe
rycznym. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C07C A1(21) 263274 (22) 86 12 23 

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

(72) Pisarzewska Ewa, Pokorska Zofia, 
Iwański Lech, Jasieńkiewicz Jerzy, 

Í
Stajszczyk Manfred, Jazienicka Danuta, 
Dyrda Bernard, Rybicki Wojciech, 
Poturalski Roman 

54) Sposób wytwarzania nadtlenodwuweglanów 
organicznych 

(57) Sposób polega na wytwarzaniu nadtleno-
dwuwęglanów organicznych o ogólnym wzorze 
R-0-C/=»0/-0-0-C/=0/-0-R,w którym R oznacza 
grupy alkilowe lub alkiloaromatyczne lub 
cykloalkilowe przez utlenianie nadtlenkiem 
wodoru w środowisku alkalicznym lub nadtlen
kiem sodu, chloromrówczanów o ogólnym wzorze 
fi-0-C/=0/-Cl, wytworzonych z fosgenu i alko
holi alifatycznych lub alkiloaromatycznych 
lub cykloalkilowych lub cykloheksylu w obec-
aości alkoholi alifatycznych o ilości węgli 
od 1 do 4, przy czym ďo utleniania stosuje się 
alkohole alifatyczne rozpuszczalne w wodzie 
zawierającej do 20% wagowych chlorku sodu, 
użyte w takiej ilości aby w środowisku reak
cji był co najmniej 1,5 krotny nadmiar alko
holu alifatycznego w stosunku do ilości wę
glanu i chlorku organicznego o ogólnych wzo
rach R r0-C/»0/-0-R i R-C1, przy czym stoso
wany do utleniania chloromrowczan zawiera 
2-11,5% wagowych węglanu i chlorku organicz
nego, stanowiących zanieczyszczenia. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1(21) 263288 (22) 86 12 24 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Juskowiak Michał, Olszanowski Andrzej, 

Jurasz Krzysztof 

(54) Sposób wytwarzania aminowych pochodnych 
eterów dlfenylowy eh 

(57) Sposób wytwarzania aminowych poohodnych 
eterów difetylowych o ogólnym wzorze 1, w 
którym R oznacza atom chloru lub grupę amino-

2 wą, a R oznacza grupę metoksylową lub aminową, 
polega na tym, że związek o ogólnym wzorze 2, 

gdzie R-> oznacza atom chloru lub grupę nitrową, 
natomiast R oznacza grupę nitrową lub meto
ksylową, poddaje się redukcji w środowisku 
uwodnionego alkoholu alifatycznego zawierają
cego od 2 do 4 atomów węgla w cząsteczce lub 
uwodnionej mieszaniny takich alkoholi, za 
pomocą żelaza. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1(21) 263290 (22) 86 12 24 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Juskowiak Michał, Olszanowski Andrzej, 

Jurasz Krzysztof 

(54) Sposób wytwarzania nitrowych pochodnych 
eterów difenviowych 

(57) Sposób wytwarzania nitrowych pochodnych 
eterów difenylowych o ogólnym wzorze 1, w 
którym R oznacza atom chloru lub grupę n i t ro-
wą, a R oznacza grupę nitrową lub metoksylo
wą, w którym to sposobie związek o ogólnym 
wzorze 2, gdzie R ma wyżej podane znaczenie, 
a R oznacza atom chloru lub grupę wodorotle
nową, poddaje s ię reakcji kondensacji ze 
związkiem o ogólnym wzorze 3» w którym R ma 
wyżej podane znaczenie, natomiast R oznacza 
grupę wodorotlenową lub atom chloru, przy czym 
reakcję tę prowadzi s ię przez ogrzewanie mie
szaniny tych substratów w środowisku alkoholu 
al i fatycznego mającego 2 do 6 atomów węgla 
w cząsteczce, a zwłaszcza alkoholu butylowego 
w temperaturze 110 do 130°C. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1C21) 263382 (22) 86 12 31 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Staniak Henryk, Machowski Stanisław, 

Twardowski Jerzy, Szczerbiński Jerzy 

(54) Sposób otrzymywania pochodnych 
biguanidu 

(57) Sposób otrzymywania biguanidu z dwucy-
janodwuamidu i amin aromatycznych w obecnoś
ci kwasu solnego jako katalizatora charaktery
zuje się tym, że jako aminę aromatyczną sto
suje się o-toluidynę lub 2,5-ksylidynę, do 
której dodaje się stężony kwas solny w ilości 
4-7% wagowych mniejszej od stechiometrycznej 
ilości w stosunku do aminy aromatycznej tak, 
aby pH było od 2,0 do 2,5; następnie po wymie
szaniu dodaje się dwucyjanodwuamid w nadmiarze 
4-7% wagowych ilości stechiometrycznej w sto T 
sunku do aminy aromatycznej i całośó podgrze
wa się do temperatury 365-369 K, po czym chło
dząc w czasie 4-6 godzin do temperatury 353-
357 K, powolnie wytrąca produkt i następnie 
w czasie 1-3 godzin wkrapla się rozcieńczony 
wodny roztwór środka alkalizującego o stęże
niu co najwyżej 20% wagowych w nadmiarze 
4-7% wagowych 3techiometrycznie potrzebnej 
do zobojętniania stężonego kwasu solnego, po 
czym poddaje się całość masy poreakcyjnej 
filtracji, kilkakrotnemu przemywaniu wodą 
destylowaną i suszeniu w temperaturze 353 K. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) C07C A1(21) 263480 (22) 86 12 31 

(71) P.P.H. Polskie Odczynniki Chemiczne, 
Lublin 

(72) Kruk Jerzy, Goławski Janusz, Michno 
Zbigniew, Łysakowska Irena, Łukowski 
Henryk, Czuk Sylwester 

(54) Sposób wytwarzania roztworu naftenianu 
kobaltu o stężeniu co najmniej 8% 

(57) Sposób polega na tym, że wprowadza się 
do kwasu naftenowego wodorotlenek kobaltu i 
ogrzewa do temperatury 130-180 C w ciągu 
2-5 godzin. W trakcie ogrzewania oddestylowuje 
się wodę, a następnie otrzymany produkt schła
dza się i dodaje benzynę lakową lub naftę. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C A1(21) 263509 (22) 86 12 31 

(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewioza, 
Poznań 

(72) Marciniec Bogdan, Urbaniak Włodzimierz, 
Maćkowska Ewa 

(54) Sposób wytwarzania 1.1-bis-trichloro-
"sililoetanu 

(57) Sposób wytwarzania 1,1-bis-trichloro-
sililoetanu w reakcji hydrosililowania winylo-
trichlorosilanu trichlorosilanem, charaktery
zuje się tym, że jako katalizator stosuje się 
fosfinowy kompleks palladu /O/ lub /II/ osa
dzony na modyfikowanym azbeście o ogólnym 
wzorze 1, w którym R> oznacza grupę alkilową, 
X - chlorowiec, Y - azot lub fosfor, m przyj
muje wartości od 0 do 10, n - od 1 do 10, k 
jest liczbą całkowitą przyjmującą wartości 

od 1 do 6, a R oznacza grupę allilową,^ alki
lową, fenyl lub element struktury o ogólnym 
wzorze 2, w którym R1 i k mają wyżej podane 
znaczenie. /I zastrzeżenie/ 

4(51) C07C 
C10M 

A1(21) 266104 (22) 87 06 04 

Instytut Technologii Nafty, Kraków 
(72) Stanik Winicjusz, Chłobowski Kazimierz, 

Zielińska Dorota, Burczyk Romuald, 
Dudek Bogusłaxv, Przyłuska Elżbieta, 
Szczerski Bogusław, Kotowski Mieczysław 

(54) Sposób wytwarzania nadzasadowych 
sulfonianów wapnia 

(57) Sposób polega na tym, że olejowe roatwo-
ry obojętnej lub niskozasadowej soli wapniował 
kwasu naftosulfonowego i/lub kwasu didodeceny-
lobenzenosulf onowego i/lub kwasu polietyleno-
toluenosulfonowego o równoważnikowej zawarto^ 
ci wapnia 0,7 do 2,5 procent wagowych, podgrze-
wa się do temperatury 120 do 135°C, dozuje 
1 do 10 części wagowych polibutenobursztynoi-
midów jako aktywatorów tlenku lub wodorotlenku 
wapnia, 3 do 15 części wagowych promotora 
procesu karbonizacji, 0,05 do 1,3 mola wody 
na mol użytego związku wapnia, 8 do 16 części 
wagowych tlenku wapnia lub wodorotlenku 
wapnia i karbonizuje gazowym dwutlenkiem wę
gla z szybkością 1,0 do 2,0 mola na godzinę, 
na kilogram wsadu, w czasie do 2 godzin, w 
temperaturze 120 do 135°C, po czym otrzymany 
produkt suszy się i oczyszcza przez filtraoję« 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07C AU21) 269502 C22J 87 12 16 

(30) 86 12 18 - JT - 22744A/86 
(71) Eniricerche S.p.A., Mediolan, JT 
(72) Calemma Vincenzo, Rausa Riccardo 

(54) Sposób wytwarzania kwasów humusowych 
z węgla 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że 
utlenianie prowadzi się w środowisku bezwod
nym, za pomocą tlenu lub mieszanin tlenu z 
azotem, w reaktorze ze złożem fluidalnym, 
stosując węgiel o średnicy ziaren od 100 AB» 
do 3 mm i prowadząc proces w temperaturze 
150-300°c, pod cząstkowym ciśnieniem tlenu 
wynoszącym od 0,11 do 1,013 MPa, w czasie 
od 0,5 do 10 godzin. /10 zastrzeżeń/ 

4(51) C07D A1( 21) 260784 (22) 86 07 24 

(30) 85 07 24 - US - 758,199 
(71) Pfizer Inc., Nowy Jork, US 

(54) Sposób wytwarzania nowych hydroksy-i 
alkoksypiryTnidyn 

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, 
w którym R.. oznacza atom wodoru lub grupę alki
lową, Rp oznacza atom wodoru, grupę alkilową, 
cyklopentylową, cykloheksylową, alkenylową, 
fenylową lub fenyloalkilową ewentualnie podsta
wione w pierścieniu fenyłowym, względnie R1 i 
Rp razem z atomem azotu, z którym są. zwią
zane, tworzą grupę pirolidynylową lub piperydy-
lową ewentualnie podstawioną, R, oznacza grupę 

alkilową lub ewentualnie podstawioną grupę fe
nylową albo fenyloalkilową, względnie R, ozna
cza grupę furylową lub tienylową ewentualnie 
podstawioną Re oznacza atom wodoru, grupę alki
lową, fenylową albo ewentualnie podstawioną 
grupę fenyloalkilową, polega na tym, że związek 
o wzorze 4, w którym R 1, Rp» R->, R* mają wyżej 

podane znaczenie a Acyl oznacza grupę acyłową, 
poddaje się hydrolizie, po czym otrzymany 
związek ewentualnie poddaje się reakcji ze związ
kiem o wzorze RcX, w którym Rj- ma wyżej podane 

znaczenie, lecz z wyjątkiem atomu wodoru, a X 
oznacza" grupę łatwo reagującą z grupą hydroksylową. 
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Wytworzone związki są użyteczne w leczeniul 
chorób płuc» stanów zapalnych, uczuleń, chorób | 
układu sercowo-naczyniowego oraz wrzodów trawie
nnych. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D A1(21) 262105 (22) 86 10 29 

(30) 85 10 29 - SE - 8505112-6 
(71) Aktiebolaget Hassie, Ifôlndal. SE 
(72) Alminger Tomas B., Lara a on Hakan S., 

Lindberg Per L., Sunden Gunnel E. 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
benzimidazolu 

(57) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
benzimidazolu o ogólnym wzorze 1, w którym X 
oznacza S lub SO, R , R 2, R 3 i R 4 są jednako
we lub różne i oznaczają atom wodoru, grupę 
Cj-Cg-alkilową, grupę C^-Cy-cykloalkilową, 

grupę Cj-Cg-alkoksylową, grupę Cj-C-,-alkoksy-
C-1-C3-alkilową, grupę C.-C.,-alkoksy-C..-Co-
alkoksylową, atom chlorowca, grupę cyjanową, 
grupę -CP-, grupę nitrową, grupę o wzorze 

-COR , grupę Cj-Cg-alkilotio, grupę C-]-C7-
alkilosulfinylową, grupę arylową, grupę arylo-
Cj-C^-alkilową, grupę aryloksylową, grupę 

C.-Cg-chlorowcoalkoksylową zawierającą lub 
grupę arylo-C.-C/--alkoksylową t względnie R 
i R 2 , R2 i B? lub R3 i R4 razem z sąsiednimi 
atomami węgla z p i e r ś c i e n i a benzimidazolowego 
tworzą jeden lub większą l i c z b ę p i ę c i o - , s z e ś -
c io- lub siemioczłonowych p i e r ś c i e n i , nasyconycł 
lub nienasyconych; ewentualnie zawierających 
1-3 heteroatomy, t a k i e j a k atom wodoru, t l e n u 
lub s i a r k i i ewentualnie podstawionych, R5 
oznacza grupę C..-C/--alkilową, grupę hydroksy-
Cj-Cg-alkilową lub dwuhydroksy-Cj-Cg-alkilową, 
grupę 0.,-C/--alkilową podstawioną, ewentualnie 
w p o s t a c i s o l i , grupę karboksy-C.-C 7 -alkilową, 
ewentualnie w p o s t a c i s o l i , grupę C,-C,-oyklo-
alki lową, grupę Cj-Cg-alkoksylową, grupę hydro-
ksy-C1-Gg-alkoksylową lub dwuhydroksy-Cj-Cg-
alkoksylową, grupę C.-Cg-alkoksylową podsta
wioną, ewentualnie w p o s t a c i s o l i , grupę k a r -
boksy-C.-C 7-alkoksylową t ewentualnie w p o s t a 
c i s o l i , grupę C 1-C 3-alkoksy-0 1-C 3-alkoksylową l 

grupę C..-Cg-alkiloamlnową, grupę dwu-Cj-C,-
alkiloaminową, grupę karbokay-C.-C.-alki loami-
nową lub dwukarboksy-Cj-C^-alkiloaminową, ewen
t u a l n i e w p o s t a c i s o l i i ewentualnie w p o s t a c i 
zes t ry f ikowanej , grupę arylową, ewentualnie 
podstawioną, grupę aryloksylową, ewentualnie 
podstawioną, lub grupę arylo-C.-Cg-alkoksylo-
wą, ewentualnie podstawioną, R°i R8 t a k i e 
same lub różne i oznaczają atom wodoru lub 
grupę C,-C 6-alkilową, R7 o z n a c z a a tom wodoru, 
grupę Cj-Cy-alkilową, grupę Cj-C,-alkoksylową, 
grupę arylową, grupę arylo-Cj-C- - a lki lową, 

4(51) C07D A1(21) 262779 (22) 86 12 04 
(71) I n s t y t u t Chemii Przemysłpwej, Warszawa 
(72) Penczek P i o t r , Janiszewski Stefan 

(54) Sposób wytwarzania epoksyestrów -u-

(57) Sposób wytwarzania epoksyestrów polega 
na ogrzewaniu żywic epoksydowych o wzorze 
ogólnym # 1 , w którym n wynosi od 0,1 do 6, 
a R i R oznaczają atçmy wodoru lub grupy 
CH-j, przy czym R i R nie mogą jednocześnie 
oznaczać atomów wodoru, zawierających ewen
t u a l n i e 5 do 25% wagowyoh dianowo-epichlpro-
hydrynowej żywicy epoksydowej o masie czą
steczkowej 350-600, z wyższymi kwasami 
tłuszczowymi o wzorze ogólnym C H3/C H2/2m-1 
C0QH, w którym m wynosi 6 do 10. 

/2 z a s t r z e ż e n i a / 

grupę aryloksylową, grupę arylo-Cj-Cy-alko-
ksylową, grupę C,-C 7-alkenylokay Iową, grupę 
Cj-Cy-alkinyloksylową, grupę C . - C 7 - a l k i l D t i o , 
grupę arylotio, grupę arylo-C-j-C^-alkllotio, 
grupę dwu-C1-C7-alkiloaminową, grupę morfo-
linową lub grupę piperydynową, względnie R 

7 7 A 
i R lub R' i R razem z sąsiednimi atomami 
węgla z pierścienia pirydynowego tworzą 
pięcio- lub sześcioczłonowy pierścień, na
sycony lub nienasycony, ewentualnie zawie
rający atom tlenu, atom siarki lub ewentual
nie zalkliowany atom azotu, a R° oznacza 
atom wodoru lub grupę C..-C.-alkiIową, zaś 
R oznacza grupę C^C,-alkilową lub grupę 
C|-Cg-alkoksylową, polega na tym, że związek 
o ogólnym wzorze 45, w którym R 1, R 2, Rr , R , 
6 7 A 

R , R , R I X mają wyżej podane znaczenie, 
poddaje się reakcji ze związkiem o ogólnym 
wzorze R5COOH, w którym R^ ma wyżej podane 
znaczenie, albo z jego zaktywowaną pochodną, 
po czym ewentualnie usuwa się grupy zabez
pieczające i powstały związek o wzorze 1 
ewentualnie przeprowadza się w fizjologicz
nie dopuszczalną sól lub w izomer optyczny. 

Związki wytwarzane sposobem według 
wynalazku inhibitują wydzielanie kwasu żołąd
kowego. /27 zastraszeń/ 
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4(51) C07D A1(21) 262865 (22) 86 12 09 

171) Nitrokémia Ipartelepek, Puzfogyártelep,HU 

(54} Sposób wytwarzania 3-izopropylobengo-
V ' 2-Ua-1, - diazyno-/47-2\3-aiUenku 

(57) Sposób wytwarzania 3-izopropylobenzo-
-2-tia-1-3-diazyno /4/-2,2-ditlenku polega na 
tym, że chlorek izopropylosulfamoilowy wytwa
rza #siç w jednym etapie na drodze reakcji 
N,H -diizopropylomooznika z trichlorkiem fos
foru i chlorem w obecności oleum oraz kwasu 
siarkowego i tak otrzymany chlorek izopropy
losulfamoilowy poddaje się kondensaojl z estrom 
metylowym kwasu, antranilowego a otrzymany 
N-izopropylo-N -o-karbometoksyfenylosulfamid 
poddaje się cyklizacji, po czym ekstrahuje 
otrzymany surowy 3-issopropylobenzo-2-tia-
-1,3-diazyno /4/-2,2-ditlenek i wydziela się 
produkt o wysokiej czystości. Otrzymany produkt 
/Bentazon/ wykazuje działanie chwastobójcze. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07D A1(21) 262875 (22) 86 12 09 

f7l) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Lange Jerzy, Jakubská Elżbieta, 

Janiec Waldemar, Cegieła Urszula 

(54) Sposób wytwarzania nowych pochodnych 
6-hydrazono_hek3ahydroplrydazyno-3--on"u 

(57) Sposób otrzymywania związków o wzorze 
ogólnym 1, w którym R i R1 każde oddzielnie 
oznaczają atomy wodoru, grupy alkilowe lub ary-

2 
lowe, R oznacza atom wodoru lub grupę dimetylo-
aminową, X oznacza atom azotu lub grupę CH, A 
oznacza resztę kwasową kwasu mineralnego lub 
organicznego, zaś n wynosi od O do 2,'polega na 
tym, że estry o wzorze ogólnym 2, w którym R 
i R mają wyżej podane znaczenie, a R J ozna
cza niższą grupę alkilową lub odpowiadające 
tym estrom amidy poddaje się reakcji z hy
dratem hydrazyny o stężeniu 40-100%. Otrzyma
ny związek poddaje się reakcji z aldehydami 
dimetyloaminobenzoesowymi lub pirydynokarboal-
dehydami i wytworzony związek o wzorze ogólnym 
1, w którym n = O, ewentualnie przeprowadza się 
znanymi metodami w sole z kwasami mineralnymi 
lub organicznymi. Wytworzone związki wykazują 
działanie na układ krążenia. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C07D A1(21) 263101 (22) 86 12 17 

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

(72) Szczepanik Henryk, Hagiełka Stanisław, 
Kapłon Maria 

(54) Sposób wytwarzania krystalicznej 
gostąoi ed chlorowodorku 1-/4-amino-

T7-dwumetoksy-2-chinazolinylo/-4-
/2-furoilo/-piperazyny 

(57) Sposób polega na działaniu stężonym kwa
sem solnym, w mieszaninie dwumety1osuliotlen
ku i etanolu, w temperaturze 50-60°C, w obeo-
ności niewielkiej i l o ś c i wody, na 1-/4-amino-
6,7-dwumetoksy-2-chinazollnylo/-4-/2-furoilo/-
piperazynę otrzymaną w reakcji 2-piperazynylo-
4-amino-6,7-dwumetoksychinasollny z chlorkiem 
kwasu furanokarboksylowego-2. 

Wytworzony związek stosowany j e s t w l e 
czeniu nadciśnienia .r /1 zastrzeżenie/ 

4(5D C07D A1(21) 263064 (22) 86 12 18 

(71) Instytut Chemii Organicznej PAH, 
Warszawa 

(72) Malinowski Marek, Kaczmarek Lukasa, 
Nańtka-NamiraJci Paweł 

(54) Sposób wytwarzania 4-pirydyloaminy 1 
jej pochodnych 

(57) Sposób wytwarzania pochodnych 4-pirydy-
loaminy o wzorze ogólnym 1, w którym R1, R t 

R̂  i R. są takie same lub różne i oznaczająt 
atom wodoru, pierwszo-, drugo- lub t rzec io
rzędową grupę alkilową lub fluoroweoalkilową 
o l i c z b i e atomów węgla 1-4, grupę cykloalki
lową, podstawiony lub niepodstawiony pierścień 
aromatyczny albo heterocykliczny, grupę alko-
ksylową, acylową, alkoksykarbonylową, karba-
moilową, cyjanową, alkilosulfonową lub atom 
chlorowca, a ponadto R1 - R2 i/lub R, - R 
oznaczają inny, skondensowany z pierścieniem 
pirydynowym, p ierścień aromatyczny lub hete
rocykliczny polega na tym, że związek o wzo
rze 2, w którym R1 - R. mają podane wyżej 
znaczenie, poddaje s i ę działaniu niskowalen-
oyjnego kompleksu tytanu w środowisku rozpu
szczalnika o charakterze eteru. 

Wytworzone związki są surowcem w syntezie 
połączeń heterocyklicznych m.in. w chemii 
środków leczniczych i barwników. /2 zastrzeżenia 
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4 (51) C07D 
A01N 

A1(21) 263992 (22) 87 02 06 

(30) 86 02 08 - JP - Sho 61-24,978 
(71) Nissan Chemical Industries, LTD, Tokio,JF 

(54) Środek owadobójczy, roztoč z obőj czy, nicie» 
ňTobójczy, grzybobójczy 

(57) Środek jako składnik aktywny zawiera co 
najmniej jedną pochodną 3/2H/-pirydazynonu 
o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę 
alkilową, A oznacza atom chlorowca, grupę 
alkoksylową lub grupę alkilotio, X oznaoza 
atom tlenu lub siarki, B oznacza grupę o wzo
rze ^ C/R 1R 2/, o wzorze -C/R 1R 2/-C/R 3R 4-, 
o wzorze 4, o wzorze C/R R /-C/sO/-, Y ozna
cza atom tlenu, atom siarki, grupę o wzorze 

-N/R7/-, -/R 3/C/R 4/- lub o wzorze -V-C/R 1R 2/-, 
V oznacza atom tlenu lub siarki, R i R nie
zależnie od siebie oznaczają atomy wodoru lub 

grupy alkilowe, R^ do R niezależnie od siebie 
oznaczają atomy wodoru, chlorowca, grupy alki
lowe, cyjanowe, ohlorowcoalkilowe lub alkoksy-

karbonylowe, R oznacza grupę alkilową lub 
alkilokarbonylową, Z oznacza atom chlorowca, 

4(51) C07D A1(21) 267543 (22) 87 09 02 
C08K 

(30) 86 09 04 - DE - P 3630 055.1 
(71) Degussa Aktiengesellschaft, Prankfurt 

n.Menem, DE 

(54) Mieszaniny związków trlazynowych 
zawiera.ia.cyeh siarkę oraz sposób 
Tch wytwarzania 

(57) Mieszaniny zawierają związki o wzorze 
ogólnym 1, w którym R 1 i R2 oznaczają atom 

wodoru, poza tym R oznaoza grupę benzylową, 

a R 2, R 3 i R 4 oznaczają grupę 0.,-Cg- alkilową, 

4(51) C07D A1(2l) 263552 [22) 87 01 05 

(30) 86 01 06 - US - 816,476 
(71) E.R. Squibb and Sona, Inc., Princeton, US 
(72) Karanewaky Donald S., Petrillo Edward W. 

(54) Sposób wytwarzania pochodnvoh prolily 

(57) Sposób wytwarzania pochodnych proliny o 
ogólnym wzorze 1, w którym R 1 oznacza grupę 

o wzorze CgH 5«/CH 2/ 3-, CgHj-ŹCHg/^-, P-CgH.« 

/CH 2/ 4-, C 6 H 5 - / C H 2 / 5 - względnie grupę HjC-

/CH 2/ 4-, H 3C-/CH 2/ 5-, H 3C-/0H 2/ e-, 

lub H,C-/CH 2/y-, a także farmakologicznie 
dopuszczalnych soli tych związków polega 
na tym, że kwas fosfonawy o ogólnym wzorze 
7, w którym R 1 ma wyżej podane znaczenie, sprzę
ga się z estrem hydroksyacyloproliny o ogólnym 
wzorze 8, w którym R- oznacza grupę o wzorze 

prot-NH-/CH2/.-, w którym Prot oznacza grupę 

zabezpieczającą grupę aminową, a R. oznaoza 

łatwo odszczepialną estrową grupę zabezpiecza-

Jącą, w obecności dwucykloheksylokarbodwuimidu N,N-dwumetyloaminopirydyny i utlenia się 
powstały związek, po czym z powstałego estru 
odszczepia się estrową grupę i grupę zabezpie
czającą grupę aminową. 

Związki o wzorze 1 mają działanie hipo-
tensyjne. /3 zastrzeżenia/ 

grupę alkilową, alkenylową, alkinylową, 
oykloalkilową, alkoksylową, alkenyloksylową, 
alkinyloksylową, alkilotio, alkenylotio, 
alkinylotio, alkilosulfinylową, alkilosulfo-
nylową, oykloalkiloksylową, chlorowooalkilo-
wą, ohlorowooalkiloksylową, ohlorowooalkilo-
tio, alkiloaminową, alkilokarbonyloaminową, 

frupę nitrową, oyJanową, hydroksylową, alki-okarbonylową, alkoksykarbonyIową, karboksy
lową, grupę o wzorze -CgH^-W^, -S/0/j-CgH.-f^ 

-*/R6/-OeKf\t -0-OĄ-f., -C/0/-0ĄI,, 

o wzorze 12, o wzorze -OCHg-CgH^-W^, 
-CH2-CgH4-fB, o wzorze «-C/«0/CH2-CgH.-W|||, 

-CHgCHg-CgH -̂Wjjj, o wzorze 17, o wzorze 18, 

o wzorze 19, o wzorze 20, grupę hydrokayal
kilową, alki lokarbonyloksyalkl lową, alkoksy-
alkilową, a l k l l o t i o a l k l l o w ą , a l k i l o s u l f i n y l o -
alkilową, a lk i losu l fonyloa lk i lową, a l k l l o a m i -
noalkilową, a lki lokarbonyloalki lową, alkokay -
karbonyloalkilową, cyjanoalkilową, alkoksyiml-
noalkilową, alkoksyalkiloksylpwą, a l k i l o t i o -
alkiloksylową, a l k i l o s u l f i n y l o a l k i l o k s y l o w ą , 
alki losulfonyloalki lokayIową, a lk i loamlno-
alkiloksylową, a lki lokarbonyloalki loksylową, 
alkoksyksrbonyloalkiloksylową, c y j a n o a l k i l o -
ksylową, chlorowcoalkilokarbonylową, a lkoksy-
alkilokarbonylową, a l k i l o t i o a l k i l o k a r b o n y l o -
wą, a lk i losul f inyloalki lokarbonylową, a l k i l o -
sulfonyloalkilokarbonylową, a l k i l o a m i n o a l k i -
lokarbonylową, a lk i lokarbonyloalk i lokarbony-
lową, alkoksykarbonyloalkilokarbonylową, 
cyjanoalkilokarbonylową, Ra oznacza atom wo
doru, grupę alkilową lub alkilokarbonylową, 
R' i R n i e z a l e ż n i e od s i e b i e oznaczają atomy 
wodoru, grupy a lk i lowe, atomy chlorowca, gru
py hydroksylowe, olkoksylowe, chloroweoal-
kilowe, chloroweoalkoksylowe lub razem tworzą 
grupę alkoksyiminową, W oznacza atom chlorow
ca, grupę alki lową, alkenylową, alkinylową, 
alkoksylową, a l k i l o t i o , cykloalkilową, c h l o 
rowe o a l k i l ową, chiorowcoalkok3yIową, ohlorow-
c o a l k i l o t i o , alkoksykarbonylową, a l k i l o a m i n o 
wą, alkilokarbonyloaminową, grupę nitrową lub 
oyjanową, m oznacza zero lub l i c z b ę całkowitą 
1-5,n oznacza zero lub l i czbę 1-5. 

/1 z a s t r z e ż e n i e / 

http://zawiera.ia.cy
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4(51) G07D A1(21) 268296 (22) 87 10 19 

(30) 86 10 21 - US - PCT/U386/02224 
(71) Pfizer Inc., Nowy Jork, US 

(54) Sposób wytwarzania nowych zmostkowanych 
pTcyklicznych związków imidowych 

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, 
w którym R i R każdy niezależnie oznacza 

atom wodoru lub grupę -CH~, R-* oznacza atom 
wodoru lub fluoru oraz X Joznacza grupę 

-CH2-, -CH2.CH2- lub -CH2.CH2.CH2-, a Y ozna

cza grupę -CH2-, -CH/CH-j/-, -C/CH-j/g, -C/CH2/4-

-CH2,CH2- lub I oznacza grupę -CH=CH-, 

-CH2CH /CH3/,. -CH2C/CH3/2- a Y oznacza grupę 

-CH0- polega na tym, że związek o wzorze 2, 
w którym R , R , X i Y mają wyżej podane zna
czenie, poddaje się reakcji z aminą o wzorze 

3, w którym R J ma wyżej podane znaczenie. 
Związki o wzorze T wykazują działanie 

przedwiekowe i przeoiwdepresyjne. 
/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D A1(21) 269180 (22) 87 12 02 

(30) 86 12 03 - DE - P3641320.8 I 
(71) Sandoz A.G., Bazylea, CH 

(54) Sposób, wytwarzania nowych 
pochodnych azoli 

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 1, 
w którym każdy z podstawników R1 i L , które 

są takie same lub różne, oznacza niepodstawiom 
lub mono- lub polipodstawioną grupę arylową 
lub heteroarylową, R, oznaoza niepodstawioną 
lub mono- lub polipodstawioną grupę alkilową, 
cykloalkilową, arylową lub heteroarylową lub 
grupę cykloalkilową, arylową lub heteroary
lową skondensowaną z pierścieniem benzenowym 
lub grupę alkokayIową, a X oznacza CH lub N, 
polega na tym, że acyluje się związek o wzo
rze 2, w którym R1, R g i X mają wyżej okreś
lone znaczenia. Wytworzone związki są inhibi
torami aromatazy i mogą byó stosowane w środ
kach farmaceutycznych przeznaczonych do 
hamowania aromatazy. /2 zastrzeżenia/ 

grupę^aliiiową, ewentualnie podstawioną 
grup? ^3"C8 cy k l o a l k i l o v'%t grupę 2-hydro-
ksyetylowa^, 3-hydroksyj)ropylową albo 

2-hydroksypropylową, albo R? i R razem ozna
czają grupę G.-Cg-alkilenową, grupę o wzorze 

-/CH2-CHX/2Y, przy czym X oznacza atom wodoru 

lub grupę metylową, a Y oznacza atom tlenu lub 
siarki, Sa oznacza łańouch polisiarczkowy o 
2-10 atomach siarki, to znaczy 2£a £ 10, przy 
czym poszczególne polisiarczki występują w ta
kich stężeniach, że statystyczna średnia â 
jest całą lub ułamkową wartością liczbową 2-5. 
Sposób wytwarzania mieszanin związków o wzorze 
1 polega na tym, że awiązęk triazynowy o wzo
rze ogólnym 2, w którym R1, R 2 , R-3 Í R * mają 
wyżej podane znaczenie, poddaje się reakcji 
z rozpuszczonym w protonowym, polarnym rozpusz
czalniku, związkiem o wzorze ogólnym IfepS-, w 

którym Ile oznacza kation amonowy albo kation 
metalu alkalicznego, zaś I odpowiada statystycz
nej wartości średniej z 2 «^â £ 5. wytwarzane 
mieszaniny mają zastosowanie jako środki sie
ciujące względnie przyspieszacze wulkanizacji 
w mieszankach kauczukowych. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C07D A2(21) 268562 (22) 87 11 03 

(71) Instytut Chemii Organicznej PAN, 
Warszawa; Tarchomińskie Zakłady 
Farmaceutyczne "Polfa", Warszawa 

(72) Grochowski Edward, Winiarski Jerzy, 
Prościewicz Bogusław, Żądełek Hanna, 
Szymański Jerzy, Andruszaniec Ryszard, 
Nowakowska Krystyna 

(54) Sposób wytwarzania aminotiazolilowych 
pochodnych cefalosporyny i penicyliny 

(57) Sposób wytwarzania związków o wzorze 
ogólnym 1, w którym A przedstawiony Jest 
wzorem 2 lub 3, gdzie Y oznacza atom wodoru, 
grupę metylową, acetoksymetylową, 1,2,5,6-
czterowodoro-2-metylo-5,6-diketo-1,2,4,-tria-
zyno-3-tiometylową lub jej tautomer, tetra-
zolotionetyIową, 2-tiazolilotiometyłową lub 
pirydylometylową, R1 oznacza grupę metylową 
lub a lkanokar boksy Iową iiiższych kwasów tłusz
czowych, przy czym grupa oksymowa ma konfi
gurację Z, polega na poddaniu hydrolizie 
enzymatycznej związku o wzorze 4, w którym 

A i R mają wyżej podane znaczenie, a R 
oznacza grupę fenylcacstyłową lub fenoksya-
cetylową. Wytworzona związki są antybiotykaad. 

/2 zastrzeżenia/ 



îîr 17 /383/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOV/EGO 49 

dane znaczenie, poddaje s i ę r e a k c j i ze 
związkiem o wzorze ogólnym HX, w którym X 
ma wyżej podane znaczenie, przy zachowaniu 
równomolowego lub zbliżonego do równomolowe-
go stosunku chloru do wodoru i akceptorem 
chlorowodoru użytym w 10-50%, nadmiarze w 
stosunku do tworzącego s ię chlorowodoru, w 
obecności k a t a l i t y c z n e j i l o ś c i wody i ewentual
n i e w rozpuszczalniku organicznym. 

/1 z a s t r z e ż e n i e / 

4(51) C07P A1(21) 263511 (22) 86 12 31 

(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
Poznań 

(72) Urbaniak Włodzimierz, Poltynowicz 
Zenon, Marcinlec Bogdan 

(54) Sposób wytwarzania alkiloalkoksy-
siłanów 

(57) Sposób otrzymywania alkiloalkoksysila-
nowo ogólnym wzorze /R 0/, R^ SiR , w któ
rym R i R oznaczają niższe grupy alkilowe, 
R oznacza wyższe grupy alkilowe zawierające 
'5 do 20 atomów węgla, a n - liczbę całkowitą 
przyjmującą wartości od 0 do 2, na drodze 
katalitycznej reakcji addycji wodorosilanu 

o ogólnym wzorze /R 0/nR^ SiH, w którym R i 
R mają wyżej podane znaczenie do alkenów 
alifatycznych, polega na tym, że jako kata
lizator stosuje się heterogenizowany kata
lizator rodowy o ogólnym wzorze RhCIL S , 

w którym L oznacza ligand tworzący z atomem 
rodu wiązanie 3F , m przyjmuje wartości 
O, 1 lub 2, p oznacza liczbę całkowitą przyj
mującą wartości od 1 do 3, a S jest zmodyfi
kowanym nośnikiem o ogólnym wzorze 4, w którym 

R oznacza grupę alkilową, X - chlorowiec, 
x - liczbę przyjmującą wartości od O do 10, 
y - liczbę przyjmującą wartości od 1 do 10, 
k jest liczbą całkowitą przyjmującą wartości 
od 1 do 6, a R 5 oznacza grupę allilową lub grupę 

o ogólnym wzorze 5, w którym k i R mają wyżej 
podane znaczenie. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G07F A1(21) 262951 (22) 86 12 12 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa; 
Zakłady Tworzyw Sztucznych "Borysaew-
Erg", Sochaczew 

(72) Synoradzki Ludwik, Kasprzak Andrzej, 
Pazgan Andrzej, Heine Michał, Lasota 
Jacek, Zieliński Bogusław, Siwanowicz 
Bogdan, Jankowski Krzysztof, Wisialski 
Jerzy, Boboli Edyta, Dobosz Irena, 
Brzozowska-Janiak Teresa, Duslński 
Ireneusz, Sarbińskl Lechosław, 
Szawłowski Zdzisław, Sieczkowski Łukasz 

(54) Sposób wytwarzania stabilizatorów 
estrocynowych 

(57) Sposób wytwarzania stabilizatorów estro
cynowych o wzorze 4 i/lub RloC/=0/CHRCHpSnX3 

i/lub R 2OC/=0/CHRCH 2SnX 3, w którym R oznacza 
atom wodoru lub grupę alkilową o 1-18 atomach 

węgla, R oznacza grupę alkilową o 1-4 atomach 
2 

węgla, R oznacza, grupę alkilową o 2-18 atomach 
węgla, n ma wartoáó 0,1 lub 2, przy czym podstaw 

2 1 
nik R jest zawsze większy od R , a X oznacza 

grupę o wzorze: 
-S/GH2/m C/O/OR

3, -SR 3, -OC/0/R3 lub -OC/O/CH» 
CHC/O/OR3, w których m ma wartość 1 lub 2, a 
R3 oznacza grupę alkilową o 1-18 atomach węgla, 
polega na tym, że estrocynę o wzorze ogólnym 1 

i/lub R 1OC/"0/CHRCH 2SnCl 3 i/lub R
20C/»0/CHRCH2 

SnCl,, w których R, R , R i n mają wyżej po-
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4(5l) C08B A1(21) 262894 (22) 86 12 OB 

(71) Morski Instytut Rybacki, Gdynia 
(72) Brzeski Kaciej, Wojtasz-Pająk Anna 

(54) Sposób roztwarzania chitoząnu 
naturalnego w układach ,1edno 'i 
wieloskładnikowych 

(57) Sposób roztwarzania chitoząnu w układach 
jedno i wieloskładnikowych, przeznaczonego 
do wykorzystania w dziedzinie ochrony środo
wiska, w przemyśle kosmetycznym i farmaceuty
cznym, a także medycynie. 

Sposób charakteryzuje się tym, że przed 
poddaniem chitoząnu działaniu kwasów dysperguje 
się go w rozpuszczalniku lub w mieszaninie 
rozpuszczalników zawierająoej oprócz rozpusz
czalników inne dodatki użytkowe, dodając do 
nich zwolna sypki chitozan w ilości 0,1-7% 
w stosunku do zdyspergowanej mieszaniny i je
dnocześnie intensywnie miesza się przy zacho
waniu temperatury 303-373 K; następnie zakwa
szanie prowadzi się przy dalszym stałym mie
szaniu zwolna dozując do tak zdyspergowanej 
masy substancje lub mieszaniny zakwaszające, 
aż do uzyskania odczynu środowiska w granicach 
pH= 6,0 - 2,2 i lepkości do 3000 cP przy po
chyleniu ścinającym 50 sek -1, przy czym jako 
mieszaninę zakwaszającą stosuje się kwasy 
prganiczne lub nieorganiczne nieutleniające 
lub ich mieszaniny w postaci wodnych roztworów 
o stężeniu do 90% i/lub naturalne soki owoco
we i warzywne, względnie roztwory i/lub miesza
niny aminokwasów i/albo witaminy lub mieszani
ny warzywnych i owocowych soków, aminokwasów 
i witamin. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C08P A1(21) 266319 (22) 87 06 17 

(30) 86 06 18 - US - 875,845 
(71) Shell Oil Company, Houston, Texas, US 
(72) Job Robert Charles 

(54) Sposób wytwarzania stałego składnika 
latalizaTora typu halogenek magnezu 
/halogenek tytanu do polimeryzacji 
m& -olefin 

(57) Sposób polega na tym, że związek magnezu 
o wzorze CMg 4/0R/ 6/R'0H/ 1 0_]X, w którym X 
oznacza co najmniej jeden,przeciwjon o całko
witym ładunku -2, a R i R są jednakowe lub 
różne i oznaczają grupy alkilowe o 1-4 atomach 
węgla, kontaktuje się z chlorowcowym związkiem 
czterowartościowego tytanu w obecności donora 
elektronów, powstały chlorowcowany produkt 
kontaktuje się ze związkiem chlorowcowym cztero' 
wartościowego tytanu, powstały produkt przemy
wa się usuwając nieprzereagowane związki tyta
nu i wyodrębnia się stały składnik katalizatora 

/I3 zastrzeżeń/ 

4(51) C08F A1(21) 267910 (22) 87 09 25 

(30) 86 09 26 - PR - 8613649 
Cn) Solvay et Cie /Societě Anonyme/. 

Bruksela, BE 
(72) Fiasse Paul, Bernard Albert 

(54) Katalizator stały stosowany do 
stereospecyficznej polimeryzacji 
alfa-olefin, sposób jego wytwarza-
nTa oraz sposób polimeryzacji alfa-
oTefin w obecności tego katalizatora 

(57/ Katalizatory stałe na bazie komplekso-
wanego trójchlorku tytanu, stosowane do ste-
reospecyficznej polimeryzacji alfa-olefin, 
preaktywowane są przez kontakt z preaktywa-
torem glinoorganicznym zawierającym produkt 
reakcji związku /a/ wybranego spośród związ
ków glinoorganicznych ze związkiem /b/ wybra
nym spośród związków hydroksyaromatycznych, 
których grupa hydroksylowa jest sterycznie 
zablokowana. Katalizatory te umożliwiają poli
meryzację propylenu o podwyższonej stereospe-
cyficznoáci. /15 zastrzeżeń/ 

4(51) C08P A1(21) 268661 (22) 87 11 06 

(30) 86 11 07 - US - 928753 
(71) Tremco Incorporated, Clevelend, US 
(72) Lautenschlaeger Friedrich Karl 

Wolfgang, Bumanlag Regnaldo Gungab, 
Box James Allen 

(54) Środek adhezywny, produkty zawierające 
ten środek i sposób wytwarzania kom-
pozycji adheżywnej 

(57) Środek adhezywny utwardzany na życzę-
nie, zwłaszcza do stosowania w izolowanych 
zespołach okiennych. Środek staje się adhezyw-
nle wiążący w wybranym okresie czasu po sfor
mowaniu zespołu okiennego trwale wiążące prze
ciwległe powierzchnie tego zespołu. Środek 
może mieć postaó adhezywnego paska lub taśmy 
i zawierać adhezywną:kompozycję polimeryczną 
przeźroczystą wobec promieniowania utwardza
jącego zwłaszcza ultrafioletowego i ulegać 
utwardzeniu w obecności tego promieniowania. 
Utwardzanie jest inhibitowane tlenem. Kompozycja 
ta nie zawiera rozpuszczalnika i utwardza się 
na masę wodoodporną. Powierzohnie adhezywne 
wystawione na działanie tlenu pozostają lepkie 
i nieutwardzone. Środek jest szczególnie przydat
ny w konstrukcjach okiennych, w których adhe
zja lepkich powierzchni wyklucza tlen inhibi-
tujący utwardzanie, zaś lepka powierzchnia 
ulega utwardzeniu przez promieniowanie ultra
fioletowe przechodzące przez szklaną szybę. 

/10 zastrzeżeń/ 

4(51) C08G AK21) 262735 (22) 86 11 28 
C09K 

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

(72) Śnieżek Tadeusz, Swirk Tadeusz, 
Jagiełło Ryszard, Król Piotr, 
Szybowska-Albin Małgorzata, Solon 
Kazimierz, Barucha Józef 

(54) Sposób otrzymywania tiksotropowego 
kitu poliuretanowego 

(57) Sposób polega na tym, że do 100 części 
wagowych polieteru, zawierającego najwyżej 
0,1% wagowego wody, otrzymanego znanym sposo-
bem w reakcji bisfenolu A i tlenku alkileno-
wego, podgrzanego do temperatury 60-90, wpro-
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wadza s i ę 0,1-0(5 c z ę ś c i wagowych urot ropiny 
~üraz 0,05-0,2 częaci wagowych k a t a l i z a t o r a 

pol iaddycj i , k o r z y s t n i e w p o s t a c i b u t y l o g l i -
kolanu cyny rozpuszczonego w oksydowanym ole ju 
pianym, 5-8 c z ę ś c i wagowych podgrzanej do 
temperatury 90°C aminy o co najmniej 13 a t e 
nach węgla w łańcuchu i po dokładnym wymiesza
niu składników dodaje s i ę 5-15 częac i wagowych 
j£j«zemionki oraz 50-65 c z ę ś c i wagowyoh t a l k u , 
wysuszonych uprzednio w temperaturze 100-150 
przez co najmniej 8 godzin. Do tak otrzymanego 
składnika poliolowego wprowadza s i ę składnik 
lfcocyjanianowy o zawarioáci 25-40% wagowych 
wolnych grup izocyjanianowyeh w p r z e l i c z e n i u 
os t o l u i l e n o d i i z o c y j a n i a n , przy czym składnik 
poliolowy i składnik izocyjanianowy miesza s i ę 
« takim stosunku aby i l o ś ć wolnych grup i z o -
oyjanianowych i i l o ś ć wolnych grup zawierają-
oych aktywne atomy wodoru była jak 1 :1 . 

/1 z a s t r z e ż e n i e / 

4(51) C08G A1(21) 262856 (22) 86 12 04 

B71) I n s t y t u t Ciężkie j Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 

(72) Rataj Alfons, Nowak Dominik, Zobel 
Grzegorz, Richter Renata, Łoziński 
Bolesław 

(54) Sposób wytwarzania kle jonki maleinowo-
styrenowej w p o s t a c i proszku"" 

{57) Sposób wytwarzania proszkowej k l e j o n k i 
styrenowo-maleinowej, przeznaczonej do k l e j e 
nia różnego rodzaju osnów t k a c k i c h , polega 
na tym, że zawiesinę o s t ę ż e n i u 10-25% k o p o l i 
meru maleinowo-styrenowego w benzenie poddaje 
się n e u t r a l i z a c j i wodnym roztworem NaOH o s t ę 
żeniu 5-20%, w i l o ś c i niezbędnej do otrzymania 
jednosodowej s o l i kopolimeru, n a s t ę p n i e odde-
stylowuje 3ię benzen w temperaturze 80-95°C 
i wprowadza wodę do otrzymania produktu o s t ę 
żeniu 15-25%, po czym wprowadza s i ę środek 
pomocniczy w p o s t a c i mieszaniny estrów kwasów 
tłuszczowych rafinowanych, wie loa lkohol i oraz 
dwuetanoloaminy w i l o ś c i 0,1-5% wagowych w 
stosunku do masy s o l i sodowej kopolimeru, utrzy.-
mując temperaturę w granicach 100-102°C, a na
stępnie uzyskany produkt, będący roztworem 
wodnym s o l i sodowej kopolimeru o s t ę ż e n i u 
15-50$. poddaje s i ę suszeniu na suszarce walco
wej, ogrzewanej parą o c i ś n i e n i u 0,1-0,4 MPa. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) C08G A1(21) 268267 (22) 87 10 16 

(30) 86 10 17 - AT - 2760/86 
(71) Vianowa Kunstharz Aktiengesellschaft, 

Werndorf, AT 
(72) Schipfer. Rudolf, Schmolzer Gerhard, 

Daimer Wolfgang 

(54) Sponób katalizowania kationowych 
spoiw lakierowych 

(57) Sposób katalizowania kationowych spoiw 
lakierowych, zwłaszcza materiałów takich, 
jaki e stosuje się do katodowego lakierowania 
elektroforę: tycznego, i które sieciuj o się 
droi',ą przeeaLryfikowanla l/lub przeamidowania 
i/lub przeuretanowania i/lub reakcji krańco
wo położonych wiązań podwójnych. Jako związki 
katalizatorowi ^to.mje się produkty reakcji 
tlenku ołowiawogo ze związkami wykazującymi 
Łi'uktury Jh -hydroksyaminowe. Keakcja tlenku 
•wlawego może następować zarówno z inało-

-'tateczkowymi fi -hydroksyaminami, juk i z 
v'lelkoczą3tecskowymi produktumi reakcji związ
uj« mających grupy glicyiiylowe I amin, korzya-

alkunol irumln. 

Dzięki temu stosowaniu unika się takioh 
niedogodności, jakie występują w przypadku 
stosowania soli ołowiu /przesunięcie MEQ/ 
lub stałych związków ołowiu /powolne rozpu
szczanie/. /9 zastrzeżeń/ 

4(51) C08G A1(21) 268906 (22) 87 11 19 
C08K 

Í30) 86 11 21 - DD - 296516-3 
(71) VEB Elektronische Bauelemente "Carl 

von Ossietzky", Teltow, DD 
(72) Kasper Eberhard, Uecker Sabine 

(54) Sposób stosowania imidazolonoánych 
kompleksów do utwardzania żywic 
epoksydowych 

(57) Sposób polega na tym, że kompleksy, 
utworzone na drodze reakcji cyjanków komple
ksowych o oj-ólnym wzorze 1 z imidazolem o 
ogólnym WZOJae 2, przy czym we wzorze \ symbol 
M oznacza jen wodoru lub jon metalu, H ozna
cza jon mete lu przejściowego o kilku możli
wych stopnia 1 h wartościowości, X oznacza orga
niczne lub nieorganiczne jony, rodniki lub 
cząsteczki, współczynniki r i t oznaczają 
wartości liczb całkowitych w zakresie r > t > 0 , 
współczynniki a, b i c zaś są wartościami 
liczb całkowitych, które ustala się dzięki 
wartośoiowości i liczbie koordynacyjnej M I M ' 
a we wzorze 2 każdy z symboli iL i R~ oznacza 

rodnik alkilowy lub fenylowy lub atom wodoru, 
każdy z symboli R., i R. oznacza atom wodoru 

lub rodnik motylowy, a łąoznie R, i R. tworeą 

dwuwartościowy, ewentualnie podstawiony rod
nik benzenu, stosuje się w ilości 3-40 ozęści 
wagowych kompleksu imidazol/kwas sześciocyja-
nożelazowy /II/ lub w równoważnikowej ilości 
odmiennie złożowego kompleksu imidazol/cyja-
nometalan w połączeniu z konstytucyjnie odmie
nnymi, zawierającymi azot związkami w ilości 
0,2-2,0 równoważników na równoważnik grup 
epoksydowych, przy czym między imidazolonoś-
nym kompleksem a konstytucyjnie odmiennym, 
zawierającym azot związkiem zaohowuje się 
stosunek zmieszania równy od 0,2 do 1,0 przy 
ilości łącznej do 40 częaci wagowych na 100 
części wagowych żywicy epoksydowej. 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(5l) C08J A1(21) 267991 (22) 87 09 30 

(30) 86 09 30 - US - 913.404 
(71) Union Carbide Corporation, Danbury,CT,US 

(54) Katalizator polimeryzacji etylenu, 
prekursor katalizatora polimeryzacji 
etylenu, sposób polimeryzacji i sposób 
wytwarzania kompleksu katalitycznego 

(57) Katalizator polimeryzacji etylenu skła
da się z /i/ kompleksu zawierającego co naj
mniej jeden kation i oo najmniej jeden anion, 
przy czym kation odpowiada wzorowi V"2X.,/ED/m, 

zaś anion wzorowi M C1.R. w których to wzo-
o D C 

rach X oznacza atom chloru, bromu lub jodu 
albo ich mieszaninę, ED oznacza donor elektro
nu dobrany spośród eterów, fosfin, ketonów, 
izocyjanków i estrów, przy czym każdy donor 
elektronu zawiera 2-20 atomów węgla, M oznacza 
atom glinu lub magnezu, R oznacza grupę alki
lową o 1-14 atomach węgla, m jest liczbą cał
kowitą 3-6, a jest równe 1 lub 2, b jest rów
ne 2 gdy M oznacza atom glinu, a równe 3 gdy 
M oznacza atom magnezu, natomiast c jest równe 
2 gdy M oznacza atom glinu, a równe zeru gdy 
M oznacza atom magnezu, przy czym kompleks 
ten jest zaimpregnowany na nośniku z tlenku 
nieorganicznego, /ii/ promotora chlorowcowę-
glowodorowego i /iii/ kokatalizatora z węglo-
wodoroglinu. 

Prekursor katalizatora polimeryzacji 
składa się ze składnika /i/ określonego wyżej. 

Sposób polimeryzacji etylenu lub etylenu 
wraz z co najmniej jednym komonomerera polega 
na kontaktowaniu monomeru lub monomerów w fa
zie gazowej lub ciekłej z katalizatorem okreś
lonym wyżej, przy czym otrzymuje się polimer 
lub kopolimer. 

Sposób wytwarzania kompleksu katalityczne
go polega na ogrzewaniu w temperaturze wrzenia 
pod chłodnicą zwrotną, w roztworze, w atmo
sferze obojętnej, związku o wzorze VX3/ED/m 

i związku o wzorze R„A10R lub RgAlH, w których 

to wzorach X, ED, R i m mają wy'. Íj podane zna
czenie, do czasu'aż roztwór stanie się. zielony. 

/30 zastrzeżeń/ 

4(51) C08L A1(21) 261602 (22) 86 09 28 
C08J 

(71) I Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"BLACHOWNIA", Kędzierzyn Koźle 

II Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne 
"POLFA", Lublin 

III Zakłady Chemiczne "BLACHOWNIA", 
Kędzierzyn Koźle 

(72) Unniat Maria, Maciejewska Hanna, 
Schneider Zenon, Bubaj Maria, 
Stawiński Piotr, Snieżyńska Irena, 
Mazur Adam, Kaliński Kazimierz 

(54) Sposób wytwarzania opakowań dla 
płynnych leków 

(57) Sponób wytwarzania opakowań dla płynnych 
leków z homogenicznej mieszaniny nisko- i 
wysokociśnieniowego polietylenu, polega na 
tym, że do sporządzenia homogenicznej miesza
niny stosuje się 70-95% wagowych polietylenu 
wysokociśnieniowego, o wskaźniku szybkości 
płynięcia 0,1 - 1,0 g/10 min. stanowiącego 
produkt polimeryzacji etylenu katalizowanej 
tlenem oraz 50-30$ wagowych polietylenu ni-
skociśnieniowego o gęstości równej 0,935 -
0,970 i wskaźniku szybkości płynięcia 1,0-
7»0 g/10 min. Proce3 formowania opakowań 
z uplastycznionej termicznie mieszanki polie

tylenowej metodą wytłaczania z rozdmucham 
prowadzi się w temperaturze 160-240°C z na
stępuj ącyn intensywnym chłodzeniem wytło
czek od temperatury formowania do temperá
l d Ehl&SfiUP^REžy bardzo krótkich okre
sach chłodzenia wynoszących 1-40 sekund. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C08L A1(21) 262604 (22) 86 11 25 

(71) Politechnika Szczecińska, Szczecin 
(72) Tartakowski Zenon, Poálednik Stefan 

(54) Termoplastyczna kompozycja polimerowa 
o" zwiększonej odporności cieplnej 

(57) Kompozycja zawiera 40-98 części wagowych 
polipropylenu, 1-30 części wagowych popiołów 
lotnych i/lub mikrosfer lekkich o wielkości 
ziaren 0-0,2 mm oraz 1-30 części wagowych 
modyfikatora tlenkowego lub mieszaniny tlenków. 
Jako modyfikatory tlenkowe kompozycja zawiera 
CaO, Ti0 2, MgO, Si0 2, AlgO-j. /6 zastrzeżeń/ 

4(51) C08L A2 (21) 265852 (22) 87 05 21 
H01B 

(71) Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze 
(72) Płonka Jadwiga, Somerska Jolanta, 

Zejdler Alina, Lazurek Antoni 

(54) Kompozycja do hermetyzacji wyaokosta-
bilnych podzespołów indukcyjnych na" 
"ferrytowych rdzeniach kubkowych 
oraz" innych układów elektronicznych 
wrażliwych na naprężenia 

(57) Kompozycja według wynalazku zawierat 
100 części wagowych Polastosilu M-2000 lub 
M-200, 4-6 części wagowych katalizatora 0L-1, 
15-20 części wagowych epidianu 5, 10-15 części 
wagowych utwardzacza sieciującego w tempera
turze pokojowej i 15-50 części wagowych zeo-
litu. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C08L A2 (21) 268504 (22) 87 10 28 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Leszczyński Jan, Jackiewicz Janusz 

(54) Diamagnetyczna kompozycja polimerowa 

(57) Diamagnetyczna kompozycja polimerowa 
przeznaczona do ekranowania pola magnetycznego, 
zawierająca żywicę epoksydową i utwardzacz, 
ponadto rozcieńczalnik, korzystnie propionian 
izoamylowy, eter butylowy i maślan metylu oraz 
wypełniacz, charakteryzuje się tym, że jako 
wypełniacz zawiera sproszkowany ceramiczny 
materiał nadprzewodzący, przy czym ilość 
sproszkowanego wypełniacza o granulacji nie 
większej niż 500 mikrometrów wynosi 20-70056 
wagowych w stosunku do żywicy. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5Î) C09C A1(21) 262303 (22) 86 11 07 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk; Gliwickie 
Zakłady Chemiczne "Carbochem", Gliwice 

(72) Bratkowska Ina, Zwierzykowski Włodzimierz» 
Rumińska Ewa, Sroka Erwin, Zurzycki 
Leszek, Kropiwnicki Jerzy, Foryś Kazimierz» 
Król Grażyna, Tokarczyk Mieczysław, 
Topczewski Zbigniew, Mikicki Marek 
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(54) Sposób otrzymywania ąuapensji sadzy 

(57) Sadzę nawilża się wpdą w mieszalniku 
limakowym do zawartości wody do 12%, po czym 
uzyskaną jednorodną mieszaninę wprowadza się 
do szybkoobrotowego mieszalnika, do którego 
dodaje się olej podgrzany do temperatury 
20-6O°C w takiej ilości aby uzyskać suspensję 
o lepkości nie przekraczającej 11 Pas. Mie
wanie prowadzi się przez okres 30 minut, po 
tym okresie mieszania otrzymaną masę przepusz-
oza się kilkakrotnie przez młynek perełkowy 
â£ do uzyskania stopnia utarcia poniżej 10/Ura 
pierzonego grindometrem. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C09D A1(21) 26226O (22) 86 11 07 

(71) Kujawska Fabryka Parb i Lakierów, 
Włocławek 

(72) Jankowski Romuald, Hadr owić z Barbara, 
Kaliszewski Krzysztof, Kulgawczuk 
Lesław, Gmiterek Roman, Lesnická Alina, 
Kosińska Irena, Kania Wanda, Frej 
Jarosław, Zdunek Wiesława, Iżycka 
Gzcibora, Głowacka Jarosława, Rybacka 
Elżbieta 

(54) Farba jednowarstwowa do drewna 

(57) Farba zawiera od 21,7 do 25,9% wagowych 
rozpuszczalników aromatycznych i alifatycznych, 
od 0,0 do 4,3% wagowych środków pomocniczych 
takich jak sykatywy, stearynian glinu, ewentua' 
nie 0,0 do 1,5% wagowych ultramaryny, od 32 
do 4 2 % wagowych bieli cynkowej, od 10 do 18% 
wagowych bieli tytanowej oraz od 21 do 2 7 % 
wagowych żywicy alkidowej, zawierającej 70-50% 
wagowych oleji} schnącego, 5,5 do 7,5$ wagowych 
pentaerytrytu, 1-3% wagowych glikolu etyleno
wego, przy czym stosunek wagowy pigmentów do 
żywicy zawarty jest w granicach 1,85-2,47:1 
natomiast stosunek bieli tytanowej do ' leli 
cynkowej mieści się w zakresie 1,7—4, 1:1. 

/1 zastrzeżenie/ 

(51) C09D A1 (21) 263179 (22) 86 12 22 

71) Krajowy Związek Poligraficznych Spół
dzielni Pracy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Poligrafii i Opakowań, Poznań 

72) Koczorowski Jacek 

54) Retuazerska farba kryjąca 

57) Farba zawiera od 300 do 450 c z ę ś c i wago
wych zawieainy wodnej kazeiny z albuminą, od 
200 do 300 c z ę ś c i wagowych barwnika p o l o p r i n -
towego» od 100 do 150 c z ę ś c i wagowych metanolu 
oraz od 100 do 180 c z ę ś c i wagowych wody de
stylowanej. /1 z a s t r z e ż e n i e / 

1(51) 009F AU21') 263475 C22) 86 12 30 

(71) Zakłady Chemiczne "Hajduki", Chorzów 
(72) Działocha Krystyna, Ojrzyński S tani sław, 

Moskwa Eugeniusz 

(54) Sposób otrzymywania sykatyw ołowiu 

(57) Spo3Ób- polega na tym, że t lenek ołowiu 
użyty w nadmiarze w stosunku do kwasu podda
je s ię r e a k c j i z syntetycznym, nasyconym, 
stanowiącym mieszaninę izomerów, kwnoem t ł u 
szczowym posiadającym grupy metylowe uloko
wane przy t r z e c i c h i dalszych atomach węgla 
* stosunku do grupy karboksylowej ,/1 zastrzeże: 

4(51) C09J A1(21) 263176 (22) 86 12 20 

(71) Krajowy Związek Poligraficznych 
Spółdzielni Pracy, Ośrodek Badawozo-
Rozwojowy Poligrafii i Opakowań, 
Poznan 

(72) Koczorowski Jacek 

(54) Klej do sitodruku 

(57) Klej składa się z bazy i utwardzacza. 
Bazę stanowią dwa elastomery poliuretanowe 
rozpuszczone w 20-60 częściach wagowych octa-
nu etylu. Pierwszy z tych elastomerów dodawa-
ny w i lości od 30 do 50 częśoi wagowych chara-
kteryzuje się lepkością mierzoną kubkiem 
Forda nr 10 w 20°C od 110 do 220 sekund. Dru-
gi elastomer dodawany w i l o ś c i od 20 do 60 
części wagowych posiada lepkość mierzoną kubkiem 
Forda nr 6 w 20°C od 120 do 210 sekund. Utwar-
dzaczem jest roztwór mieszaniny niskocząste-
ozkowych żywic poliuretanowych posiadających 
wolne grupy izocyjanianowe w i l o ś c i od i2 do 
14% dodawany w i lośc i od 10 do 15 części wa-
gowych na 100 części wagowych bazy klejowej. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C09K A1(21) 260578 (22) 86 07 11 

(7T) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Stosowania 
i Obróbki Tworzyw Sztucznych "PROPLAST", 
Poznań 

(72) Ludek Eugenia, Brzozowski Andrzej 

(54") Kompozycja powierzchniowa oraz sposób 
jej wytwarzania 

(57) Kompozycja na powierzchnie rob00ze 
form do przetwórstwa tworzyw sztucznych i 
modeli odlewniczych składa się z 100 części 
wagowych nisk00ząstoczkowej żywicy epoksy-
dowej, 8-10 części wagowych rozcieńczalnika 
organicznego i 80-130 części wagowych znanych 
napełniaczy pochodzenia nieorganicznego i 
utwardzacza. 

Sposób wytwarzania kompozycji polega na 
wprowadzeniu rozcieńczalnika i napełniaoza 
do podgrzanej do ok. 100°C żywicy i dodaniu 
utwardzacza bezpośrednio przed użyciem kompo-
zycji. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C09K A1(21) 262911 (22) 86 12 09 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu I z o l a c j i Budowlanej, Katowice 

(72) Iwańczyk Halina, Zajączkowski J e r z y , 
Siedlecka Zdzisława, Łebek Andrzej, 
Wojciechowski Wacław, Pałubioki Romuald, 
Siedlanowska Jadwiga, Karpińska Hubertyna 

(54) Masa uszczelniająca 

(57) Masa składa s ię z 1-10% wagowych p l a s t y f i 
ka tora , z 1,5% wagowych la teksu kauczuku syn
tetycznego, 2-20% wagowych olejów r o ś l i n n y c h , 
1-5% wagowych inhibitorów koroz j i i 1-80% 
wagowych wypełniaczy mineralnych. 

Masa j e s t przeznaczona do osadzania i 
uszczelniania szyb lub zestawów szklanych 
w stolt irco okiennej, drewnianej i metalowej. 

/2 z a s t r z e ż e n i a / 
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4C51) C09K A1(21) 263071 (22) 86 12 18 

(71) Pollteohnika Warszawska} "POLAM" 
Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznyoh 
im. Róży Luksemburg, Warszawa 

(72) Rudnicki Remigiusz, Gorzkowska Irena, 
Gorzkowski Stanisław, Konopka January, 
Szymaniak Witold 

(54) Sposób otrzymywania luminoforów do 
elektrostatycznego nanoszeniaT 
zwłaszcza na powierzchnie szklane 

(57) Sposób polega na tym, že do luminoforu 
dodaje sie polialkohol winylu o masie molowej 
od 40 000 do 70 000 w iloáci 1-5% wagowych 
w stosunku do masy luminoforu. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C09K A2(21) 265644 (22) 87 05 12 

(li) Wojskowa Akademia Techniczna im. J. 
Dąbrowskiego, Warszawa 

(72) Bata Lajos, Dąbrowski Ro,raan, Pinter 
Katalicz, Vajda Boldizsarne 

(54) Mieszanina ciekłokrystaliczna o cechach 
ferroelektryka " 

(57) Mieszanina składa się z chlralnego 4-n-
-oktyloksybenzoesanu S-4-/2-metylobutyloksy/ 
fenylu w ilości 20-30% wagowych, niechiralnego 
4 -n-oktylobenzoesanu 4-n-heksyloksyfenylu, 
w ilości 50-60% wagowych oraz chlralnego 4 -
n-oktylobenzoesanu S-4-/2-metylobutylo/fenylu 
w ilości 10-25% wagowych. Mieszaninę o najszer
szym zakresie fazy smektycznej uzyskuje się, 
gdy pierwsze dwa związki pozostają ze sobą 
w stosunku wagowym 7:3 i stanowią 85% całości 
mieszaniny. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C09L A1(21) 263096 (22) 86 12 17 

(71) Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego, 
"Stomil", Kraków 

(72) Waśko Jan, Swierczyńska Wanda, 
Zalewaki Witold, Zając Stanisław, 
Wąsko Ryszard, Lasota Danuta, Dyląg 
Grażyna 

(54) Sposób wytwarzania zamknięcia do pojemnika 
z krwią lub płynem infuzy.inym 

(57) Sposób wytwarzania zamknięcia do pojemnika 
z krwią lub płynem infuzyjnym na bazie kauczuku 
bromobutylowego, polega na wytwarzaniu mieszan-
ki z kauczuku bromobutylowego 41,49% wagowych, 
kauczuku chloroprenowego 4,44% wagowych, kaoli-
nu kalcynowanego 37,05% wagowych, stearyny 
0,52% wagowych, mikro-talk 7,41% wagowyoh, wosk 
polietylenowy 2,52% wagowyoh, parafiny 0,89% 
wagowych, oleju parafinowego 1,48% wagowych, 
tlenku magnezu 0,30% wagowych, tlenku żelaza 
0,89% wagowych, bieli tytanowej 0,89% wagowych, 
bieli cynkowej 1,48% wagowyoh, przyspieszacza 
LDA 0,52% wagowych i przyspieszacza.tiuram 
0,12% wagowych. Wytworzoną mieszankę dwukrot-
nie się płytuje, profiluje, wulkanizuje i 
poddaje procesowi wygrzewania w temperaturze 
130°c w czasie dwóch godzin./1 zastrzeżenie/ 

4(51) C10B A1 (21) 261947 (22) 86 10 20 

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

(72) Dychus Michał, Malcher Jacek 

4(51) CIOB A1(21) 269049 (22) 87 11 26 

(30) 86 11 26 - PR - 8616477 
86 11 26 - PR - 8616478 

(71) Charbonnages de Prance, Rueil 
Malmaison Cedex, PR 

(54) Urządzenie do automatycznego zagęsz-
czania mieszanin węglowych do 
koksowania 

(57) Urządzenie składa cię z szeçegu ubija-
rek elementarnych /1, 1 , 1", 1" /, które są 
sprzęgnięte ze sobą i z których każda niesie 
szereg ubijaków /6/. Ma długość całkowitą, 
mniejszą od długości skrzynki zagęszczającej 
o wartość jednej drogi przemieszczania /C/, 
przy czym wszystkie ubijaki znajdują się w sta" 
łej odległości wzajemnej /E.,/, równej co naj-
wyżej wymienionej drodze /C/, tak, iż ruch 
postępowo-zwrotny maszyny na tej drodze /C/ 
zapewnia zagęszczenie węgla na całej długości 
skrzynki zagęszczającej. Ubijaki /6/ aą ponad-
to hamowane i przytrzymywane, gdy jest to 
konieczne, za pomocą urządzenia o działaniu 
automatyczrym z wałkami typu mechanizmu wolne-
go biegu w kierunku podnoszenia ubijaka. 

/12 zastrzeżeń/ 

C.54) Urządzenie do podnoszenia i podtrzymy
wania ubijaków. zwłaszcza w ubijarkoob" 
koksowniczych 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
napędowe wały /12/ ułożyskowane są w waha
czach /16/ i połączone są z zębatym redukto
rem /7/» poprzez zębate koła /10, 11/. 
Górne końce wahacza /16/ połączone są prze
gubami /17/ z ramą /1/, a dolne połączone 
są przegubowo z jednej strony bezpośrednio 
a z drugiej poprzez łącznik ?19/ z dociska
jącymi ramionami /18/ osadzonymi na dwudziel
nym wale /20/. Hydrauliczny cylinder /25/ 
połączony jest poprzez ramię /26/ tłoozyska 
z dwudzielnym wałem wyposażonym w oporowe 
ramiona /28/ połączone z regulowanymi zderza
kami /29/ usytuowanymi w układzie z dźwignia
mi /30 i 31/* Dźwignie te są osadzone z obu 
stron draga /14/ na wałach ułożyskowanych na 
ramie /1/ i mających ramiona, w których 
osadzone są obrotowo cierne zapadki /35/ do
ciskane do ciernej wykładziny /15/ sprężyną 
/36/. /4 zastrzeżenia/ 
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4(51) C10G A1(21) 262237 (22) 86 11 06 

(71) Rafineria Nafty "Trzebinia", Trzebinia 
(72 Moskal Maria, Trębacz Kazimierz, 

Pramarz Jerzy, Waohal Tomasz, Urbańozyk 
Tadeusz, Hapek Wanda, Dunin-Borkowska 
Małgorzata, Tarczałowicz Barbara, 
Leszozynska-Bakal Halina, Wilkin Grzegorz 

(54) Sposób wytwarzania wosku 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, 
że mieszaninę stałych węglowodorów naftowyoh 
krystalizującyoh z frakcji olej owyoh o zakre
sie temperatur wrzenia od 450 - 560°C a uzy-
skanyoh w procesie dwu względnie trójstopnio
wego rozpuszczalnikowego odparafinowania 
najkorzystniej dodatkowo podpoconych na komo
rach potnych o zawartości oleju do 2%;, pod
daje się procesowi rafinacji ziemią odbarwia
jącą w ilości 6% wagowych w 3 porcjach w 
temperaturze 110 - 115°C, a następnie stapia 
z woskiem polietylenowym utlenionym w ilości 
od 20 - 50% wagowych lioząo ná wsad oraz 
polietylenem albo woskiem polietylenowym albo 
kalafonią w ilości od 2 - 5% wagowych w tempe
raturze 130 - 140°C. 

Dla celów farmaceutycznych względnie 
kosmetycznych do rafinacji wsadu dodatkowo 
dodaje się węgiel aktywny w ilości do 2% wago
wych. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10G A1(21) 262721 (22) 86 12 01 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Kazimierczuk Roch, Solik-Dąbrowaka 

Marta, Tobola Stanisław, Szwaczyk 
Stanisław 

(54) Sposób wytwarzania benzyn o wysokie.! 
zawartości węglowodorów aromatycznych 
z surowca zawierającego związki 
alifatyczne, w skład których wchodzi tlen 

(57) Sposób według wynalazku polegający na 
konwersji surowca zawierającego związki ali
fatyczne, w skład których wchodzi tlen, w 
obecności katalizatora, charakteryzuje się 
tym, że jako katalizator stosuje się miesza
ninę zeolitu typu ZSM-5, tlenku glinu, związ
ku alkalicznego i lepiszcza polislloksanowego 
1 ewentualnie promotorów formowaną w intensyw
nie mieszanym oleju mineralnym, przy czym 
Proces prowadzi się dwuetapowo. W pierwszym 
•tapie surowiec kontaktuje się z katalizatorem 
» temperaturze powyżej 260°c pod ciśnieniem 
0,1-20 MPa, a uzyskane produkty gazowe w drugim 
'tapie kontaktuje się z katalizatorem promo-
tprowanym kwasem fosforowym oraz solami pier-
»iastków grupy IIa, IIb, Illb, IVb lub VIII 
Układu okresowego w temperaturze 500-700 C pod 
olśnieniem normalnym. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10J A1(21) 262019 (22) 86 10 22 

(71) Zakłady Azotowe "Puławy", Puławy 
(72) Krzyżanowski Tomasz, Priedrioh Rudolf, 

Markiewka Arkadiusz, Wiśniewski Janusz, 
Maciąg Jozef 

(54) Sposób prowadzenia gospodarki cieplnej 
w instalacji wytwarzania i oczyszczania-
gazu syntezowego 

(57) W strumieniach mediów kierowanych do 
wytwornicy gazu, utrzymuje się najniższy 
stosunek molowy pary wodnej do węgla zawarte
go w węglowodorach, poniżej którego następuje 
wytrącanie się węgla na katalizatorze. 

Wymagany stosunek pary wodnej do węgla 
utrzymuje się przez regulację strumieni pary 
wodnej, węglowodorów używanych do opalania 
i/lub tlenu dozowanego do wytwornioy gazu 
oraz w następnej kolejności dla stworzenia 
warunków reakcji konwersji tlenku węgla z 
parą wodną i zbilansowania potrzeb cieplnych 
instalacji wymywania dwutlenku węgla i tlenku 
węgla, dozuje się do strumienia gazu między 
wytwornicą gazu a konwersją tlenku węgla re
gulowany strumień pary wodnej i/lub wody, 
którego nieprzereagowana część ulega transfor
macji w kotle utylizatora na parę wodną o ciś
nieniu wymaganym w instalacji oczyszczania 
gazu. Proces prowadzi się w zakresie ciśnień 
1,5 do 4,5 MPa stosując wyższe temperatury 
w wytwornicy gazu w zakresie 20 do 60 C. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C10J A1(21) 268239 (22) 87 10 15 

(30) 86 10 16 - DE - 3635215.2 
(71) Bergwerksverband GmbH, Eaaen, DE 

(54) Sposób all ot ermicznepio z^ągowywanią 
węgla i generatory ftazu ze złożem 
fluidalnym do allotermicznego 
zga z owy wiania węgla 

(_57) Allotermiczne zgazowywania węgla, pod 
ciśnieniem za pomocą pary wodnej w genera-
torze gazu z umieszczonymi wewnątrz rurami 
wymiennika ciepła do prowadzenia nośnika 
ciepła, polega na tym, że gorący nośnik oiep-
ła, wpływający do generatora gazu poprzez 
rury wymiennika ciepła, wprowadza się najpierw 
do strefy zgazowywania, a bezpośrednio potem 
doprowadza aię do strefy pirolizy, natomiast 
podlegający zgazowywanlu węgiel prowadzi się 
przez generator gazu w przeciwprądzie, przy 
czym do nagrzewania węgla i jego pirolizy 
stosuje się ochłodzony już strumień nośnika 
ciepła, podczas gdy ciepło zgazowywania po-
biera się od gorącego jeszcze strumienia noá-^ 
nika ciepła. 

Wynalazek dotyczy również generatora 
gazu ze złożem fluidalnym do allotermlcznego 
zgazowywania węgla, w którym walcowy zbiornik 
ciśnieniowy / 1 / umieszczonego w pozyoji leżą-
cej generatora gazu /20/ jeat podzielony na 
strefę nagrzewania i pirolizy / 2 / , oddzielną 
strefę zgazowywania / 3 / oraz oddzielną strefę 
chłodzenia / 4 / , zaś strefa nagrzewania i pi-
rolizy / 2 / jest zaopatrzona w otwory do napeł-
niania węglem, mające postač doprowadzeń 
strumieniowych /5/, & doprowadzeniem gazu z 
obiegu zwrotnego gazu surowego lub z doprowa-
dzeniem /6/ pary, a strefa zgazowywania / 3 / 
zawiera doprowadzenia pary, które są połączone 
z dnami napływowymi / 8 / , a strefie chłodzenia 
/ 4 / przyporządkowane są: doprowadzenie /16/ 
pary z dnem napływowym /17/ i śluza wyładowcza 
/18/, zaś w strefie nagrzewania i pirolizy / 2 / 
umieszczone są doprowadzenie /13/ gazowego 
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nośnika ciepła i rury /12/ wymiennika ciepła 
oraz ułożony wewnątrz lub na zewnątrz przewód 
łączący /11/, który jest połączony w strefie 
zgazowywania /3/ z rurą /10/ wymiennika ciepła 
i z odprowadzeniem /9/ gazowego nośnika ci«pła, 
przy czym pomiędzy strefą zgazowywania /3/ a 
strefą nagrzewania i pirolizy /2/ oraz pomiędzy 
strefą zgazowywania /3 a strefą chłodzenia /4/ 
przewidziane są przegrody / H a , Hb/,nie prze
puszczające gazu i ciał stałych, zaś powyżej 
strefy nagrzewania i pirolizy /2/, strefy zga
zowywania /3/ i strefy chłodzenia /4/ znajduje 
się przestrzeń zbiorcza /15/ gazu z odprowadze
niem /21/ gazu. 

Wynalazek dotyczy również generatora gazu 
ze złożem fluidalnym do allotermicznego zgazo
wywania węgla, który to generator pracuje w 
pozycji stojącej. /13 zastrzeżeń/ 

4(5l) G10L A3(21) 262058 (22J 86.10 24 

(61) 259284 
(71) Biuro Studiów i Projektów Przemysłu 

Włókienniczego, Łódź 
(J2) Rżanek Bogusław, Waligórski Marian, 

Laskowski Andrzej, Galus Witold, 
Respondek Tadeusz 

(54) Sposób spalania odpadków włókienniczych 

(57) Sposób odbywa się przy wykorzystaniu 
istniejących kotłów przemysłowych i przy pomo
cy transporterów taśmowych i ślimakowych, przy 
czym odpadki włókiennicze są mieszane z węglem 
energetycznym w określonych proporcjach i w 
trybie ciągłym. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C10L A1(21) 267324 (22) 87 08 H 

(30") 87 02 06 - HU - $61/87 , 
(71) Energiagazdálkodási Intézet, Budapeszt,HU 

(54) Sposób wytwarzania paliwa pyłowego przez 
mielenie młodego geologicznie torfu, 
lignitu, miękkiego węgla brunatnego i 
węgli energetycznych 

(57) Sposób polega na tym, że w młynie samo-
wentylującym paliwo stałe wstępnie się roz
drabnia i suszy a grubą frakoję paliwa pocho
dzącą z separatora, korzystnie z wialnika kie
ruje się do młyna walcowego i tam rozdrebnia 
się, następnie opuszczający młyn walcowy pro
dukt mielenia ponownie się przesyła do separa
tora, korzystnie wialnika i nadające się do 
paleniska rozdrobnione mieliwo kieruje się 
poprzez samowentylujacy do miejsca użytkowa
nia, czyli do palników. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) C10L A1(21) 267893 (22) 87 09 24 

OO) 86 09 24 - OB - 86-22960 
(71) Exxon Chemical Patents, Inc., Linden, 

New Jersey, US 

(54) Ulepszony dodatek do paliwa 

Í57) Dodatek do zawierających wosk paliw bę
dących produktami destylacji ropy naftowej 
stanowią związki chemiczne o co najmniej 
dwóch grupach stanowiących podstawniki i maj« 
rozstawienie oraz konfigurację, które umożli
wiają im zajmowanie pozycji w cząsteczkach 
wosku w przecięciu płaszczyzny /001/ z płasz
czyznami /11x/, takimi jak np. płaszczyzna 
/110/ i/albo płaszczyzna /III/. Dodatkową cecha 
tego związku jest to, że jako podstawniki za
wiera grupy alkilowe, alkoksyalkilowe lub 
polialkoksyalkilowe. 

Stosowanie tego dodatku do paliw polep
sza ich jakość, a przede wszystkim usuwa w 
znacznej mierze trudności, powodowane przez 
zatykanie woskiem głównego filtra paliwa w 
s.-tlnlkach wysokoprężnych. Dodatek ten obniża 
również temperaturę mętnienia paliw zawiera
jących wosk. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) C10L A1(21) 267894 (22) 87 09 24 

(30) 86 09 24 - GB - 86-22959 
87 08 17 - GB - 87-19423 

(71) Exxon Chemical Patents Inc., Linden, 
New Jersey, US 

(54) Dodatek do paliw i kompozycja paliwowa 

(57) Cechą dodatku jest to, że zawiera on 
nowy związek o ogólnym wzorze 1, w którym 

grupa -Y-IT oznacza grupę -SOy "^'NR^R , 

- S O 3

/ " / / + / H N R | R 2 , -SO 3

 / " / / + / H 2 M R
3 R 2 , 

- S 0 3
/ ~ / / + / H 3 N R 2

T -S02NR3R2~ lub -SO-jR2, 

grupa -X-R1 oznacza grupę -Y-R2, -C0NR3R1, 

- C 0 2 / - / / + / N R 3 R 1 , -CO/'Z/^HNR^R 1 , - c o / - ^ 

H2NR3R1, - C 0 2
/ " / / + / , H 3 N R 1 , -R4-COOR1, -NR300R1, 

-R 40R 1, -R40C0R1, -R 4 R 1 , -N/C0R3/R1 lub 

Z / - / / + / N R 3 R 1 , zJ~l oznaoza grupę - S O y ' lub 

- C 0 p ' ~ ' , R i R oznaczają grupy a lk i lowe, 
alkoksyalkilowe lub pol ia lkoksyalki lowe o co 
najmniej 10 atomach węgla w głównym łańcuchu, 
R3 oznacza rodnik węglowodorowy, przy czym 
podstawniki R3 mapu być jednakowe lub różne, 
R 4 nie oznacza n i c lub oznacza rodnik a l k i l e -
nowy o 1-5 atomach węgla, a w grupie o wzorze 
2 wiązanie węgicl-węgiel j e s t /a/ etylenowo 
nienasycone, gdy A i B oznaczają r o d r i k i a lki* 
lowe, altcilenowo Lub podstawione r o d n i k i 
węglowodorowe, u I bo /b/ może to bye* część 
s t r u k t u r y pier-B'-Leniowej, k tóra inoże >yć aro
matyczna, ti iolej-ierścieniowa lub cyk loa l i fo-
tyczna. 
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4(51) C10L A1(21) 267895 (22) 87 09 24 

(30) 86 09 24 - GB - 86-22961 
(71) Exxon Chemical Patents Inc., Linden, 

New Jersey, US 

(54) Paliwo olej owe 

(57) Przedmiotem wynalazku jest paliwo olejo
we, będące produktem destylacji olejów mine
ralnych, mające temperaturę wrzenia i zawiera
jące w temperaturze niższej o 10°C od tempera
tury pojawiania się wosku oo najmniej 0,3% 
wagowe wosku. 

Cechą tego paliwa jest to, że zawarte w nim 
kryształy wosku mają w temperaturze niższej o 
10 c od temperatury pojawiania się wosku cząstki 
kryształów wosku o przeciętnej wielkości mniej
szej niż 4000 nanometrów, a korzystnie mniejszej 
niż 1000 nanometrów. /5 zastrzeżeń/ 

i-
4(51) C10L . A1(21) 268344 (22) 87 10 21 

(30) 86 10 22 - IT - 22072 A/86 
(71^ Eniricerche S.p.A., Mediolan, IT 
(72) Delbianco Alberto, Girardi Ermanno 

(54) Sposób wytwarzania paliwa z węgla 

(57) Sposób wytwarzania syntetycznego paliwa, 
składającego się z mieszanin węglowodorów 
asfaltenowych i olejów z węgla, polegający na 
tym, że węgiel poddaje się wstępnej obróbce, 
podczas której poddaje się go w wodnej zawie
sinie reakcji z tlenkiem węgla w obeonoáoi 
wodorotlenków lub węglanów metali alkalicznych, 
korzystnie sodu lub potasu, w temperaturze 
350-430°c, korzystnie 370-400°C, w ciągu 5-60 
minut, korzystnie w oiągu 5-30 minut, ewentual
nie oddziela się otrzymane w etapie wstępnej 
obróbki węgla produkty od węgla, który nie 
przereagował i od substancji mineralnych, zawa
rtych w węglu i otrzymane produkty poddaje 
się katalitycznemu uwodornieniu, ewentualnie 
przy udziale rozpuszczalnika będącego donorem 
wodoru, w obecności znanego katalizatora. 

/7 zastrzeżeń/ 

4(51) C10L A1(21) 268923 (22) 87 11 20 

(30) 86 11 26 - DE - 3,640 377.6 
(71) L. und C. Steinmuller GmbH, Gummersbach,DE 
(72) Eickovonder Wolfgang, Passman Norbert, 

Steven Hubert, Thomas Gerhard, Tummers 
Peter 

(54) Sposób spalania substancji, zawierają-
cych węgiel, w reaktorze z'warstwa 
fluidalna oraz urządzenie do spalania 
"substancji zawierających węgiel 

(57) Sposób spalania substancji, zawierają-
cych węgiel, w reaktorze / 1 / z warstwą f lu i-
dalną z dolnym obszarem /UB/ i górnym obszarem 
/OB/, z odprowadzaniem ciepła spalania co naj-
mniej za pomocą ściennych powierzchni chłodzą-
cych oraz z układem prowadzenia powrotnego 
łącznie z oddzielaczem labiryntowym /6/ dp 
odprowadzania z powrotem oddzielonych pa l i -
wowych substancji stałych do dolnego obszaru 
/UB/ reaktora, charakteryzuje się tym, że 
paliwowe substancje stałe oddziela się ze 
wstępującego strumienia spalin za pomocą od-
dzielaoze labiryntowego /6/, umieszczonego 
bezpośrednio w górnym obszarze /OB/ reakto-
ra z warstwą fluidalną, oraz doprowadza się 
do dolnego obszaru /UB/ reaktora wzdłuż ścien-
nych powierzchni chłodzących swobodnie lub w 
zamkniętych, częściowo otwartyoh lub całko-
wicie otwartych kanałach powrotnych /21/. 

Urządzenie według wynalazku charaktery-
zuje się tym, że zawiera oddzielacz labirynto-
wy /6/, umieszczony bezpośrednio w górnym 
obszarze /OB/ reaktora / 1 / z warstwą f luidal-
ną, który prowadzi oddzielone paliwowe sub-
stancje stałe na co najmniej jedną ścienną 
powierzchnię chłodzącą /lb/, przy której sub-
stancje te spływają w dół. /13 zastrzeżeń/ 

4(51) CIOM A1(21) 262857 (22) 86 12 04 

i71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 
"Blachownia", Kędzierzyn-Koźle 

(72) Kubiczek Lidia, Bekierz Gerard, 
Tokarzewski Ludomir, Wiślicki Bogdan, 
Krasnodębski Zbigniew, Olearczyk Zofia, 
Rychliński Mieczysław, Zawadzki Jerzy, 
Żmijewska Bożena, Sosnowski Marian 

(54) Trudnopalna ciecz hydraulicznosmarna 
oraz aposób wytwarzania cieczy nydrau-
licznosmarnej 

(57) Trudnopalna ciecz hydraulicznosmarna, 
zwłaszcza dla urządzeń pracujących przy śred-
nim obciążeniu, zawierająoa w swoim składzie 
wodę, glikol, poliglikole, kopolimery tlenków 
etylenu i propylenu, inhibitory korozji i 
utleniania oraz dodatek smarny i przeciwdzia-
łający pienieniu, charakteryzuje się tym, że 

Dodatek według wynalazku może oprócz 
ewiązku o wzorze 1 zawierać inne, znane dodat
ki, stosowane do paliw destylowanych. Dodatek 
. ten może mieó również postać stężonego roztwo
ru, zawierającego 3-75% wagowych związku o 
wzorze 1. 

Cechą paliwa według wynalazku jest to, że 
gawiera 0,001-0,5% wagowych związku o wzorze 1. 

/24 zastrzeżenia/ 
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składa się z 5-20 części sagowych glikolu 
dwuetylenowego lub dwupropylenowego, 20-30 
części wagowych politlenku etylenu o masie 
cząsteczkowej 600, 0-30 części wagowych poli-
tlenku etylenu o masie oząsteczkowej 1300, 
0-20 części wagowych kopolimeru tlenku etylenu 
i tlenku propylenu, o konsystencji wosku, o 
stosunku molowym tlenku etylenu do tlenku pro
pylenu jak /2-5/s/3-7/, 0,5-2,0 części wagowych 
inhibitorów korozji żelaza, 0,2-0,5 ozęści wa
gowych inhibitorów korozji miedzi, 0,003-0,03 
części wagowych inhibitora utleniana, 0,1-0,3 
części wagowych środka zapobiegającego pienie
niu, 1-7 części wagowych fosforanu dwuetanoloa-
miny lub mieszaniny fosforanów dwu- i trójeta
nol oaminy i 40-50 części wagowych wody. 

Sposób według wynalazku polega na tym, że 
do sporządzonego roztworu wodno-glikolowego 
wprowadza się w temperaturze 50-70°c i przy 
ciągłym mieszaniu kolejno politlenek etylenu o 
masie cząsteczkowej 600, kopolimer tlenków 
etylenu i propylenu lub politlenek etylenu o 
masie cząsteczkowej 1500, a następnie benzo-
triazol jako inhibitor korozji miedzi, olej 
metylo-fenylosilikonowy, jako dodatek zapobie
gający pienieniu, fosforan dwuetanoloaminy i 
jeden z inhibitorów korozji żelaza, miesza się 
w ciągu 3-4 godzin, następnie wprowadza dwuizo-
butylo-p-krezol lub fenylo-naftylo-p-fenylp-
dwuaminę jako Inhibitor utleniania i miesza po 
wprowadzeniu wszystkich składników przez na
stępne 3-4 godziny, po czym ewentualnie po
zostawia do odstania na okres 2-3 dni w tempe
raturze 40-50°c. /6 zastrzeżeń/ 

4(5Î) C10M A1(2l) 267151 (22) 87 08 03 

(30) 86 08 04 - DE - 36263T6.1-43 
(75) Schur Hans, Bad Urach, DE 

Sollner Erioh, Leonberg, DE 

(54) Przyczepny preparat olejowy i jego 
"stosowanie .lako smaru lub .jako środka 
zapobiegającego przywieran!i form 

(57) Przyczepny preparat olejowy, którego 
cechą jest to, że stanowi mieszaninę ulegają
cego biologicznemu rozkładowi oleju smarowego 
ze składnikiem żywicznym, wybranym z grupy 
obejmującej ulegające biologicznemu rozkłado
wi żywice zawierające kalafonię, kalafonię i 
mieszaniny tych związków. Preparat przezna
czony do użytku jako smar, zawiera około 40-80 
części wagowych składnika olejowego i około 
60-20 części wagowych składnika żywicznego, 
zaś preparat przewidziany do stosowania jako 
środek zapobiegający przywieraniu form odlew
niczych zawiera około 70-90 części wagowych 
składnika olejowego i około 30-10 części wago
wych składnika iywicznego. /15 zastrzeżeń/ 

4(51) C10N A2(21) 268884 (22) 87 11 18 

(30) 86 11 20 - DD - 296 460.3 
(71) VEB Ingenieurtechnik Halle, Halle 
(72) Rombach Joachim, Kluge Helmut, 

Schellenberger Alfred, Herrmann 
Joachim, Erne3tin Thomas, Klioh 
Brigitte 

(54) Sposób hydrolizy sacharozy za pomocą 
unieruchomionej inwertazy 

(57) Sposób hydrolizy sacharozy za pomocą 
unieruchomionej inwertazy, w którym roztwór 
sacharozy najpierw prowadzi się strumieniem 
przez kolumnę odbarwiającą, napełnioną mocno 

zasadowym jonitem odbarwiającym, a następnie 
hydrolizuje się, oharakteryzuje się tym, t9 

50-70%-jrpztwór sacharozy prowadzi się 
strumieniem z obciążeniem irZaśoiwym 0,5-2,0 

h przez kolumnę odbarwiającą, przy czym 
nastawia się wartość pH 4,0-7,0, i następmft 

hydrolizuj9 się. Powyższym sposobem można 
wytwarzać mieszaniny glukoza/fruktoza/ sa-
charoza, które są ważnymi produktami pośred-
nimi przemysłu spożywczego, farmaceutycznego 
i chemioznego. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) C11B A1(21) 262511 (22) 86 11 21 

(71) Przedsiębiorstwo Zagraniczne "C0MNDEX" 
Zakład Produkcji Farmaceutycznej, 
Rzeszów 

(72) Borowski Witold, Góral Zbigniew, 
Orkiszewska Alicja, Żydzik Stanisław 

(54) Sposób wytwarzania trwałych wodnych 
emulsji olejków eterycznych 

(57) Sposób wytwarzania trwałych, wodnyoh 
emulsji olejków eterycznych, polegająoy na 
tym, że środek emulgujący w ilości 0,16-0,5 
ozęści wagowych roztwarza się w 1 części wa
gowej olejku eterycznego lub mieszaniny olej
ków eterycznych ogrzanych do temperatury 
25-50°C, po czym dodaje 0,3-0,8 części wago
wych alkoholu wielowodorotlenowego o 2-5 ato
mach węgla i następnie tak otrzymaną fazę 
olejową wprowadza się mieszając do fazy 
wodnej utworzonej przez rozpuszczenie w tem
peraturze 30-50°C 0,5-1,5 części wagowyoh 
środka obniżającego napięcie powierzchniowe, 
po czym całość homogenizuje. 

Emulsje według wynalazku, jako wysoko-
skoncentrowany produkt rozpuszczalny w wodzie, 
znajdują szerokie zastosowanie do sporządza
nia kremów kosmetycznych oraz kąpieli orzeź
wiających i leczniczych. /3 zastrzeżenia/ 

4(51)- C11D A1(21) 262722 (22) 86 12 01 

C71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Kikolski Paweł, Cechnickl Jerzy, 

Pasternak Halina, Strauch Kazimierz, 
Wofnicki Jerzy, Woźnicka Teresa, 
Łuszcz Jan, Tomaszek Stanisława, 
Dziurdż* Barbara, Rożek-Kunc Elżbieta 

(54) Proszek do prania oparty na nie.ionowyoh 
substancjach aktywnych 

(57) Proszek składa się z 5-30% wagowych 
niejonowych substancji aktywnych tzn. oksyety-
lenowanyoh 8 do 20 molami tlenku etylenu al-
koholi tłuszczowych c-ip""C22 n a b a z i e tłuszoaów 
naturalnych i/lub oksyetylenowanyoh 7 do 16 mo-
lami tlenku etylenu alkilofenoli, z 50-90% wa-
gowych wypełniaczy, 1-10% wagowych dodatków 
wspomagających oraz 0,3-5% wagowyoh pierwszo-
rzędowych amin tłuszczowych otrzymanych na ba-
zie tłuszczów naturalnyoh, korzystnie na bazi« 
oleju rzepakowego, przy czym stosunek ilości 
aminy do całkowitej ilości substancji niejono-
wych wynosi korzystnie ed 1 1 2 do 1 1 20. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) C11D A1(21) 262723 (22) 86 12 01 

(71) Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 
(72) Kikolski Paweł, Cechnicki Jerzy, Pasternak 

Halina, Strauch Kazimierz, Łuszcz Jan, 
Woźnicka Teresa, Wożnicki Jerzy, Tomaszek 
Stanisława, Gmurzyński Adam 

(54) Proszek do prania op^ty n« «wiónowroh 
substancjach aktywnych 

(57) Proszek składa się z 5-35* wagowyoh 
anionowych substancji aktywnych w tym mydła 
i/lub alkilobenzenosulfonianu sodowego samego 
lub w mieszaninie z siarozanami alkilowymi, 
t 50-90* wagowych wypełniaozy, 1-10* wagowyoh 
dodatków wspomagających oraz 0,5-5% wagowyoh 
pierwszorzedowyoh amin tłuszczowych otrzyma
ny o h na bazie tłuszozów naturalny oh, korzyst
nie na bazie oleju rzepakowego, przy ozym 
stosunek iloáoi aminy do oałkowitej iloáoi 
substanoji aktywnych anionowych wynosi korzy
stnie od 1:1,5 do 1:20. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C11D A3(21) 263354 (22) 86 12 23 

(61) patent 136091 
(71) Politechnika Łódzka. Łódź; Tooaszowskie 

Kopalnie Surowców Mineralnych, Biała Góra 

(54) S*rodki czyszczące 

(57) środki ozyszozące, zwłaszcza do czyszcze-
nia urządzeń sanitarnyoh, zawierające substan-
cje ścierające, jak piasek drobnoziarnisty 1 
kaolin, w ilości 20-70% wagowych, środki po-
wierzchniowo czynne o charakterze anionowym, 
niejonowym lub ich mieszaniny, w ilości 1-20% 
wagowyoh, środki wspomagająoe procea usuwania 
zabrudzeń tłuszczowych i zmiekozające wodę, 
jak metakrzemian sodowy lub trójpolifosforan 
sodowy, w ilośoi 5-10% wagowyoh, środki zagęsz-
czające, jak sól sodową karboksymetylooelulozy, 
w ilośoi 0,1 - 2,0% wagowyoh, mikrokrystaliczną 
celulozę, zwłaszcza o rozwiniętej powierzchni 
wewnętrznej, o średnim stopniu polimeryzacji 
4O-4OO i wskaźniku wtórnego pęcznienia 100-1000%, 
korzystnie w ilości 0,1-15% wagowych i zawiera-
jące ewentualnie mikrokrystaliczną celulozę 
posiadającą w swej strukturze środki wspomaga-
jące, jak siarczan sodowy, w iloáoi 1-50% wa-
gowych, charakteryzuje się tym, że zawierają 
dodatkowo środek dezynfekująoy, jak ohloramid 
kwasu benzenosulfonowego czy p-ohloro-m-ksylenol, 
w ilośoi 0,1-5,0% wagowyoh» /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C12N A1(21) 268266 (22) 87 10 16 

f3Ó) 86 10 16 - US - 920197 
(71) Micro GeneSys, Ino*, West Haven, 

Connecticut, US 
(72) Cochran Mark A., Smith Gale E., 

Volvovitz Franklin 

(•54) Sposób wytwarzania białka env wirusa AIDS 

(57) Układ wektorowy bakulowirus-komórka owa-
dzia wykorzystuje się w wysokim stopniu sku-
tecznej metodzie eukariotycznego klonowania 
i ekspresji w celu wytwarzania białek rekombl-
nantowych. 

Główne zastosowanie tego układu jest 
związane z rozwijaniem badań nad szczepionkami 
rDNA przeoiw różnym, ważnym chorobom ludzkim 
1 zwierzęcym. Układu tego używa się do eks-
presji rozmaitych kandydatów na immunogeny 
szczepionkowe, wywodzące się z genu otoczki 
ludzkiego wirusa nabytego zespołu zaniku odpor-

nośoi /HIV/. Białko otoozld. HIV jest najbar-
dziej obiecującym kandydatem w rozwoju badań 
nad szczepionkami przeciw AIDS i dlagnostyoz-
nych, ponieważ wykazano, że glikoproteina 
otoczki przedstawia główny antygen docelowy 
wirusa AIDS. Skonstruowano rekombinantowe 
bakulowirusy przeprowadzające ekspresję 
różnyoh domen genu otoczki /env/, w tym 
gpi60 i gp120. Ekspresja HIV-rekombinantowych 
bakulowirusów w komórkach owadzich prowadzi 
do wytwarzania glikoprotein reaktywnych z 
surowicą HIV-swoista. Antygeny HIV wytwarzane 
z wykorzystaniem niektórych z tych rekombinantów 
zastosowano z dobrym wynikiem w różny oh bada-
niaoh immunodiagnostycznych, w tym w technice 
ELISA, blottingu metodą Westerna i radioimmu-
nopreoypitaoji. /60 zastrzeżeń/ 

4(5l) C12M A1(21) 269164 (22) 87 12 01 

(30) 86 12 01 - PR - 8616723 
(71) Transgene S.A., Courbevole, PR 
(72) Courtney Michael, Degryse Bric, 

Lolaon Gerard, Lemoine Yves 

(54) Sposób wytwarzania wariantów hirudyny 

(57) Sposób wytwarzania wariantów hirudyny 
zawierających aminokwas inny niż aminokwas 
formy naturalnej w pozycji 47 lub 63 polegają-
oego na prowadzeniu fermentacji uprzednio 
transformowanych drożdży albo przez plazmid 
zawierający oryginał replikacji plazmidu 
drożdży 2 /i, gen ura3, oryginał replikacji 
w E.ooli i marker oporności na antybiotyk, 
promotor transkrypcji, sekwencję "lidera" 
i sekwencję pre-pro prekursora czynnika 
alfa, która to sekwencja jest przyłączona 
w fazie powyżej sekwencji kodującej wariantu 
hirudyny, terminator transkrypcji g«nu PGK 
drożdży, który będzie umieszczony poniżej 
genu tego wariantu, albo przez blok funkcyjny 
DNA kodujący dla tego wariantu hirudyny. 

Warianty hirudyny mają zastosowanie jakp 
inhibitory trombiny. /13 zastrzeżeń/ 

4(51) C14C A1(21) 268885 (22) 87 11 18 

(30) 86 11 18 - 48666-A/84 
(75) Luciani Antonio, Chieti, JT 

(54) Sposób produkcji skóry przeznaozonej 
na wierzchy obuwia i produjct uzyskany 
tym sposobem 

(57) Sposób produkcji skóry przeznaczonej 
do wytwarzania wierzchów obuwia do noszenia 
w okresie wiosenno-letnim, polega na tym, 
że po obróbce wełnonośnej skóry owczej w 
kąpieli, która to obróbka obejmuje operaoje 
zanurzenia, mizdrowania, mycia, piklowania, 
garbowania, usuwania kwasu i dogarbowania, 
skóry poddaje się działaniu żywic opartych 
na estrze akrylowym w roztworze wodnym, przy 
czym żywicę następnie poddaje się spolime-
ryzowaniu zagęszczając początkową siatkę 
włókien, a następnie, w trakcie etapu obróbki 
suchej, składającej się z pierwszej fazy 
wykończeniowej, fazy nakłuwania lub dziurko-
wania skóry i drugiej fazy wykończeniowej 
przeprowadza się dalszą obróbkę po nakłuwa-
niu przy użyciu żywicy opartej na kwasie 
akrylowym i estrze akrylowym w roztworze 
wodnym, przy czym wywołuje się polimeryzację 
żywicy w punktach odpowiadających wewnętrznym 
powierzchniom dziurek. /7 zastrzeżeń/ 
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4(5l) C21C A1(21) 263196 (22) 86 12 19 

(71) Huta "Baildon", Katowice 
(72) Szwej Henryk, Miáta Stanisław, 

Kulhawik Władysław 

(54) Sposób świeżenia stali odpornych na 
korozję w procesie próżniowego odwę-
glania tlenem 

(̂ 57) Sposó*b charakteryzuje się' tym, że 
po uzyskaniu maksymalnej temperatury spalin 
w rurociągu przerywa się dopływ tlenu i dalszy 
proces świeżenia prowadzi się w głębokiej 
próżni. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C21C A1(21) 263284 (22) 86 12 23 

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

(72) Majewski Zbigniew, Lipiarz Zdzisław, 
Piechocki Franciszek 

(54) Sposób wytapiania stali w elektrycznym 
piecu bukowym o dużej wydajności 

(57) Sposób wytapiania stali charakteryzuje 
się tym, że Jako materiał żużlotwórozy stosuje 
się dodatkowo żużel o zawartości CaO min. 
28%, Si0 2 maks. 18%, MgO 7-12%, PgOç maks. 
1,0%, S maks. 0,24% w ilości do około 30 kg/Mg 
stali. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C22B A1(21) 259399 C 2 2) 86 05 07 

(71) Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieżelaz
nych "Biproraet", Katowice 

(72) Romaniuk Aleksander, Czerwiec Barbara, 
Chmielowski Jan, Domański Ireneusz, 
Gałązka Szczepan, Lubieniecki Bogusław, 
Łukasik Adam, Stolarski Zbigniew, Żurek 
Robert 

(54) Sposób odzysku ołowiu g pylistych 
materiałów ołowionośnych o podwyż
szonej zawartości chloru 

(57) Sposób polega na tym, że do wodnego 
roztworu węglanu sodowego o odpowiednim stę
żeniu wynoszącym od 6 do 10% i podwyższonej 
temperaturze od 60-80 C, dozuje się pylisty 
materiał ołowionośny w takiej ilości, aby 
pH pulpy reakcyjnej wynosiło od 7,5-8,5, przy 
czym czas reakcji zależny jest od fizykoche
micznych parametrów materiału i wynosi od 
20-80 minut, a otrzymaną zawiesinę poddaje się 
operacjom filtracji, przemywania i odwadniania, 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) C22C A3(21) 261399 (22) 86 09 15 

(6l) 256112 
(71) Huta Baildon, Katowice; Politeohnika 

Śląska im. W. Pstrowskiego, Gliwice 
(72) Christoph Henryk, Cwajna Jan, Grosman 

Franciszek, Hetmańczyk Marek, Lejawka 
Jerzy, Maliński Marian, Maciejny Adolf, 
Szala Janusz 

(54) Oszczędnośćlowe nieledeburytyozne 
stale szybkotnące 

(57) Stale według wynalazku zawierające w 
ilościach wagowych: 6,0-7,0% wolframu lub 
5,0-6,0% molibdenu względnie 1,0-6,0% suma

rycznie wolframu i molibdenu, a ponadto 
1,2-2,3% węgla, 4,0-7,0% chromu, 1,0-1,3% 
wanadu, do 1,5% manganu, do 0,4% niklu, 
0,2-0,5% cyrkonu, 0,4-1,5% krzemu, do 0,03% 
siarki, do 0.03% fosforu, sumarycznie tytanu 
i niobu 1,5-6,0%, charakteryzują się tym, 4, 
mają odpowiednio zbilansowaną zawartość węgi» 
zgodnie z nierównością: 
0,5 + 0,2£%Ti + *Nb + %Zr + /*V - 1/J<%C<0 fc 
+ 0 , 2 6 C m + #f,b + %Zr +/%V - 1/7. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C22C A1(21) 262543 (22) 86 11 21 

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

(54) Stop na osnowie kobaltu 

(57) Stop na osnowie kobaltu oharakteryzuje 
się tym, że zawiera w ilościach wagowych: 
18,0 - 20,0% chromu, 10,0 - 12.0% niklu, 
0,6 - 1,0% molibdenu, 0,3 - 0,6% niobu oraz 
węgiel do 0,025%, mangan do 0,15%, krzem do 
0,15%, siarkę do 0,018%, fosfor do 0,015%, 
reszta kobalt. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C22C A1(21) 262544 (22) 86 11 21 

(71) Politeohnika Lubelska, Lublin 
(72) Weroński Andrzej, Surowska Barbara 

(54) Stop na osnowie kobaltu 

(57) Stop na osnowie kobaltu charakteryzuje 
się tym, że zawiera w ilościaoh wagowyoh: 
18.0 - 20.0% ohromu, 10,0 - 12,0% niklu, 
0,6 - 1,0% molibdenu, 0,65 - 1,0% tytanu oraz 
do 0,025% węgla, do 0,15% manganu, do 0,15% 
krzemu, do 0,018% siarki, do 0,015% fosforu, 
reszta kobalt. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C23C A1(2l) 259098 (22) 86 04 22 

(71) Instytut Mechaniki Preoyzyjnej, Warszawa 
(72) Milewski Witold, Oswald Agnes, Simmon 

Burkhard, Guhl Bberhardt, Koppitke Gert 

(54) Sposób nanoszenia warstw ochronnych 
odpornych na ścieranie, na powierzchnie 
części maszyn, zwłaszcza ślimakowych " 
Tłoków wtryskarek tworzyw sztucznych 

(57) Sposób polega na tyra, że najpierw metodą 
napawania nanosi się warstwę ochronną tylko na 
szczególnie odpowiedzialne krawędzie uszczel
niające części maszyn, a następnie na pozostał* 
powierzchnię tych części nanosi się warstwę 
ochronną metodą plazmowego natryskiwania. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) C23C A1(21) 268704 (22) 87 11 10 

(71) Instytut Meohaniki Preoyzyjnej, Warszawa 
(72) Błachowicz Elżbieta, Białostocka Helena, 

Kolankowa Hanna, Radomska Ewa, Kucharski 
Jerzy, Robakiewicz Krzysztof, Szczepańska-
Rozdział Anna, Kazubska Irmina 
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(54/ Środek do mycia i aktywowania powiarzp.Vmi 
metalowych przed fosforanowaniem 

(57) Celem wynalazku jest zwiększenie efektyw
ności mycia i aktywowania powierzchni metalo-
*yoh przed fosforanowaniem. 

Środek według wynalazku charakteryzuje 
aię tym, że zawiera trójpolifosforan metalu 
alkalicznego w ilości od 5 do 40 części wago
wych, fosforany metali alkalicznych w ilości 
od 5 do 48 części wagowych, czteroboran meta
lu alkalicznego w ilości od 18 do 75 części 
wagowych, przy czym łączna ilość polifosfora
nów, fosforanów i boranów wynosi od 70 do 95 
części wagowych, aktywny ortofosforan tytanu 
* ilości od 0,1 do 0,7 części, wagowych i 
eweitualnie sól metalu alkalicznego lub amo
nową Kwasu wersanpwego w ilości do 5 części 
wagowych or̂ iz zawiera mieszaninę trzech związ
ków powierzchniowo czynnych z tego samego 
szeregu homologicznego w łącznej ilości od 
3 do 30 części wagowych, w której pierwszy 
związek stanowią addukty 7 moli tlenku etylenu 
do alkilofenolu o temperaturze zmętnienia 
około +20°C, drugi związek mieszaniny stano
wią addukty 8 moli tlenku etylenu do alkilo
fenolu o temperaturze zmętnienia około +40°C 
i trzeci związek stanowią addukty 9 moli tlen
ku etylenu do alkilofenolu o temperaturze 
zmętnienia około +60°C, przy czym stosunek 
wagowy związku pierwszego do drugiego do trze-
oiego w mieszaninie trzech związków powierz
chniowo czynnych wynosi 0,5 : 4 do 0,5 : 8 do 
0,5 : 8. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) C23F A3(21) 262744 (22) 86 12 02 
C09D 

S61) patent 120181 711 Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
72) Wieczorek Grzegorz, Gust Jolanta, 

Wilk Jan 

(54) Środek antykorozyjny 

(57) Środek antykorozyjny charakteryzuje się 
tym, że składa się z 10-18 ozęści wagowych 
alkoholu jednowodorotlenowego, korzystnie 
alkoholu etylowego lub metylowego, 1-8 części 
wagowych eteru alkoholu wielowodorotlenowego, 
korzystnie glikolu dwuetylowego lub 1-8 
ozęści wagowych estru alkoholu wielowodoro
tlenowego, korzystnie octanu etoksyetylowego, 
1-4 części wagowych środka powierzchniowo 
czynnego, korzystnie alkiloarylosulfonianu 
sodowego lub alkilobenzenosulfonianu sodowego, 
lub aoli sodowej etoksylowanego i siarczano
wanego alkoholu tłuszczowego, lub etoksylowa
nego alkilofenolu oraz 0,1-4 ozęści wagowych 
formaldehydu. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C23P A1(2Í) 262914 C22) 86 12 09 

(71) Spółdzielnia Pracy "Radius", Gdańsk 
(72) Marjanowski Jan, Pawlińska Jadwiga, 

Grużewski Tadeusz 

(54) Sposób chemicznego oczyszczania z 
loąadów powierzchni ogrzewanej kotła 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczysz
czania powierzchni ogrzewanej kotła z całości 
zalegających osadów, w krótkim czasie, bez 
wytrawiania oczyszczanych powierzchni metali, 

Sposób polega na natryskiwaniu na oczysz
czaną powierzchnię, pod ciśnieniem u wylotu 
z dyszy 200 do 2000 kPa, roztworu o tempe
raturze 293 do 323 K, zawierającego 0,3 do 

do 3,0% wagowych Gama lu NF-O6-3O i/lub 
Rokafenolu N-6, 0,1 do 10% wagowych benzoe-
sanu sodowego, 0,2 do 5,0% wagowych fosfora-
nu trój sodowego i/lub azotynu sodowego, 
0,5 do 10% wagowych sody amoniakalnej, 0,5 do 
10% wagowych fosforanu amonowego oraz wodę 
w i lośc i uzupełniającej do 100% wagowych. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) C25C A1(21) 262671 (22) 86 11 27 

C71) Biuro Projektów Przemysłu Metali Nieże
laznych "Bipromet", Katowice 

(72) Gałązka Szczepan, Leśniak Adam, 
Lubieniecki Bogusław, Mrowieć Janusz, 
Roraanowicz Piotr 

(54) Środek odmiedziowania elektrolitu 
z elektrorafinacji miedzi i roztworów 
zawierających sole miedzi 

(57) Sposób według wynalazku polega na tym, 
że katody przed założeniem do wanien odmie-
dziowujących zanurza się bezprądowo do obie
gowego elektrolitu, a następnie pokrywa się 
elektrolitycznie miedzią w normalnie pracują
cych wannach odmiedziowujących, gdzie stęże
nie miedzi w przepływającym elektrolicie jest 
nie niższe od 20 g/dcnP przez 12-48 godzin, 
po czym przenosi się katody do dalszych wa
nien gdzie stężenie miedzi w przepływającym 
elektrolicie wynosi poniżej 20 g/dcm-*. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) C25C A1(21) 266390 (22) 87 06 22 

[36) 86 06 24 - PR - 86-09805 
(71) Aluminium Pechiney, Paryż, PR 
(72) Vanvoren Claude 

(54) Sposób regulowania zawartości paku 
w anodach do e l e k t r o l i t y c z n e g o 
wytwarzania aluminium 

(57) Sposób regulowania zawartości paku w 
anodach wstępnie wypalonych przeznaczonych 
do elektrol i tycznego wytwarzania g l i n u do 
wartości optymalnej Bm odpowiadającej maksy
malnej gęstości anod w s t a n i e suchym co pozwa
la maksymalizować gęstość anod po wypaleniu 
opierając się wyłącznie na pomiarach anod 
surowych wychodzących z zagęszczania, a więc 
n ie czekając na wyniki wypalania. 

Sposób obejmuje powtarzające s i ę po 
sobie następujące etapy: 
1/ Ustala się a p r i o r i zawartość początkową 

paku B /w % wagowych względem pasty 
węglowej/. Wylicza s i ę gęstość w s t a n i e 
suchym J' /BQ/ średnią d la n anod o t r z y 
manych z pasty węglowej o zawartośoi BQ % 
paku na podstawie pomiaru wysokości H anody 
po wyjściu z zagęszczania i j e j c i ę ż a r u P. 
Zmienia się procentową zawartość paku o 
odchyłkę x, dodatnią lub ujemna, k t ó r a 
sprowadza zawartość do /BQ + xl %* Wylicza 
s ię średnią gęstość w s t a n i e suchym 

% /B + xf n anod otrzymanych z pasty wę
glowej o zawartości /BQ + xl % paku. 

2/ Kalkulator porównuje f /BQ+ X/ Z lfl*Ql. 

J e ś l i ar /B0 + x/ > y / B O / , zmienia s i ę 
B + x o wartości x o tym samym znaku 00 
poprsednia odchyłka. J e ś l i )f /BQ + x/ 
< f / B /, zmienia s i ę BQ + x o wartość x o 
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znaku przeciwnym do poprzedniej odchyłki; 1 
dalej powtarza się ten sam tryb postępowania! 

/9 zastrzeżeń/ 

4(5Í) C25D A1(21) 262766 (22) 86 12 0 2 

(71) Politechnika Śląska im. W. Pstrowskie im 
Gliwic 

(72) Dąbrowska Lidia, Mehlia Andrzej 

(54) Sposób otrzymywania powłok cyna-ołów 
na elementaoh drobnych z miedzi 
T mosiądzu 

(57) Sposób polega na zastosowaniu odtłusz-
czania w acetonie i w kąpieli zawierającej 
5-3056 roztwór wodny pasty odtłuszczająco-
trawiącej w temperaturze otoczenia lub 40-5o°c 
w płuozce, korzystnie ultradźwiękowej w oza-
sie 5-10 minut, a następnie w kąpieli za-
wierającej alkohol etylowy skażony butanolem 
w ilości 5% w temperaturze otoozenia w czasie 
5-10 minut w płuczce zwłaszcza ultradźwiękowe3 
przed odtłuszczaniem chemioznym alkalicznym w 
temperaturze 75 ± 5°G w ozasie 3-5 minut, 
trawieniu chemicznym kwaśnym w temperaturze 
otoczenia w ozasie 3-5 minut, aktywowaniu 
w 10% roztworze wodnym 40% kwasu fluoroboro-
wego w temperaturze otoczenia w czasie kilku-
nastu sekund, a następnie pokrywaniu elementów 
drobnych miedzianych i mosiężnych stopem 
oyna-ołów w kąpieli, która zawiera: fluorobo-
reh cynowy 130-135 g/l» fluoroboran ołowiawy 
35-37 g/l» kwas fluoroborowy 48-50 g/l, kwas 
borowy 24-25 g/l, rezorcyna 0,45-0,55 g/l, 
klej kostny 4,5-5,5 g/l, resztę stanowi woda 
o dobranym ścisłym zakresie gęstości prądowej 
2,1-2,3 A/dm2 zwłaszcza 2,2 A/dra2. 

/1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ D 

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) D01D Ai(2i) 263481 (22) 86 12 31 

(71) Centralny Ośrodek Badawozo-Rozwojowy 
Maszyn Włókienniczych "Polmatei-
Cenaro", Łódź 

(72) Pacholski Jan, Bem Wiktor 

(54) Sposób przewlekania kabla włókien 
sztucznych miedzy galetami 

(57) Sposób polega na tym, że kabel włókien 
wydawanych przez obraoająoe się waloe odbie-
rające /4/ przeoiąga się przez gaiety wyda-
jące /1/ za pomocą odcinka gurtui /2/ prae-
wleozonego uprzednio przez nieruchome gaiety 
/1/, które uruchamia się po przymocowaniu 
końca kabla włókien do końcówki /3/ gurtu. 
Następnie zwiększa się prędkość galet wydają-
cych aż do wyrównania z prędkością walców 
odbierających, po ozym włącza się napęd galet 
wyciągowych /8/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) D01G U1(21) 80759 (22) 87 O7 24 

(71) Zakłady Przemysłu Wełnianego im.E. Plater, 
Wasilków 

(72) Godlewski Zdzisław 

(54) Urządzenie czyszczące do obić piłowych 

(5*t> Urządzenie charakteryzuje się tym, że na 
prowadnicy /1/ osadzone są na elementach /2/ 
tocznych trzy niezależne suporty /3,4»5/ 
w kształcie pierścienia /A/, do którego jednym 
ramieniem jest przy spa weny kątownik /B/, przy 
czym na końcu drugiego ramienia umocowany 
jest nóż /6/. Na kątowniku /B/ wsparta jest 
sprężyna /10/ nasadzona na trzpień /li moco-
wany w tym kątowniku i zaopatrzony na arugim 
końcu w łożysko toczne /8/. /2 zastrzeżenia/ 



J r 17 /383/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 

A1(2Í) 268171 (22) 87 10 12 á(5l) D03D A1(2Í) 268171 (22) 87 10 12 
v D06P 
(30) 86 10 14 - US - 918,156 
[71) E.J. Du Pont de Nemours &. Co., 

Wilmington, Delaware, US 
(54) Sposób wytwarzania dywanu 
(57) Sposób wytwarzania dywanu z przędzy 
^rwionej polega na tyra, że zestawia się 
fcarbikowane przędze w wielokońcową strukturę 
wstęgową, barwi się tę strukturę wstęgową 
«rzez wprowadzenie jej w kąpiel barwiącą 
przy małym naciągu i następnie przez przetła
czanie barwnika przez każdą przędzę w tej 
gtrukturze przynajmniej dwukrotnie. Następnie 
utrwala się barwnik przez ogrzewanie strukturj 
wstęgowej, płucze aię i wyżyma strukturę wstę
gową, suszy się ją, rozmotywuje dla rozdzie
lenia przędz oraz doprowadza się rozmotané 
przędze do maszyny igłującej dywany, gdzie wy
twarza się dywan o dobrej równomierności barwj 
i odcienia. /6 zastrzezeń/ 

4(51) DO6F Al(2l) 257659 C 2 2) 86 01 28 
G05B 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM", 
Warszawa 

(72) Maliszewski Józef, Przyborowski Leszek, 
Siedlecki Mieczysław 

(54^ Układ sterowania pralki bębnowej 
(57) Układ zbudowany jest na bazie mikropro
cesora /M/ ze stałą pamięcią zewnętrzną ROM. 
Linie wyjściowe mikroprocesora /M? zwielokrot
nione przez układ ekspandera / E / doprowadzone 
są do układów dopasowujących i separujących 
/DS/ sterujących układami wykonawczymi. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) DO6M A1(21) 263474 (22) 86 12 30 
(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Przemysłu Bawełnianego, Łódź 
(72) Woźniak Wiesław, Sliwiński Tadeusz, 

1 Paliga Stefan, Korbel Jerzy, Baran 
Andrzej, Szozepaniak Włodzimierz, 
Buła Bronisław, Caban Jadwiga, Swięch 
Franciszek, Braun Aleksander, Bohacz 
Bogumiła, Ko3icki Zbigniew, Banaś 
Zbigniew, Szuba Marian 

(54) Sposób wytwarzania tkanin wsypowych 
(57^ Sposób polega na napawaniu osnowy wodnya 
roztworem klejąco-barwiąco-apretującym zawierającym 
w 1 dm 5 0,1-25 g pigmentu,20-150 g środka wiążące¬ 
go na baziejwasu_akrylowego lub związku butadie^, 
nowego, 20-200 g dyspersji kopolimeru~styre-
nowo-maleinowo-akrylowego, 0,1-4 g mieszaniny 
eterów poliglikolowych, 0-10 g środka zagęsz¬ 
czającego, 0-50 g eteru skrobi lub karboksy-
metylocelulozy, 0-5 g plastyfikatora, następ¬ 
nie suszeniu i tkaniu oraz prasowaniu w kalan¬ 
drze w temperaturze 120-160" pod ciśnieniem 
wałów prasujących dwustronnie 1-10 MPa. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) DO6M A1(21) 268170 (22) 87 10 12 
(30) 86 10 13 - GB - 8624535 

87 01 19 - GB - 8701073 
87 01 19 - GB - 8701074 

(71) Albright and Wilson Limited, Oldbury, GB 
(72) Cole Robert, Hand Geoffrey 
(54) Sposób obróbki tkanin 

(57) Sposób obróbki tkanin, zwłaszcza tkanin 
celulozowych, w celu zmniejszenia ich pal
ności, z równoczesnym polepszeniem wytrzyma
łości. 

Tkaninę poddaną uprzednio pierwszej opera
cji procesu, poddaje się drugiej operacji, 
przy czym jedną z tych dwóch operacji jest 
traktowanie tkaniny związkiem tetrakis/-
hydroksymetylo/-fosfoniowym lub produktem je
go kondensacji, po czym tkaninę utwardza się 
wytwarzając polimer. Drugą operacją jest 
impregnowanie tkaniny nie ulegającym samo-
kondensacji metyloloamidem mającym co najmniej 
dwie grupy metylolowe, ewentualnie alkilowano, 
po czym tkaninę poddaje się w kwaśnym środo
wisku wodnym reakcji z wspomnianym wyżej raety-
1oloamidem. 

Sposób według wynalazku umożliwia wytwarza
nie tkanin o zmniejszonej palności, z równo
czesnym polepszeniem ich niektórych właściwoś
ci, zwłaszcza zmniejszeniem skurceliwości. 
Tkaniny wytworzone tyra sposobem są wytrzymałe 
i nie wymagają specjalnej dbałości podczas 
ich używania, toteż mogą byó stosowane jako 
materiały ubraniowe i zwłaszcza na ubrania 
robocze, jako materiały pościelowe i zasłonowe. 

/25 zastrzeżeń/ 

4(5l) D06P Al(2l) 263203 (22> 86 12 19 
(li) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej 

"Blachownia", Kędzierzyn-Koźłe 
(72) Poreda Kazimierz, Haas Witold, Klusek 

Eugeniusz, Pigwer Ewa, Binkowska 
Barbara, Konka Paweł 

(54) Sposób wiązania barwnych pigmentów 
g włóknem 

(57) Sposób polega na tym, że na wyrób włókien
niczy nanosi się wodny roztwór, zawierająoy 
w 1000 części wagowych roztworu 0,1-50 części 
wagowych barwnego pigmentu, 30-700 ozęści wa
gowych środka zagęszczającego, 20-350 części 
wagowyoh środka wiążącego, składającego się 
z 20-70 części wagowych wodnej dyspersji ko
polimeru akrylanu butylo-styreno-hydroksymety-
lometakryamidowego, 20-70 ozęści wagowych 
wodnej dyspersji kopolimeru butadienostyre-
noweeo. 5-11 części wagowych wodnego roztworu 
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poliestru tereftalowego modyfikowanego glioery-
ną, poliglikolem etylenowym i eterem metylowym 
kondensatu melaminoformaIdehydowego lub-3-9 
części wagowych wodnego roztworu niskocząstecz-
kowego kopoliestru tereftalanu glikolu etyler 

nowego, modyfikowanego gliceryną, poliglikolem 
i ftalanem glikolu etylenowego, 1-3 częaci 
wagowych ftalanu dwubutylowego, 0,1-1 częaoi 
wagowych środka gaszącego pianę, po czym wyrób 
suazy się w temperaturze 80-150°C. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) D06P A1 (21) 263268 (22) 86 12 23 

(71) Pabianiokie Zakłady Przemysłu Bawełnianego 
im. Bojowników Rewolucji 1905 r. "Pamotex", 
Pabianice 

(72) Dzikowski Bronisław, KarcLński Aleksander 
Pindel Kazimierz, Mlnias Aleksy, Pawlak * 
Andrzej 

(54) Sposób barwienia osnów tkackich 
barwnikami pigmentowymi 

(57) Barwienie wykonuje się w kąpieli napa-
wającej zawierającej barwnik pigmentowy, 
środek wiążący i wspomagający proces barwie-
nia, zagęstnik, środek kwasotwórczy, alko-
hol poliwinylowy, w temperaturze 5-2ODC, 
w obecnośoi żywicy silikonowej opartej na 
pochodnych polinetylosllpksanów 
w ilości 10-25 g/kg kąpieli barwiącej. 

/1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

4(51) E01B A1(21) 265939 {22) 87 05 28 

(30) 87 01 29 - Europejski Urząd Patentowy -
87890019.0 

(jf\ Franz Plasser Bahnbaumaschinen-
Industriegesełlschaft m.b.H., 
Wiedeń, AT 

(54\ Zespół .jezdny do podbierania, układania 
' i przewożenia przęseł torowych 

(57) Zespół /1/ złożony jest z urządzenia /5/ 
do przenoszenia przęsła z zamontowanymi na 
jego ramie nośnej /7/ do podnoszenia lub opu
szczania przęsła torowego /4/ środkami /13/ 
do uchwytywania lub przytrzymywania szyn z 
dwiema umieszczonymi za sobą w kierunku podłuż
nym toru parami /9, 10/ stojakóv podnoszących 
/11/, rozmieszczonych przeciwległe, poprzecz
nie do kierunku podłużnego toru. Stojaki te 
można przestawiać pionowo za pomocą odpowied
niego napędu względem podtorza i ustawiać na 
nim. 

Obydwie pary /9, 10/ stojaków podnoszą
cych /11/, połączone trwale ze sobą, są umie
szczone dla uzyskania dużej stabilności w kie
runku podłużnym toru z dużym odstępem wzajem
nym na mającej dużą długość w kierunku podłuż
nym toru ramie nośnej 111 urządzenia /5/ do 
przenoszenia przęsła torowego oraz przewidzia
ny jest przejezdny niezależnie od urządzenia 
/5/ do przenoszenia przęsła torowego wagon 
pomocniczy /6/ z platformową powierzchnią 
ładunkową /21/ do nałożenia przęsła torowego 
/4/ wraz z urządzeniem /5/ do przenoszenia 
przęsła, przy czym wagon pomocniczy /6/ zawie
ra od strony każdego końca po jednym mecha
nizmie jezdnym /22/, związanym z szynami, oraz 
jednym mechanizmie jezdnym /23/, nie związanym 
z szynami. /11 zastrzeżeń/ 

4(51) E01C A1(2J) 262941 C22) 86 12 10 

(71") Politechnika Lubelska w Lublinie 
(72) Kukiełka Jan, Misztal Zdzisław 

(54) Jezdnia drogowa 

(57) Jezdnia drogowa składająca się z warstw 
bitumicznej, kruszywa i odcinającej charakte-
ryzuje się tym, że warstwę /3/ odcinającą 
stanowi żużel granulowany. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E02D A1(21) 263273 (22) 86 12 23 

(71) Instytut Ciężkiej Syntezy Organioznej 
"Blachownia", Kędzierżyn-Koźle 

(72) Bereś Janusz, Ponikowska-Pajor Krystyna, 
Stryczek Stanisław, Postawa Jacek, 
Balcerowiak Wojciech, Powierza Wanda, 
Bachowski Andrzej, Musiał Bronisław 

(54) Sposób wzmacniania i uszczelniania 
gruntów 

(57) Sposób polega na wzmacnianiu i uszczel
nianiu gruntów przez iniekcję i powierzch
niowe powlekanie wodnymi roztworami o pH 
2-7, o zawartości 5-40% wagowyoh akryloamidu 
i/lub 5-40% wagowyoh kwasu akrylowego lub 
jego pochodnych, 0,1-1,5% wagowych inicjatorów 
nadtlenkowyeh, 0,1-5% wagowych urotropiny i 
0,1-5% wagowych węglanów metali alkalicznych 
lub węglanu amonu oraz 0,05-5% wagowych dwu-
winylowych związków sieciujących. Ewentualnie 
w skład roztworu mogą wchodzić wypełniacze i 
środki podwyższające wytrzymałość mechaniczną 
i adhezję do składników gruntu w ilości do 
3% wagowych. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) E02D A1(21) 269500 (22) 87 12 16 

no) 86 12 16 - SE - 8605408-7 
ftl) At las Copeo Aktiebolag, Wacka, SE 
(72) Lindh Karl Gb'sta 

(54) Sposób a ta b i c z o w a n i a gruntu 
skalnego i s t a b i l i z a t o r 

(57) Sposób s t a b i l i z o w a n i a gruntu skalnego 
polega na tyra, że w i e r c i s i ę otwór w skale 
o średnicy trochę większej n i ż średnica 
g t a b i l l z a t o r a , umożliwiając swobodne wprowa
dzenie rurowego s t a b i l i z a t o r a do otworu w i e r t 
niczego i wprowadza s i ę s t a b i l i z a t o r do otwo
ru wiertniczego jednym końcem - dnem, 
następnie łączy s ię drugi zewnętrzny ko
niec s t a b i l i z a t o r a z zewnętrznym źródłem 
wysokociśnieniowego płynu hydraulicznego, po
ddaje s i ę s t a b i l i z a t o r kontrolowanemu d z i a ł a 
niu płynu hydraul icznego o wysokim c i ś n i e n i u , 
aż s t a b i l i z a t o r rozszerzy s ię promieniowo 
poza ś rednicę po czym w s t a b i l i z a t o r z e obniża 
się c i ś n i e n i e , usuwa s i ę płyn hydrauliczny po
zostawiając zakotwiony s t a b i l i z a t o r w otworze 
wiertniczym. 

S t a b i l i z a t o r /10/ zawiera wydłużony zam
knięty korpus rurowy / 1 1 / wykonany z miękkiej 
rozszerzalnej s t a l i . S t a b i l i z a t o r /10/ j e s t 
zamknięty na jednym końcu płytą /12/. Drugi 
koniec j e s t otwarty i stanowi jego zewnętrzną 
część. Do zewnętrznego końca j e s t przymocowany 
kołnierz /13/ z wystającym na zewnątrz cy l in
drycznym występem /14/. W występie /14/ z n a j 
duje s i ę wlot / I 5 / p r a e j á c i a /16/ do wnętrza 
rury / 1 1 / . Wlot /15/ umieszczony j e s t na 
obrzeżu występu /14/ . S t a b i l i z a t o r /10/ ma 
zewnętrzne i wewnętrzne elementy łączące umoż
liwiające wydłużenie s t a b i l i z a t o r a poprzez 
połączenie ze sobą 00 najmniej dwóch identycz
nych odcinków s t a b i l i z a t o r a /10/. 

/10 zastrzeżeń/ 

(54) Sposób zabezpieczania termicznej 
warstwy izolacyjne.-] 

(57) Sposób charakteryzuje s i ę tym, że na 
warstwę pianki nakłada s ię chemoutwardzalną 
warstwę zewnętrzną. 

Sposób zabezpieczania termicznej warstwy 
izolacyjnej przed uszkodzeniami mechaniczny
mi i / lub zawilgoceniem, przeznaczony j e s t do 
stosowania w budownictwie, w energetyce i 
w chłodnictwie. /1 z a s t r z e ż e n i e / 

4(51) E04B A1(21) 263557 (22) 87 01 06 

171) Kombinat Budowlany n Poznań Północ * , 
Poznań 

(71/ ffofman Alfred, Jabłoński Ryszard, 
Jankowiak Bogdan, J e z i e r s k i Ryszard, 
Nawrocki Czesław, Marcinkowski Kajetan, 
Wojcieszyn Antoni 

(54) Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa 
sa/WS-84/ Ala wielkie j p ł y t y wino-1 ' 
graazkie^ 

(5j) Ściana zawiera prefabrykowane p ł y t y / 1 / 
betonowe oraz warstwę /7/ oc iepla jącą, k t ó r e 
połączone są ze sobą za pomocą łączników 
/ 3 / i l i s tew / 6 / . Elementy łączące /3,6/ umoż
liwiają regulację położenia warstwy /7/ o c i e 
plającej względem płyt / 1 / betonowych, w dwóch 
kierunkach. /4 z a s t r z e ż e n i a / 

4(51) E04B A1 (21) 263573 (22) 87 01 07 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Sto lark i Budowlanej 
"Stolbud", Wołomin 

(72) Łasiewioz Jan, Krasuski Wacław, 
Głodek Jan, Skorupski Stanisław 

(54) Trzyszybowe okno zespolone dla 
Tłudownictwa użytecznoaci publiczne,1. 
zwłaszcza dla budownictwa służby zdrowia 

(57) Trzyszybowe okno zespolone posiada 
między skrzydłem okiennym zewnętrznym i skrzy
dłem okiennym wewnętrznym szybę środkową /13/ 
osadzoną w szcze l in ie dystansowej oraz s i a t k ę 
przećiY/owadzią /5/ założoną w ramce /6/ mo
cowanej zaczepami ramki / 7 / , zawierającymi 
skrzydełko z wygięciem prostopadłym i wycię
ciem do założenia skrzydełka mocowanego do 
ramki, z wycięciem o k s z t a ł c i e zbliżonym do 

4(51) E04B A1(2l) 261886 (22) 86.10 16 

E04G 
E25D 

(75) H a l i c k i Zdzisław E . , Warszawa 
(54) Sposób nakładania termicznej warstwy 

i z o l a c y j n e j 
(57) Sposób charakteryzuje s i ę tym, że nakła-
ia s i ę na izolowaną powierzchnię, przed na
łożeniem warstwy i z o l a c y j n e j , chemoutwardzal
ną warstwę pośrednią. 

Sposób przeznaczony j e s t do stosowania 
uwłaszcza w budownictwie, w energetyce i w 
chłodnictwie. /2 zas t rzeżenia/ 
4(51) E04B A1(21) 261887 (22) 86 10 16 

E04G 
P25D 

(75) H a l i c k i Zdzisław E . , Warszawa 
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kąta ostrego. Zespolone okno posiada skośne 
powierzchnie wrębowe /2/ w przymyka skrzydeł 
okiennych oraz w przymyku skrzydła okiennego 
% ościeżnicą. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) E05C A1(21) 263124 C 2 2) 86 12 19 
B04C 

(ji) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Głowacki Andrzej, Paprocki Krzysztof, 

Różycka-Kohlman Czesława, Rawski Jan, 
Zadara Józef 

(54) Mechanizm blokujący zamek pokrywy 
zwłaszcza la bora tory .1ne.i wirówki 
nłticzaco-suezace.1 

^57) Mechanizm zawiera elektromagnes /6/ z 
nurnikiem /7/. Nurnik 111 zakończony jest z 
jednej strony tuleją /4Ż blokującą dźwignię 
/2/ zaczepu zamka wirówki, natomiast z drugiej 
elementem zabierakowym /14/, na który może 
oddziaływać popychacz /11/ dźwigni awaryjnej 
/10/. Dźwignia awaryjna /10/ zamocowana wah-
liwle w stałym elemencie wirówki ma dwa ra-
miona, z których jedno stanowi popychacz /11/, 
a drugie rękojeść" zakończoną czopem /12/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) E06B A1(21) 262497 (22) 86 11 20 

(71) Polska Akademia Nauk Instytutu Podstawowyoh 
Problemów Techniki, Warszawa 

(72) Jabłkowski Janusz 

(54s) Szyby zespolone w postaci .1edno lub 
włelokomorowych układów 

(57) Szyby /1/ mają złącze próżnioszczelne 
utworzone w poataoi warstwy /3/ spoiwa umiesz-
czonej na obwodzie w górnoj części układów 
tafli o współczynniku przenikania wilgooi 
większym od współczynnika przenikania wilgoci 

warszwy /4/ «aajdująoej się na obwodzie 
w ozęści dolnej układu i częściach bocznych. 

Rozwiązanie zabezpiecza przed przenika^ 
niera pary wodnej i gazów do komory szyby 
zespolonej oraz poprawia odporność na rosze-
nie. /2 zastrzeżenia/ 

4C51) B21B A1(21) 261402 (22) 66 09 15 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa 
Surowców Chemicznych, Kraków 

(72) Nielubowicz Bohdan, Michalski Maciej, 
Wielecki Jan 

(54) Sposób intensyfikacji wydobycia siarki 
1 wyższego sczerpania .Ie.1 zasobów 

(57) Sposób polega na tym, że do wód techno-
logicznych o temperaturze 145 C do 165 C dopro-
wadza się środek powierzchniowo czynny, tak 
aby koncentracja środka w stosunku do wód te-
chnologicznych w przeciągu czasu od 5 min. do 
5 godz. wynosiła od 0,1 - 8#, a w przypadku 
trojpolifosforanu sodu 3,556 wagowych w stosun-
ku do wprowadzanych wód technologicznych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B21C A1(21) 262750 (22) 86 12 01 

C71) Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "BORYNIA", 
Jastrzębie Zdrój 

(72) Klwic Andrzej, Brachman Hubert 

(54) Urządzenie do czyszczenia prowadników 
Tańcucha pociągowego maszyn urabiających 

(57) Urządzenie zawiera dwa dwuwklęsłe krążki 
zamocowane w prostopadłych do siebie płasz-
ozyznach na dwóch położonych niedaleko od sie-
bie ogniwach łańoucha pociągowego. Krążki sta-
nowią dwie symetryozne połówki zgraniaków /3/ 
skręconych ze sobą śrubą i mają na walcowej 
powierzchni wykonane wzdłużne rowki /8/ ułatwiš* 
jące rozluźnienie i zgarnianie zbitego miału 
w prowadnikach łańcucha. /1 zastrzeżenie/ 
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lír 17 /383/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 67 

4(51) E21C A1(21) 263508 (22) 86 12 31 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

"POIHAG", Katowice» Fabryka Zmecha¬ 
nizowanych Obudów Ścianowych "FAZOS", 
Tarnowskie Góry 

(72) Cieślak Zbigniew, Flak Marek 
(54) Osłona czoła ściany zmechanizowąne.1 

Fbudowy górniczej 
(57) Osłona charakteryzuje się tym, że 
zarówno osłonowa tarcza /!/ poprzez co naj¬ 
mniej jeden przegub /6/, jak i podpierający 
osłonową tarczę /7/ co najmniej jeden wychy¬ 
lający siłownik /5/ połączony przegubowo z 
uchem /4/, są połączone z konstrukcją wysu-
wnej stropnicy /2/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21C 
B21F 

A2(21) 268488 (22) 87 10 27 

(71) Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo 
Węglowe, Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Brzeszcze", Brzeszcze 

(72) Szlachta Jan, Napieracz Tadeusz, 
Puszezewlcz Edward, Cwięk Bogdan, 
Surroan Tadeusz, Wojtyczka Alfred, 
Golisz Tadeusz 

(54) Sposób podziemnej eksploatacji złóż 
(57) Wynalazek dotyczy zagadnienia wykorzy¬ 
stania energii powietrza zużytego w kopalni, 
odprowadzanego szybem wentylacyjnym przez 
dyfuzor na zewnątrz. 

Sposób polega na tym, że najpierw w prze¬ 
kroju poprzecznym dyfuzpra /6/ ustala się 
miejsce o największej prędkości 3trumienia 
powietrza odprowadzanego tym dyfuzorem, na¬ 
stępnie nad tym miejscem umieszcza się koła 
wiatrowe /1/ w układzie jedno nad drugim, 
a skrzydła tych kół ustawia się tak, aby ich 
kąty natarcia były równe lub przeciwne w każ¬ 
dym, kole leżącym wyżej. Ilość kół wiatrowych 
zabudowanych nad jednym dyfuzorem ustala się 
w zależności od prędkości strumienia. 

/1 zastrzeżenie/ 

4 ( 5 1 ) B 2 1 C A 1 ( 2 1 ) - 2 6 2 7 7 6 ( 2 2 ) 8 6 1 2 0 4 

Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa, 
"POLMAG", Centrum Mechanizacji 
Górnictwa "KOMAG", Gliwice 

( K o r ba siewie z Maciej , Pol oczek Edward 

(54) Sposób zdalnego sterowania górniczego 
kombajnu ścianowego 

( 5 7 ) W sposobie, w zespole sterowniczym 
wszystkie bity, które mają byó przesłane prze
chodzą przez rejestr przesuwny, którego prawy 
•krajny przerzutnik zawiera bit aktualnie prze
syłany, przy czym do tego rejestru zostaje 
wprowadzony równolegle stan licznika do 16 
jeśli ostatni z bitów, określających wybrany 
zestyk znajduje się w prawym skrajnym położe
niu, przy czym równocześnie synchronicznie 
impuls zegara wywołuje zmianę stanu licznika 
do 5 z " 1 0 0 " na , , 0 0 0 , , . Zespół sterowniczy 
współpracuje z zespołem sterowanym poprzez 
transoptor sprzężony z uniwibratorem, rejes
trem przesuwnym i demultiplikserem. 

/ 1 zastrzeżenie/ 

(5l) B21C A1(21) 262939 (22) 86 12 10 

Główny Inatytut Górnlotwa, Katowice 
(72) Glonek Stanisław, Białek Stanisław, 

Biłyk Bogusław, Kosonowski Jan, 
Małoszewski Józef, Łojas Józef 

(54) Sposób eksploatacji pokładów węglowych 
w warunkach wzmożonych ciśnień góro-' 
tworu 

(57) Sposób polega na wyeksploatowaniu w pokła
dzie najpierw ściany /nr 1/ wyprzedzającej, w 
której zrobaoh po ich rekonsolidaoji wykonuje 
f l ię chodnik / 1 / równoległy do wybiegu i łączy 
go poprzecznym chodnikiem ¡2/ z chodnikami 
przyścłanowymi /5.6/. Następnie 00 najmniej z 
Jednej strony ściany wyprowadzającej uruchamia 
•ię kolejną ścianę /nr 2 lub nr 3/» którą po 
dojściu do poprzecznego chodnika ¡2/ przewietrza 
•ię tak jak ścianę wyprzedzającą /1/ z wykorzy
staniem równoległego chodnika w zrobach tej 
ściany. W miarę postępu ścian wykonuje się po
nadto sukcesywnie następne poprzeczne chodniki 
w zrobach ściany wyprzedzającej z jednoczesną 
likwidacją chodników przyścianowych po stronie 
•robów na odcinku od początku ich wybiegów 
do skrzyżowania z pierwszym poprzecznym chodni
kiem 12/. Nowe poprzeczne chodniki łączy się 
B wyrobiskami w innych pokładach lub przekopa
l i doprowadzającymi świeże powietrze. Sposób 
znajduje zastosowanie w ścianach o długim wy
biegu prowadzonych do pola. /1 zastrzeżenie/ 
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4C5l) E21D A1(21) 261767 (22) 86 10 07 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa POLMAG, 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, 
Gliwice 

(J2) Skoczynski Wojciech, Dziuk Jan, 
' Pretor Wincenty, Tazbir Władysław, 
Dubaa Edward, Parkietny Kazimierz, 
Borkowski Stanisław 

(̂ 54) Stropnica zmechanizowanej obudowy 
górniczej 

(57) Stropnioa charakteryzuje się tym, że ma 
roboczy segment /3/ i prowadzący segment /4/ 
wzajemnie połączone przegubem /5/. Położenie 
roboczego segmentu /3/ sterowane jest siłow
nikiem /6/ mocowanym do roboczego segmentu 
/3/ i prowadzącego segmentu /4/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) E21D AIC21) 262822 (22) 86 12-03 

(71) G*areotwo Budownictwa Górniczego 
w Katowicach, Zakład Badawczo-Rozwojowy 
Budovmictwa Górniczego "BUDOKOP", 
Mysłowice 

(72) Posyłek Eugeniusz, Musiał Jan, Hajduk Norbert 
(54) Ładunek wklejający do mocowania 

prętów koťwiowych 
(57) Ładunek zawiera elastyczny cylindryczny 
pojemnik /1/ korzystnie z papieru antyadheayj-
nego dwustronnie silikonowanego ulegającego 
kruszeniu podczas mieszania, wypełniony mie-
szeniną /2/ żywicy 2 inhibitorem 1 wypełnia¬ 
czami oraz pojemnikami /3 i 4/ napełnionymi 
znanym utwardzaczem i przyspieszaczem. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D A1(21) 262938 (22) 86 12 10 
(ji) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Kidybiński Antoni, Łojas Józef, 

Stanik Waldemar, Szuśoik Walery, 
Plewka Hieronim, Biłyk Bogusław, 
Zając Stanisław 

(54) Sposób ochrony przed zaciskaniem 
przekroju poprzecznego chodników 
przygotowawczych 

( 57) Sposób charakteryzuje się tym, że równo¬ 
cześnie z postępem kolejno wybieranych ścian 
/2/ drąży się ohodnik /3/ w zrobach sąsied¬ 
niej wyeksploatowanej ściany /1/ oraz łączy 
go sukcesywnie poprzecznymi przecinkami /5,6/ 
z drożnym odcinkiem lit zaciskanego chodnika 
przyścianowego między zrobami /4/ wyeksploa¬ 
towanej ściany /1/ i czynnymi zrobami /8/ 
wybieranej ściany /2/. Jednocześnie likwiduje 
się część /9/ tego chodnika przyśolanowego 
za aktualnie wydrążoną poprzeczną przecinka 
/6/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D A1(21) 262940 (22) 86 12 10 
(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Kidybiński Antoni, Łojas Józef, Lmołka 

Jerzy, Romański Jan, Kózek Bolesław, 
Stachowicz Stanisław 
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4(51) E21D A1(21) 270461 (22) 88 02 03 
(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Soanloa", 
Gliwice 

(72) Seraeniuk Andrzej, Łyda Stanisław, 
Bradeokl Wojcieoh, Kawalec Edward, 
Pastuszka Henryk, Matuszewski Krzysztof 

(54) Urządzenie do podnoszenia i zabudowy 
łuków stropnicowych w wyrobiskach 
korytarzowych 

(57) Urządzenie składa się z układu ramion 
dźwigowych /8/, /9/ połączonych ze sobą 
przegubowo. Jedno z ramion /&/ jest trwał« 

(54) Sposób prowadzenia chodnika przyściano-
wego w warumcacn dużych deformacji 

f górotworu 
(57) Sposób polega na drążeniu i utrzymywaniu 
zastępczego chodnika przyścianowego f \ J pod 
zrobami / 2 / sąsiedniej wyeksploatowanej ścia
ny, korzystnie w blisko zalegającym niższym 
pokładzie złożowym /3/. Zastępczy chodnik przy-
joianowy / 1 / łączy się za pomocą krótkich 
chodników pochyłych / 4 / z prowadzoną ścianą 
i drożnym odcinkiem pierwotnego chodnika przy
ácianowego / 5 / . Chodniki pochyłe / 4 / drąży się 
sukcesywnie, a następnie likwiduje za ścianą 
w miarę postępu frontu eksploatacji. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D A1(21) 263257 (22) 86 12 23 
(71) Gwarectwo Mechanizacji Górnictwa 

- "P01MAG", Katowice 
Tarnogórska Fabryka Urządzeń Górniczych 
"TAGOR", Tarnowskie Góry 

(72) Bukalski Czesław, Parys Jerzy, 
Anczok Hubert 
(54) Złącze obudowy górniczej 
(57) Złącze ma dwie pary kaztałtowyoh wkładek 
/ 1 / połączonych ze sobą rozłącznie. Obie 
pary wkładek / 1 / umieszczone są w wybraniaoh 
/10/ gniazda / 7 / /5 zastrzeżeń/ 

4(51) E21D A1(21> 263H9 (22) 86 12 18 

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego 
Zakład Robót Górniczych, Katowice 

(72) Kosta Eugeniusz, Hau Ryszard, Gołaszewski 
Antoni, Zimoląg Marek, Borys Andrzej, 
Kocjan Henryk 

(54) Szybowy pomost roboczy 

(57) Pomoat zbudowany jest z dwóch metalowych 
drabin /1/ mocowanych pionowo i równolegle na 
elementach zbrojenia szybowego oraz ruchomego 
podestu roboczego /6/ osadzanego rozłącznie 
za pomocą haków i cięgien na szczeblach /4/ 
tych drabin. W tym celu od strony wewnętrznej 
drabiny /I/ mają szczeble /4/ wydłużone tak, 
te ich końce nie mniejsze niż 50 mm wystają 
na zewnątrz podłużnie /5/. Zamiast dwóch dra
bin /1/ można stosowaó jedną tylko drabinę 
/V i dodatkowy wieszak w postaci kształtowni
ka wyposażonego w szczeble wystające na ze
wnątrz na długości nie mniejszej niż 50 mm. 

/3 zastrzeżenia/ 
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zamocowane do wewnętrznego elementu /4/ ukła-
du teleskopowego /V, który Jest rozpierany 
w wyrobisku między spągiem a wcześniej zain-
stalowaną stropnicą /7/. Drugie ramię dźwigowe 
191 jest zakończone chwytną końcówka /10/ 
zamocowane jest do niego oięgno /11/ przecho-
dzące przez obrotowy wspornik /12/ osadzony na 
podatropowya końcu wewnętrznego elementu /4/ 
m drugim końcem przytwierdzone do nawojowego 
babo« mechanismu podnoasenia /5/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B2ir A1(21) 259988 (22) 86 06 09 

(71) Biuro Projektów Górniozych, Gliwice 
(72) Ostaszewaki Włodmlaiars, Pryz Harlan, 

Hadej Stanisław, Derendal Tadeusz, 
Szneider Ernest, Kucharski Zygmunt, 
Kędzierski Jan 

(54) Urządzenie do podgrzewania i chłodzenia 
Powietrza wdechowego kopalni 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
nagrzewnica wstępna IM i nagrzewnica właściwa 
12/ mają przewody /3/ z zaworami /4/ łączącymi 
je szeregowo, a przewody 151 doprowadzające 
wodo do nagrzewnicy wstępnej /I/ mają zawory 
rozdzielcze /6/ łączące naprzemian przewód 
doprowadzający ciepłą wodę z chłodzenia sprę-
żarek Ul lub rurociąg /8/ z zimną wodą prze-
mysłową* /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E21P A2(21) 268401 (22) 87 10 22 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowioe 
(72) Kobiela Janusz, Trzolonka Janusz, 

Szeruda Jan, Grzywa Karol, Wardas 
Ryszard, Nawrat Stanisław, Zieležnik 
Józef, Fojcik Paweł 

(54) Sposób likwidacji zagrożeń pożarowych 
ÍT^azowych. w wyrobiskach gorniczycfr 

(57) Sposób polega na tym, że zagrożone wyro
bisko podsadza się hydraulicznie a po całko
witym wypełnieniu otamowanej przestrzeni 
wyrobiska doprowadza sie do niej ciągle dodat
kową ilość wody a przy wydatku około 40 1/min 
i pod ciśnieniem 0,3-0,5 MPa po likwidacji 
zagrożenia otwiera sie otamowane pole i ura 
bia hydraulicznie podsadzkę, przy niewielki 
ciśnieniu hydrourabiania. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ P 
MECHANIKA; OŚWIETLENIE ; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4(51) P02B A1(21) 260243 (22) 86 06 24 

(75) Krajewskl Wiesław, Józefów 

(54) Silnik z tłokiem wirującym 

(57) Silnik ma cylinder IM z przekrojem w 
kształcie pierścienia, tłok /2/ obrotowo zamo-
oowany w osi cylindra 1 na stałe do wału silni« 
ka i mający przekrój w kształcie koła, elipsy 

względnie dowolnego foremnego wieloboku o 
zaokrąglonych kątach, stykający się z wewnę
trzną powierzchnią cylindra /1/, przy czym 
cylinder /1/ ma co najmniej dwie zasuwy /3/ 
umożliwiające utworzenie komór podziałowych 
/8/. Wtryskiwaoze /4/ mieszanki paliwa do
prowadzone są bezpośrednio do komory spala
nia /8/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) P02B A1(21) 262826 (22) 86 12 04 

(71) Fabryka Samochodów Specjalizowanych, 
Kielce 

(72) Wójcik Edward 
(54) Mechanizm korbowo-tłokowy silnika 

spalinowego 

(57) Mechanizm korbowo-tłokowy umożliwiający 
przetrzymanie tłoka w górnym położeniu, Przy 
jednoczesnym obrocie wału korbowego do okres" 
lonej wartości kąta, i odpowiednie opóźnieni« 
zapłonu mieszanki w cylindrze, charakteryWj* 
się tym, że zmienną odległość między czopem 
wału korbowego /1/, a sworzniem tłoka uzyskuj 
się od koła mimośrodowego /3/ osadzonego na 
czopie /1/ wału korbowego /2/. 

Obroty koła mimośrodowego /3/ uzyskiwane 
są od koła zębatego, napędzającego /5/, osa-
dzonego trwale na wale korbowym /2/ poza jego 
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wykorbienleai. Koło zębate napęd zaj ąoe /5/ współ-
pracujące 2 kołem pośrednim /6/ osadzonym trwale 
na wałku przekaźnikowym /7/, na którym od 
strony wewnętrznej są osadzone trwale koła zę-
bate /8/ o iloáci równej ilości cylindrów sil-
nika. Koła zębate /8/ są zazębiane z dwustop-
niowymi kołami zębatymi /9/ osadzonymi obroto-
wo na wale korbowym ?2/, których uzębienia 
wewnętrzne /10/ przekazują napęd na koła zę-
bate /11/ osadzone obrotowo na wykorbieniu 
wału korbowego /2/ i połączone trwale z mimo-
árodem /3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F02B A1(21) 263373 (22) 86 12 31 

(71) Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-
Technologiczne, Warszawa 

(72) Grabowski Władysław 

(54) Sposób zmiany ruchu posuwisto-zwrotnego 
na ruch obrotowy, zwłaszcza w silnikacn 
spalinowych 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, že pierw
sze źródło energii /6/ tzn pierwszy tłok sil
nika spalinowego wykonuje pracę po linii pro
stej i oddziaływuje na transmiter /12/ z 
siłą /S*/ o wektprze skierowanym pod kątem 
ostrym w odniesieniu do drugiego punktu opo
ru /11/ transmitera /12/. Drugie źródło ener
gii /7/ tzn. drugi tłok silnika spalinowego 
wykonuje pracę po tej samej linii prosteji 
oddziaływuje na transmiter /12/ z siłą /Sg/ 

o wektorze skierowanym pod kątem ostrym w 
odniesieniu do pierwszego punktu oporu /10/. 

Oba kąty ostra są sobie równe. Wektory obu 
sił /Sj, Sg/ są przeciwstawne, • siły /S"|,S|7 
oddziaływują na transmiter /12/ przemiennie 
na równych odcinkach dróg, powodując w pełny« 
cyklu ruchu posuwisto-zwrotnego obrót transmi-
tera /12/ o określony kąt w tym samym kie-
runku. /1 zastrzeżeni«/ 

4(51) PO2C A1(21) 252151 (22) 85 02 28 

(75) Jakubieo Czesław, Gliwice 

(54) Turbosilnik spalinowy 

(57) Silnik charakteryzuje się tym, że w cylin-
drze /3/ jest umieszczony tłok /4/, osadzony 
za pomocą łożysk na trzech wałach korbowych 
/5to»7/> ułożyskowanych w pokrywach cylindra. 
W pokrywach cylindra wykonane są trzy kanały 
wylotowe spalin i trzy kanały wylotowe 
powietrza /h zastrzeżenia/ 

4(51) F02M A1(21) 262731 (22) 86 12 01 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Rawski Feliks 

(54) Urządzenie do wytwarzania mieszanki 
palnej w silniku o zapłonie iskrowym 

(57) Urządzenie wyposażone jest w odparownik 
/5/ mający kanał wejściowy IM połączony 
bezpośrednio z kanałem /2/ dostarczającym 
paliwo z układu biegu jałowego oraz kanał 
wyjściowy /6/ połączony z układem dolotowym 
/7/ na odcinku pomiędzy przepustnicą, a zawo
rem dolotowym /9/. Korzystnie kanał /1/ dos
tarczający paliwo z układu rozruchowego jest 
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przedłużony dodatkowym kanałem /3/, až do prze-
cięcia z kanałem /2/ dostarczającym paliwo 
z układu biegu jałowego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P02M A2(21) 263225 (22) 86 12 22 

(71) Politechnika Świętokrzyska, Kielce 
(72) Ambrozik Andrzej, Michalezyk Władysław, 

Orzechowskl Tadeusz, Pauli Rafał, 
Toczyski Zygmunt 

(54) Sposób 1 urządzenie do dostarczania 
metanolu lub etanolu, lub ich miesza-
niny z olejem napędowym, do układu 
dolotowego silnika ąpalinowegoT 
zapłonem samoczynnym 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dostar-
czania metanolu lub etanolu, lub ich miesza-
niny z olejem napędowym, do układu dolotowego 
silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym 
za pomocą prostego i taniego urządzenia, umoż-
liwiającego łatwą regulację ilości rozpylanej 
cieczy. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
zbiornik /6/ połączony jest poprzez zawór 
regulacyjny /5/ z rozpylaczem iltradźwiękowym 
/3/, połączonym z układem zasilającym i usytu-
owanym w układzie dolotowym /2/ silnika spa-
linowego /1/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) F02M A2(21) 268576 (22) 87 11 01 

(72) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 
Poznań 

(75) Koczorowski Bogusław» Dubowski Adam 

(54) Mechanizm sterowania dawka paliwa 
silników, zwłaszcza ciągników 
rolniczych 

(57) Mechanizm sterowania ręcznego ma ręczną 
dźwignię /9/ wyposażoną w cierny mechanizm 
ustalający /10/, który poprzez cięgno /11/ 
i przegub /13/ napędza dźwignię /H/, której 
ramię zaopatrzone jest w swobodny zabierak 

/16/, przy czym oá /15/ dźwigni /14/ umiesz« 
czone jest w osi lub bezpośredniej bliskości 
osi obrotu /I7/ dźwigni /5/ sterowania dawki 
paliwa silnika, a mechanizm sterowania noż-
nego wyposażony jest w pedał podparty spręży, 
ną i połączony z cięgłem przechodzącym suwli« 
wie przez kamień mocowany obrotowo w dźwigni 
/5/ a za kamieniem na cięgle mocowana jest 
tuleja gwintowana i nakrętka zabezpieczająca. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) P03B A1(21) 263172 (22) 86 12 20 

(71) Państwowy Ośrodek Maszynowy, Zamość 
(72) Rabiega Ryazard, Ostasz Władysław 

(54) Turbina wiatrowa 

(57) Turbina charakteryrzuje się tym, że z budo-
wana jest z segmentów /1/, które składają się 
z dwóch identycznych płaskich tuneli /3/ z 
pionową płaszczyzną symetrii, mających w rzuci« 
poziomym kształt dyszy aerodynamicznej z prze-
grodą /4/ o kształcie odcinka tworzącej walca, 
wychodzącą z pionowej krawędzi wlotowej tunelu 
/3/ i sięgającą pionowej płaszczyzny symetrii 
tunelu, a za przegrodą /4/ w każdym tunelu 
umieszczona jest płaska łopatka /5/ przesunięta 
względem drugiej o kąt 90° i osadzona na piono-
wym wale /6/ ułożyskowanym w pionowej płasz-
czyźnie symetrii segmentu w jego równoległych 
zewnętrznych ścianach, przy czym wysokość łopat-
ki /5/ jest nieco mniejsza od wysokości tunelu 
/3/ a długość nieco mniejsza od szerokości tu-
nelu w miejscu osadzenia wału /6/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) F04D A1(21) 262953 (22) 86 12 12 

(71) Proizvodstvennoe Obiedinenie "Nevsky 
Závod" Imeni V.l. Lenina, Leningrad, SU 

(72) Arkhipov Vladimir V. Velikanov Gennady ř., 
Raer Gilya A., Sarantsev Kir B. 

(54) Wirnik sprężarki promieniowe.j 

(57) Wirnik zawiera tarczę podstawową, w której 
fcçt / t/3 / pomiędzy jej powierzchnią wewnętrsaft 
/5/, a płaszczyzną /P/, prostopadłą do osi 
/O-O/ obrotu wirnika, jest większy od kąta 
/ e s / pomiędzy jej powierzchnią zewnętrzną 
/4/» a płaszczyzną /P/ o 0,5-1o . 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) P04D A1 (21) 263111 (22) 86 12 18 
B02P 

(71) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego, 
Warszawa 

(72) Kowalski Wacław, Sierpiński Stefan 

(54) Pompą wirowa bagrowa 

(57) Pompa charakteryzuje się tym, že jej 
spiralny korpus wewnętrzny / 2 / umieszczony 
jest w korpusie zewnętrznym / 3 / najkorzystniej 
spawanym na jego pierścieniowym zatoczeniu / 4 / 
i dociśnięty do jego tylnej áciany za pomocą 
sprężynowych zespołów dociskowych / 5 / osadzo
nych w pokrywie zewnętrznej /$/. do której 
tamocowana jest pokrywa ssawna /!/ oraz, że 
szczeliny między ścianą przednią i za ścianą 
tylna wirnika / 1 / ograniczone sa zespołem 
pierścieni uszczelniających /11/ i tarcz usz
czelniających / 1 2 / i / 1 3 A /4 zastrzeżenia/ 

(51) P04D A2(21) 268204 (22) 87 10 13 

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

(72) Ul brich Roman, TroniewsIdL Leon, 
Winkler Hubert, Mazur Bronisław, 
Raczyński Lech, Śliwa Wiesław, 
Trybalski Kazimierz, Jarosz Wiesław 

(54) Sposób kierowania strumieniem powietrza 
w wentylatorze poprzecznym oraz kon
strukcja komory wirowej 

(57) Sposób polega na tym, że zawirowanie 
strumienia zostaje wytworzone w strefie pomię

dzy kanałem tłooznym /6/, a kanałem ssącym 
£5/, patrząc zgodnie z kierunkiem wirowania 
wirnika /3/, po czym zewnętrzne strugi 
zawirowanego strumienia są kierowane na 
ścianki /7,8/ komory wirowej /9/. Komora 
wirowa charakteryzuje się tym, że jej kształt 
jest określony styczną / 8 / i okręgiem / 7 / t 
przy czym średnica okręgu /!/ wynosi korzys
tnie 30% średnicy wirnika / 3 / . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) P15B A1(21) 266738 (22) 87 07 08 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit", 
Tychy-Lędziny 

(72) Cieplik Stanisław, Flak Marek, Gąciarz 
Janusz, Kandzia Antoni, Kucowićz Edward, 
Naczyński Andrzej, Palka Janusz, 
Slanina Franciszek, Winkler Adrian 

(54) Siłownik hydrauliczny, zwłaszcza do pracy 
w" agresywnym środowisku podziemnym 

(57) Siłownik ma dławicę / 5 / z kanałem smarują
cym /6/, który opasuje na całym obwodzie ze
wnętrzną powierzchnię rdzennika / 2 / . Kanał 
smarujący / 6 / ma co najmniej dwa otwory dopro
wadzające 11/» W otworach doprowadzających 
/!/ umieszczone są rozłącznie zaślepkl / 8 / . 

/3 zastrzeżenia/ 
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4(5l) F16C A1(21) 262049 (22) 86 10 23 

(71) Pol i technika Poznańska» Poznań 
(72) Przyłęcka Małgorzata, Przyłęcki 

Zygmunt 

(54) Sposób wytwarzania łożysk tocznych 
o wysokiej t rwa łośc i z chromowych 
s l :a l i nadeutektoidalnych 

(57) Sposób charakteryzuje s i ę tym, że p odo za s 
obróbki c i e p l n e j , przed zabiegiem a u s t e n i z a -
c j i , p i e r ś c i e n i e łożyskowe oraz elementy 
toczne poddaje s ię takiemu nawęglaniu, by po 
końcowym szl i fowaniu na ich powierzchniach 
roboczych zawartość" węgla wynosiła od 1,6 
do 2,1%. /2 z a s t r z e ż e n i a / 

4(.51) P16D A1(21) 261707 (22) 86 10 02 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR" Ośrodek 
Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Lipiński Franciszek , Smyk Władysław 

(54) Urządzenie zabezpieczające sprzęgło 
elastyczne przed przeciążeniem 

(57) Urządzenie ma osadzoną na członie czynnym 
sprzęgła /1/ dzieloną obejmę /2/ mającą krzyw
kową powierzchnię czołową. Do członu biernego 
/3/ sprzęgła zamocowane są za pośrednictwem 
dzielonych elementów sprężystych /4/ dwa pierś
cienie dzielone /5/ i /6/. Pierścień /5/ ma 
powierzchnię czołową krzywkową przylegającą 
do powierzchni krzywkowej obejmy /2/. Pierścień 
/5/ jest dociskany do obejmy /2/ elementami 
sprężystymi /4/, względem których jest usta
lony drugim pierścieniem ustalającym /6/. Płas
ka powierzchnia /6a/ pierścienia ustalającego 
pełni jednocześnie rolę styku indukcyjnego dla 
przełącznika indukcyjnego /7/. /1 zastrzeżenie/ 

4(5Ï) F16D A1(21) 262539 (22) 86 11 21 

(71) Politechnika alaska im. W. Pstrowskiego, 

Gliwice 
(72) Markusik Sylwester, Pypno Czesław, 

Winkler Hubert, Bierwagen Wincenty, 
Głowacz Wiesław 

(54) Sprzęgło przeciążeniowe ze ścinanymi 
kołkami 

(57) Sprzęgło przeciążeniowe ze ścinanymi 
kołkami ma ograniczniki kąta skręcania /2/ 
rozstawione względem siebie o kąt zależny 
od wymaganego momentu maksymalnego w sprzęg
le oraz sztywności przepon /1/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) FI6D A1 (21) 262842 (22) 86 12 05 
(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Koralewski Kazimierz, Borkowski Paweł, 

Gajda Sławomir, Rowiński Lech, Burzyńskl 
Józef 

(54) Rotacyjne sprzęgło magneto-magnetyczne 
(57) W sprzęgle, umieszczony wewnątrz przegro¬ 
dy mechanicznej /6/ wewnętrzny rotor ma korpu« 
wykonany z materiału diaraagnetycznego, osadeow 

-4(51) F16D A1(21) 262639 (22) 86 11 26 
(71} Fabryka Aparatury Elektrycznej 

"EMA-ELFA", Ostrzeszów 
(72) Matýsek Tadeusz, Szymański Franoiszek, 

Niełacny Stanisław, Flidlider Grigor M,. 
Reweko Walery S. 

(54) Hamulec cierny sprężynowy o zamkniętej 
obudowie elektrdmaKnetycznym wysączaniem 

(57) Hamulec charakteryzuje się tym, że tule
ja /4/ wchodząca w skład obudowy hamulca jest 
wyposażona w gwintowane przelotowe otwory 
/11/ przewidziane do wkręcania wkręta ustala
jącego /13/ w zagłębienia /12/ wykonane rów
nomiernie na obwodzie korpusu /1/ w ilości o 
Jedno mniej od ilości gwintowanych przeloto
wych otworów /11/. /2 zastrzeżenia/ 
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na czopie wału maszyny wykonawczej i utrzymują-
cy magnes trwały. Magnes wykonany jest z ma-
teriału magnetycznie twardego w kształcie krąż-
ka z parzystą ilością wydatnych biegunów magne-
tycznych symetrycznie rozmieszczonych na jego 
obwodzie« namagnesowenych promieniowo i naprze-
nian-imiennie wzdłuż obwodu. Umieszczony na 
zewnątrz przegrody mechanicznej /6/ zewnętrzny 
rotor sprzęgła ma korpus /17/ wykonany z mate-
riału diamagnetycznego w kształcie grubościenne-
go cylindra z płaskim dnem. Korpus /17/ osadzony 
jest na wale silnika napędowego i utrzymuje ma-
gnesy trwałe /18/ wykonane z materiału magnety-
cznie twardego w kształcie wałków, namagnesowane 
wzdłuż własnych osit zgrupowane zgodnie z kie-
runkiem ich namagnesowania w segmentach zawie-
rających taką samą ilość pojedynczych magnesów 
wałeczkowych. Magnesy wałeczkowe rozmieszczone 
są symetrycznie wzdłuż obwodu rotora zewnętrzne-
go w ilości odpowiadającej ilości biegunów 
nagnetycanych rotora wewnętrznego i wykazują 
kolejno wzdłuż tego obwodu namagnesowanie na-
przemian-imienne. 

Od strony maszyny wykonawczej magnesy 
poszczególnych segmentów łączą się swoimi 
czołowymi powierzchniami z nabiegunnikami 
/19/ wykonanymi z materiału magnetycznie mięk-
kiego , o kształtach wycinków pierścienia tak» 
te każdemu segmentowi magnesów przyporządkowany 
jest jeden nabiegunnik. 

Poszczególne nablegunniki poprzedzielane 
są w płaszczyźnie prostopadłej do oai sprzę-
gła przekładkami /20/ wykonanymi z materiału 
ćiaraagnetyoznego także o kształtach wycinków 
pierścienia. Nabiegunniki /19/ oraz ich prze-
kładki /20/ związane są z korpusem /17/ za 
pośrednictwem diamagnetycznego pierścienia 
dociskowego /21/ i śrub wiążących /22/. Od 
strony silnika napędowego powierzchnie czoło-
we magnesów wałeczkowych dwóch kolejnych, a 
zarazem różno-imiennych magnetycznie segmentów 
połączone są ze sobą zworami magnetycznymi 
/13/ wykonanymi z materiału magnetycznie mię-
kkiego w postaci wycinków pierścienia mocowa-
nych do korpusu /17/ za pomocą śrub wiążących 
/16/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) F16P A1(21) 262492 (22) 86 11 18 

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

(72) Dęga Kazimierz, Słomka Krzysztof 

£?4) ̂ Amortyzator przeclwudarowy 

(57) Amortyzator przeciwudarowy ma korpus / 1 / , 
wewnątrz którego jest wypełniacz /8/. W osi 
korpusu /1/ amortyzatora umieszczony jest 
sworzeń /7/ zakończony od dołu stoikiem 
ściętym /5/, przy czym pomiędzy kołnierzem 
/ 2 / korpusu /V a kołnierzem flf umieszczona 
jest sprężyna. Wypełniacz /8/ stanowi piasek, 
którego ziarna mają średnioę od 0,4 do 0,2 mm. 

Jj> zastrzeżenia/ 

4(51) F16H A1(21) 258356 (22) 86 03 11 

(75) Kołodziejczyk Leon U., Warszawa 

(54) Przekładnia preoesyjna 

(57) W przekładni ruchome koło zębate stożko-
we /3/ obtącza się po nieruchomym kole zęba-
tym stożkowym / 4 / za pomocą wału napędowego 
/1/, na końcu którego osadzone jest na pochy-
lonym trzpieniu łożysko /2/ stożkowego koła 
/3/ 
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Koło zębate /4/ połączone jest przegubem /5/ 
z wałem wyjściowym /ó/ ułożyakowanym w obu
dowie za pomocą łożyska /7/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P23B A1(21) 262923 (22) 86 12 11 
P23H 

(71) Sędziszowska Fabryka Kotłów "SEFAKO", 
Sędziszów 

(72) Sygała Ryszard, Bęben. Janusz, Janik 
Janusz, Gładki Jan 

(54) Sposób spalania miału węgla kamiennego 
na rusztach mechanicznych i ruszt do 
realizacji' tego sposobu 

C57) Sposób polega na wykonaniu w warstwie 
/9/ węgla bruzd rozdzielających ułatwiających 
przepływ powietrza. Jednocześnie warstwę /9/ 
węgla kształtuje się tak aby była grubsza po 
bokach pokładu /6/ rusztu,a cieńsza na środku. 
Ponadto celem poprawy przepuszczalności po
wietrza warstwę /9/ węgla spulchnia się. 

Ruszt ma w przedniej części warstwownicę 
/5/ której dolna część ukształtowana jest tak, 
że szczelina pomiędzy nią, a pokładem /6/ 
rusztu jest większa po bokach, a mniejsza na 
środku. W przedniej części sklepienia /1/ 
zapłonowego wbudowane sa rozdzielające rurki 
lub pręty /2/ jednym koncem sięgające komory 
/7/ wtórnego powietrza, a drugim pokładu /6/ 
rusztu. Do końca rozdzielającyoh rurek lub 
prętów /2/ zamocowany jest spulchniający pręt 
/3/ lub stopki /4/. /9 zastrzeżeń/ 

4(51) F23D A1(21) 263123 (22) 86 12 19 

(71) Biuro Studiów i Projektów Przemysłowych 
Urządzeń Elektrycznych "Elektroprojekt", 
Warszawa 

(72) Grudzień Czesław, Słupski Stanisław M. 

(54) Układ kontroli płomienia 

(57) Układ zawiera czujkę płomienia /1/ włączo-
ną w obwód wy&walający zaworu sterowanego /3/ 
połączonego z przekaźnikiem /4/ poprzez bez-
piecznik /2/. Przekaźnik /4/ połączony jest 
równolegle z diodą /D 2/ /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F23G A1(21) 263142 (22) 86 12 18 

(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Bis Zbigniew, Błasiak Włodzimierz, 

Gajewski Władysław, Nowak Wojciech 

(54) Piec do spalania rozdrobnionych 
odpadów palnych 

(57) Piec zawiera cylindryczną, pionowo 
usytuowaną komorę spalania /1/, ograniczoną 
od dołu rusztem /2/. W ścianie komory powyżej 
rusztu 12.1 usytuowane są szczelnie zamykane 
drzwi /3/ do załadunku paliwa stałego. W ścia-
nie komory poniżej rusztu /2/ umieszczone są 
drzwi /Ą/t służące do usuwania popiołu. Dolna 
część komory spalania /1/ wyposażona jest w 
krociec /5/, doprowadzający do komory rozdrob-
nione odpady palne. Króciec /5/ osadzony jest 
w ścianie komory, stycznie do jej cylindrycznej 
powierzchni. W górnej części komory spalania 
/1/ znajduje się wylot /6/, służący do odprowa-
dzania Bpalin, powstających w wyniku spalania 
odpadów. Komora spalania /1/ może być dodatko-
wo wyposażona w powierzchnię ogrzewalną /7/, 
odbierającą powstające w procesie spalania 
odpadów ciepło. /1 zastrzeżeni«/ 
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4(51) P24D A1(21) 259695 (22) 86 05 22 

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

(72) Proniewicz Andrzej 
(54.) Urządzenie do sterowania przepływem 

spalin w wodnych kotłach centralnego 
ogrzewania opalanych gazem 

(57) Urządzenie według wynalazku ma siłownik 
pneumatyczny / 1 / napędzany gazem, którego 
f»jacie jest połączone przewodem / 4 / z dowolną 

Srzestrzenią zaworu regulacyjnego /5/» a wyjcie z przepustnicą spalin / 2 / . Elementem 
powodującym zadziałanie urządzenia w przypadku 
fgrostu temperatury powyżej wartości żądanej 
jest zawór temperaturowy /11/. Sprężyna /14/ 
liłownika pneumatycznego / 1 / i sprężyna /15/ 
laworu regulacyjnego / 5 / mają charakterystyki 
»tajemnie od siebie uzależnione* /2 zastrzeżenia/ 

hi) Instytut Tele i Radiotechniczny, Warszawa 
(72) Smolarski Andrzej, Wójcieki Marek 

(54) Zespół dyszy . 

(57) Zespół dyszy czynnika chłodzącego termosta-
tu zawiera wirujący element / 2 / umieszczony 
przed wylotem dyszy /1/. Wirująca tarcza / 2 / 
Ba na swej powierzchni czołowej prostopadłe do 
niej występy /4/. Zespół zapewnia skuteczniejszą 
ewakuację pyłu zestalonego C 0 2 sprzed wylotu 

dyszy oraz ułatwia jego sublimację. 
/1 zastrzeżenie/ 

4(51) F26B A1f2l) 259558 (22) 86 05 15 

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie 
Olsztyn-Kortowo 

(72) Pietrzak Henryk 

(54) Komora dielektryczno-konwekcyjnego 
ogrzewania 1 suszenia materiałów 
sypkich 

(57) Komora składa się z dwóch elektrod 
zewnętrznej i wewnętrznej umieszczonej na 
izolatorach oraz zasobnika materiału ze 
stożkowym regulatorem wypływu. Zewnętrzna 
elektroda / 2 / i wewnętrzna elektroda / 3 / są 
sferyczne, przy czym zewnętrzna sferyczna 
elektroda / 2 / podzielona jest na kilkanaście 
niezależnych płatów / 4 / zamocowanych obroto
wo w części dolnej zasobnika /6/ materiału, 
posiadających możliwość jednoczesnego oddala
nia lub przybliżania do elektrody wewnętrznej 
/3/. Szczeliny powstające pomiędzy poszcze
gólnymi płatami / 4 / pokryte są przesuwnymi 
dwukierunkowo wycinkami / 8 / ukształtowanymi 
sferycznie, natomiast wewnętrzna sferyczna 
elektroda /3/ ma wewnątrz umieszczony stożek 

/9/ spełniający rolę rozdzielacza strumienia 
powietrza. Izolatory /10/, na których umie-
.szczona jest elektroda wewnętrzna / 3 / oparte 
są o wylot powietrznego kanału /11/ wbudowa
nego w zsyp / 1 2 / t wewnątrz którego zamonto
wany jest prętowy regulacyjny mechanizm /13/ 
służący do regulowania odstępu pomiędzy pła
tami /4/ zewnętrznej sferycznej elektrody 
/ 2 / . /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F26B A1(21) 259673 (22) 86 05 21 

(71) Rejon Dróg Publicznych, Szamotuły 
(72) Rys Waldemar 

(54) Suszarka zespołu do otaczania kruszywa 

(57) Suszarka ma przewód odprowadzająoy /3/ 
gorące powietrze z bębna /1/ połączony z wymien-
nikiem ciepła /5/, który połączony jest z 
przewodem doprowadzającym powietrze do bęb-
na /1/. 

Suszarka służy do suszenia i ogrzania 
kruszywa w procesie produkcji asfaltobetonów 
i smółobetonów, /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) F26B 
D21P 

A1(21) 269182 (22) 87 12 02 

(30) 86 12 02 - JP - 61 - 185019 
(71) Beloit Corporation, Beloit, US 
(72) Sank oda Osamu, Ohnishl JSao 
(54) Sposób auazenia zwo.ju papieru, urzą¬ 

dzenie do suszenia obu stron zwoju 
papieru i sposób kole.jnego naprzemien¬ 
nego suszenia atron zwoju papieru 

(57) Sposób suszenia zwoju papieru polega na 
tym, że filc przeprowadza się na przemian 
górą i dołem wokół grup rolek, a poza tym 
dwie rolki ssące umieszcza się w sekoji kon¬ 
taktowej pomiędzy grupami rolek suszących, 
tak aby górna i dolna atrpna zwoju zostały 
odwrócone i stykały się z rolkami przez co 
umożliwione będzie suszenie obu stron zwoju 
na przemian. 

Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
zawiera pierwszą rolkę suszącą /2A"/» pierw¬ 
szy filc /4A/, pierwszą rolkę ssącą /3^' /, 
pierwszą rolkę prowadzącą ^5A/, drugą rolkę 
ssącą /7A/, drugi filc /4A /, drugą rolkę 
prowadzącą /12/ i drugą rolkę suszącą /6A/. 

Sposób kolejno naprzemiennego suszenia 
strpn zwoju papieru polega na tym, że prowadzi 
się łączny ciąg zwoju i pierwszego filcu wokół 
pierwszej rolki suszącej tak, aby zwój znajdo¬ 
wał się między pierwszym filcem i pierwszą 
rolką suszącą w celu ogrzania pierwszej strony 
zwoju /1A/, następnie, prowadzi się łączny 
ciąg zwoju i pierwszego filcu wokół pierw¬ 
szej rolki ssącej tak, aby pierwszy filc znaj¬ 
dował się pomiędzy zwojem i pierwszą rolką 
ssącą, przy czym prowadzi się pierwszy filc 
wokół pierwszej rolki prowadzącej i prowadzi 
się drugi filo od drugiej rolki prowadzącej 
wokół drugiej rolki ssącej tak, aby pierwszy 
i drugi filc utworzyły między sobą sekcję 
przenoszącą zwój, przy czym zwój umieszczony 
jest między pierwszym i drugim filcemj przecią¬ 
ga się zwój wychodzący z sekcji przenoszenia 
zwoju wokół drugiej rolki ssącej tak, aby 
drugi filc znalazł się pomiędzy zwojem i drugą 
rolką ssącą a następnie kieruje się łączny 
ciąg zwoju i drugiego filcu wokół drugiej rol¬ 
ki suszącej tak, aby zwój znalazł się między 
drugim filcem i drugą rolką suszącą dla ogrza¬ 
nia drugiej strony zwoju. /o zastrzeżeń/ 

4(51) F27B A1(21) 263139 (22) 86 12 1 8 E04H 
(71) Huta "Kościuszko", Chorzów 
(72) 3Łatko Kazimierz, Krawczyk Andrzej, 

Urbanek Edward, Sąsiadek Stanisław, 
Sąsiadek Leszek 

(54) Komin przemysłowy, zwłaszcza pieca 
martenowskiego 

(57) Komin charakteryzuje sie tym, že wewnątrt 
ponad czopuchem /1/ ma równomiernie rozmieś», 
czone na przekroju dysze /7/» wylotami skiero
wane ku górze i połączone z przewodami /6/ 
sprężonego medium, doprowadzonymi poprzez 
właz /4/ i mającymi na zewnątrz zawór odcina
jący /8/. Dysze /7/ mogą być połączone w sek
cje i každá sekcja wówczas ma zawór odcinający 
/&/. Na przewodzie /6/ na zewnątrz znajduje 
się obwód, bocznikowy /9/ z zaworem łączący 
przewód /6/ przed zaworem /8/ z przewodem /6/ 
za zaworem /8/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) P27D A1(21) 263492 (22) 86 12 31 
(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, 

Huta Miedzi "Głogów", Żukowice 
(72) Figiel Jerzy, Cis Wojciech, Łoziński 

Bolesław, Pluciński Seweryn, Macura 
Jan, Drozd Adam 

(54) Sposób wykonywania sklepienia wiszącego 
pieca hutniczego 1 zespół montażowy do 
wykonywania sklepienia wiszącego pieca 
hutniczego 

(57) Sposób polega na tym, że na dnie pieoa 
hutniczego scala się poziome rusztowanie /i/ 
i formuje na nim powierzchnię szalunkową, 
unosi się je na docelowy poziom sklepienia 
wiszącego, zawiesza się na cięgnach /2/ i 
blokuje się przy ścianach pieca hutniczego, 
a po wykonaniu sklepienia wiszącego odblokowuj« 
się poziome rusztowanie /1/ i opuszoza wraz 
z elementami szalunkowymi /4/. 

W zespole montażowym, poziome rusztowanie 
/t/ ma centralny element wisząco-wsporczy /li/, 
połączony rozłącznie ze zbieżnie usytuowanymi 
belkami wsporozymi, a elementy nośne poziomego 
rusztowania /I/ stanowią cięgna /2/ zamocowana 
do oentralnego elementu wisząoo-wsporozego /1" 
i do końców belek waporczyoh, do których za
montowane są śruby rozporowe /8/. 

/10 zastrzeżeń/ 
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4(51) P28D A2(21) 268302 (22) 87 10 19 

(71) Wyższa Szkoła Inżynierska 
im. K. Pułaskiego w Radomiu, Radom 

(72) Sadowaki Jan 

(54) Wymiennik ciepła 

(57) Wymiennik charakteryzuje się tym, że 
w wirującym elemencie /1/ pary trącej utwo-
rzony jest zbiornik /2/ wypełniony cieczą /3/, 
w kształcie tarczy, którego średnica zewnęt-
rzna przebiega w pobliżu źródła powstawania 
ciepła. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P28P A1(21) 263368 (22) 66 12 31 

(71) Przedsiębiorstwo Budowy Chłodni, 
"Chłodnie Kominowe", Gliwice 

(72) Jamicki Zygfryd, Raróg Władysław 

(54) Zraszalnikowe wypełnieni» polekowe 

(57) Zraszalnikowe wypełnienie składa się s 
przynajmniej dwóch uformowanych segmentów 
przestrzennych /B/ i /B /, z których jeden 
stanowi lustrzane odbicie drugiego łączonych 
w blok montażowy. 

Każdy segment składa się z na przemian 
usytuowanych elementów przestrzennych lewych 
/b/ i prawych /b /, z których jeden stanowi 
lustrzane odbicie drugiego. 

Każdy element przestrzenny utworzony jest 
przez hiperpowierzchnię nad rzutem prostokąt-
nym elementu, utworzoną korzystnie, przez po-
wierzchnię prostokreślną /4/ i /A / w postaci 
paraboloidy hiperbolieznej, ograniczoną na 
dwóch przeciwległych krótszych bokach powierz-
chniami ukośnymi korzystnie płaszczyznami oraz 
posiadającą w przeciwległych narożach płasz-
czyzny styku z sąsiadującymi elementami. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(5f> F28P A1(21) 263369 t22) 86 12 31 

(71) Przedsiębiorstwo Budowy Chłodni 
"Chłodnie Kominowe", Gliwice 

(72) Jamicki Zygfryd, Raróg Władysław 

4(51) F28D A1(21) 259595 (22) 86 05 16 
F27D 

(71) Huta "Jedność*", Siemianowice śląskie 
(72) Czernek Jozef, Drosdz Joachim, Bryl Jan 

(54) Regenerator ciepła 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraco
wania budowy regeneratora ciepła o zwiększonej 
trwałości pozwalającego na poprawienie spraw
ności cieplnej pieca martenowskiego. 

Regenerator oharakteryzuje się taką kon
strukcją, że stosunek przekrojów poziomych 
kanałów przepływowych pionowych w sąsiadują-
oych strefach grzewczych komory kratowej 
licząc od pierwszej strefy grzewczej umiesz
czonej najbliżej przelotu spalin wynosił 
1 : 1,25. /1 zastrzeżenie/ 
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(5i) Zraazalnikpwe wypełnienie ociekowe 

(57) Zraazalnikowe wypełnienie składa się 
z przynajmniej dwóch uformowanych segmentów, 
płaskiego /A/ i przestrzennego /B/ łączonych, 
w blok montażowy. 

Segment płaski /A/ wypełnienia składa 
się z rowkowanych wzdłużnie elementów płaskich 
/a/, których rowki wzdłużne /\/ są zakończo-
ne rowkiem poprzecznym /2/, a cały element na 
obrzeżach posiada płaską powierzchnię /3/. 

Segment przestrzenny /B/ składa się z na 
przemian usytuowanych elementów lewych /b/ i 
prawych /b /, z których jeden jest odbiciem 
lustrzanym drugiego. Każdy element przestrzen-
ny utworzony jest przez hiperpowierzchnię nad 
rzutem prostokątnym elementu, utworzoną korzy-
stnie przez powierzchnię prostokreelną w po-
staci paraboloidy hiperoolicznej, ograniczoną 
na dwóch przeciwległych krótszych bokach po-
wierzchniami ukośnymi /5/ i /5 /, korzystnie 
płaszczyznami oraz posiadającą w przeciwleg-
łych narożach płaszczyzny styku /6/ i /6 / 
z sąsiadującymi segmentami. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F42C A1(21) 259645 (22) 86 05 20 

(71) Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg", 
Tychy-Bieruń Stary 

(72) Mąaiorski Andrzej, Borkowski Marian, 
Szyguła Jan, Mol Alojzy, Wasilewski 
Rajmund 

(54) Zapalnik elektryczny do inicjowania 
materiałów wybuchowych 

C57) Przedmiotem wynalazku jest iskrobezpie-
czny zapalnik elektryczny do iniojowania 
materiałów wybuchowych, zwłaszcza zabezpie-
czony przed spowodowaniem niepożądanej dęto« 
nacji od ładunku elektryczności statycznej, 
gromadzącej się na jego obudowie zwanej łuską. 
Istota wynalazku polega na tym, że krawędź 
cylindrycznej izolacyjnej osłonki /6/ umiesz-
czonej wewnątrz łuski /1/, lub powierzchnia 
korka /3/ przylegająca do krawędzi osłonki 
/6/, są zaopatrzone w uzębienia /7,9/ usytuo-
wane w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
osi zapalnika, tworzące liczne kanały /8, 10/ 
umiejscawiające i ukierunkowujące bezpieczny * 
przepływ iskier. Zamiast uzębienia, krawędź 
/13/ osłonki /6/ może mieć co najmniej jedno 
przelotowe wycięcie /11/ tworzące kanał /12/ę 

/2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ G 

F I Z Y K A 

4(51) G01B A1(21) 262537 (22) 86 11 21 

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

(72) Gajda Łucjan 

(54) Przyrząd do pomiaru wydłużenia 
Tańcucha ogniwowego pod obciążeniem 

(37) Przyrząd składa aię z dwóch szczęk /2/, 
osadzonych przesuwnie przy pomocy elementów 
tocznych na prowadniku /5/, który zamocowany 
jest na ogniwie próbki łańcuchowej /1/. 
Szczęki dociskane są do próbki przez sprężyny 
/4/. Czujnik przemieszczeń /3/ zamocowany jest 
na szczękach /2/. Przyrząd ma elementy zabez
pieczające /6/ i /7/. /2 zastrzeżenia/ 
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padłe /1,2,3,4/. Przynajmniej na trzech z 
tych torów znajdują się fotodetektory 
/D1, D2» D3, D^/ i soczewki /SD1fSD2,SD,,SD4/. 

Przynajmniej na jednym torze nieprzecinają-
cych się wiązek znajduje się wzorzec /W, Wd/, 
w miejscu przecięcia płaszczyzny przewężenia 
wiązki i osi optycznej układu. Mierzony element 
/£/ znajduje się w pobliżu punktu przecięcia 
się obu torów przecinających się /2,3/. 

/5 zastrzeżeń/ : 

4(51) G01B A1(21) 262843 (22) 86 12 05 

(71) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Wilga Marcin 

(54) Układ do wyznaczania promienia tocznego 
k"Sł Jezdnych pojazdów samochodowych 

(57) W układzie przetwornik f otoelektryczny 
/2/ tarczy modulacyjnej /!/ koła pomiarowego 
połączony jest z jednym z wejść bramki AND 
/4/ poprzez przerzutnik Schmitts /3/, zaś do 
jej drugiego wejścia przyłączony jest prze-
rzutnik S-R /I3/ sterowany impulsami z prze-
twornika fotoelektrycznego /9/ tarczy /8/ 
koła badanego poprzez przerzutnik Schmitta 
/10/, licznik dekadowy /11/ oraz bramkę OR 
/12/, przy czym połączony z wyjściem bramki 
AND /4/ licznik dekadowy /5/, poprzez trans-
koder /6/, połączony jest z wyświetlaczem 
/7/, zaé wejścia kasujące liczników /5/ i 
/11/ oraz wejście sterujące przerzutnika S-R 
/I3/ są połączone z przełącznikiem START /14/« 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5Ï) G01B A1(2l) 262847 (22) 86 12 06 

(7Ï) Poli technika Gdańska, Gdańsk 
(72) Józefiak Lech 

(54) Urządzenie do ciągłego pomiaru 
średnicy, zwłaszcza drutu 

(57) Urządzenie ma korpus / 1 / w k s z t a ł c i e 
t u l e i , który osadzony j e s t w łożyskach / 2 / . 
Wzdłuż osi korpusu / 1 / umieszczony j e s t 
przesuwający s i ę d r u t / 5 / , którego ś rednica 
j e s t mierzona. Korpus / 1 / napędzany j e s t 
za pośrednictwem p r z e k ł a d n i / 3 / przez s i l n i k 
/ 4 / . Wewnątrz korpusu / 1 / umocowany j e s t 
kolimator /6/ oraz fotoelement ze wzmacnia
czem. Kolimator /6/ zas i lany j e s t poprzez 
przewody z a s i l a j ą c e /7/ 1 komutator szczotkowa 
/ 8 / . Natomiast sygnał ze wzmacniacza przesy
łany jest do wskaźnika /13/ za pośrednictwem 
komutatora szczotkowego /11/ i przewodów po
miarowych /12/ . Fotoelement umieszczony j e s t 
w osi równoległej wiązki ś w i a t ł a . 

/1 z a s t r z e ż e n i e / 

4(51) G01B A1(21) 262728 (22) 86 12 01 

hĄ Politechnika Warszawska, Warszawa 
)l2) Jabłoński Ryszard, Fotowicz Paweł, 

Dźwiarek Marek 

C54."\ Sposób i układ do pomiaru grubości, 
zwłaszcza cienkich elementów 

(57) Sposób polega na tym, że mierzy się czas 
pi-ieałoniccia skanowanej wiązki laserowej 
przez mierzony element /£/ dla dwóch wzajem
ne prostopadłych wiązek wyznaczających osie 
jfcładu współrzędnych kartezjańskich. Mierzy 
się także czas przesłonięcia wiązki przez 
rtorzec grubości /W/. W przypadku decydujące-
»o wpływu na wynik pomiaru niestabilności 
,tybkoáci skanowania, grubość dla obu współ-
rsednych x, y oblicza się z zależności 

jest czasem rzeczywistym przesłonięcia mie
lonym elementem w kierunku osi x, t -
i kierunku osi y, t - czasem rzeczywistym 

przesłonięcia wzorca /W/, a d w - grubością 

nor ca. Samoistne przemieszczenie się elemen
tu /E/ w stosunku do położenia wzorca /W/ dla 

obu współrzędnych x,y oblicza się z zależności 

ctas pomiędzy opadającymi zboczami impulsów 
przesłonięcia mierzonym elementem /E/ i wzor-
m odpowiednio we współrzędnych x,y. 

W przypadku decydującegp wpływu na wynik 
poniaru zmian mocy lasera korzysta się z zależ
ności: 

teoretycznym czasem przesłonięcia wiązki przez 
itorzec. 

Układ ma laser /L/ i zwierciadło skanują-
w/ZS/, a między nimi układ optyczny fomujący 
dązkę /UP/. Za soczewką pomiarową /SP/ usytuo-
»ną za zwierciadłem /ZS/ ma pryzmat awiatło-
łłielący /P.,/, który dzieli wiązkę na dwa tory 

prostopadłe. Na każdym z tych torów znajduje się 
pryzmat światłodzielący /P2, P3/, również 

rozdzielający każdą wiązkę na dwa tory prosto-
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6 1 3 

(57) Układ zawiera pętlę synchronizacji fazo¬ 
wej /PLL/, której wejście połączone jest z 
wyjściem dzielnica częstotliwości /DF/, a któ¬ 
rej wyjście poprzez wzmacniacz /W1/ połączone 
jest z jedną parą zacisków suwaka przetwornika 
indukcyjnego /IPP/, a poprzez przosuwnik fazy 
o 90° i drugi wzmacniacz /W2/ z drugą parą 
zacisków suwaka. Liniał tego przetwornika /IPP/ 
poprzez wzmacniacz - ogranicznik /WMO" i de¬ 
tektor przejścia przez zero /DET/ połączony 
jest z jednym z wejść układu sterującego /USL/. 
Do drugiego wejścia układu sterującego /USL/ 
poprzez dzielnik częstotliwości /DP/ dołączone 
jest wyjście generatora wielkiej częstotliwości 
/G/, które połączone jest także z wejściem 
zegarowym licznika /L/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01P A1(21) 262653 (22) 86 11 28 
(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 

Pomiarów "MERA-PIAP", Warszawa 
(72) Goska Jan, Kołodziejski Stanisław, 

Moliński Tadeusz, Kowalski Marek 
(54) Układ sygnalizatora przepływu 
(57) W układzie zestyk /Z/ czujnika przepływu do¬ 
łączony jest z jednej strony do masy.a z drugie,) 
atrony do punktu wspólnego rezystorów /R1 i R2/, 
z których jeden /R1/ drugim końcem jest do¬ 
łączony do źródła zasilania, a drugi rezystor 
/R2/ dołączony je3t do bazy pierwszego tran-
ayatora /T1/ pomiędzy kolektorem którego, 

a bazą drugiego tranzystora /T2/ włąo Z o_ 
na jest dioda Zenera /D/. /1 zastrzeżeni«/ 

4(51) G01K A1(21) 262656 (22) 86 11 28 
B22D 

(71) SIlíP - Oárodek Doradztwa Technioznego 
"ZORPOT", Warszawa 

(72) Tync Bolesław 
(54) Urządzenie do pomiaru temperatury 
(5"̂  Urządzenie zawiera przetwornik /1/ tem
peratury na częstotliwość» liczniki /2,3,8/, 
układ rejestru stanu /4/, pamięć /5/ t dekoder /C/t wskaźnik cyfrowy /7/» bramkę logici-ną /9/ oraz komparator /10/. 

Urządzenie jest przeznaczone do pomiaru 
temperatury ciekłej stali. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01K AK21) 262997 (22) 86 l2 13 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(JZ) Minkina Waldemar, Nikołajuk Dionizy 
(54) Układ do pomiaru temperatury 
(57) Układ wyposażony j e s t w czujnik termo-
metryczny /I/, diody tunelowe / 2 , 3 / , t r ans ie 
mator / 4 / , diody Schottky ego / 5 , 6 / oraz 
częetościomierzera cyfrowym / 7 / wyskalowanyii 
w jednostkach temperatury. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) G01N Al(2l) 261798 (22) 86 10 10 

(71) I n s t y t u t Technologii Materiałów 
Elektronicznych "Unitra-Cemat", Warszawa 

(72) Ramsza Andrzej , S ta rsk i Leszek 

(54) Spektrometr emisyjny ze wzbudzeniem 
w indukcyjne,1 plazmie mikrofalpweT" 

(57) Spektrometr charakteryzuje s ię tym, że 
równocześnie z generatorem bardzo wysokiej 
częs to t l iwośc i / 1 / , elementem przeniesienia 
mocy / 2 / i rezonatorem z palnikiem plazmowym 
/ 3 / zawiera nebul ize r / 4 / z elementem o struk
turze mikroporowatej. /1 zas t rzeżenie / 

4(51) G01N A1(21) 262633 (22) 86 11 26 

(71) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
Poznań 

(72) Maciejewski Andrzej , Wojtczak Jan , 
Wesecki Ju l i an 

(54) Urządzenie do pomiarów optycznych 

(57) Urządzenie składa s i ę z t r zech kuwet 
/ V , / 2 / , / 3 / połączonych z e sobą szcze ln i e 
i sztywno od góry oraz usytuowanych względem 
s iebie współosiowo t ak , że i ch ś c i ank i sa 
wzajemnie równoległe. Wewnętrzna kuweta / I / 
zakończona j e s t kranem próżniowym / 5 / oraz 
dodatkowym zamknięciem / 6 / . Środkowa kuweta 
/ 2 / ma wlot / 7 / zaopatrzony w k a p i l á ř e / 9 / , 
k tóre j koniec znajduje s i ę nad dnem t e j 
kuwety, wylot / 8 / oraz otwór / 1 0 / . natomiast 
zewnętrzna kuweta / 3 / stanowi p łaszcz p róż 
niowy. /4 z a s t r z e ż e n i a / 

4(51) G01N A1(21) 262685 (22) 86 11 27 

(71) Poli technika alaska im.W. Pstrowskiego, 
Gliwice 

(72) Berdowska Ewa, Zastawny Andrzej 

(54) Jonizacyjny czujnik gazów w powietrzu 

(57) Jonizacyjny o zuj n ik gazów ma d e t e k t o r 
badany / 1 / z otworkami, aby dyfuzyjnie mogło 
wnikać badane powietrze i de t ek to r wzorcowy 
/ 2 / zawierający powietrze wzorcowe, k tó ry j e s t 

4(51) G01N A1(21) 262445 (22) 86 11 17 
E02D 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa", 
Warszawa 

(72) Płocharski Henryk, Płocharska Elżbieta 

(54) Sposób pomiaru rozkładu ciśnień 
w porach gruntu i pion piezometryczny 
wielopoziomowy do pomiaru rozkładu 
cTśnień w porach gruntu 

(57) Sposób polega na tym, że pomiaru dokonuje 
się poprzez pomiar rzędnej swobodnego zwier
ciadła wody charakterystycznego dla gruntu 
na danej wysokości. 

Pion ma usytuowane w punktach pomiaru 
ciśnienia, na wspólnej rurze /1/, elementy 
filtracyjne /2, 3» 4/ oraz umieszczona wewnątr 
rury /1/ rurkę pomiarową /8/. Rura /1/ ma w 
miejscach usytuowania elementów filtracyjnych 
/2, 3, 4/ perforację /5,6,7/, zapewniającą 
kontakt hydrauliczny wnętrza rury /1/ z otwore 
w gruncie. Na rurce pomiarowej /8/ umieszczone 
są co najmniej dwa elementy uszczelniające 
/10, 11/, a pomiędzy nimi wykonany jest otwór 
/13/, zapewniający kontakt hydrauliczny pomię
dzy rurką pomiarową /8/ i wnętrzem rury /1/. 

/7 zastrzeżeń/ 
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szczelnie zamknięty i na membranę wyrównującą 
ciśnienie w detektorze wzorcowym / 2 / z ciśnie
niem zewnętrznym, przy czym detektory /1/ i 
/2/ mają katodę /K/ w postaci cylindra, do 
której przykłada się wysokie napięcie o pola
ryzacji dodatniej poprzez oporniki i anodę 
/A/ w postaci nici. Powstała pomiędzy detekto
rem wzorcowym /2/ i badanym /1/ różnica spad
ków napięć jest sygnałem mierzonym w różnico
wym układzie /5/ systemu detekcji. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01N A1(21) 262720 (22) 86 12 01 
(71) Centralny Ośrodek Techniki Medycznej, 

Warszawa 
(72) Bąkowski Andrzej, Dana Jan, Giebułtowicz 

Zbigniew, Kuczyński Witold, Okrajni 
Zenon, Witruk Ludwik 

(54) Sposób i urządzenie do pomiaru stężenia 
substancji, zwłaszcza glukozy we krwi 

(57) Sposób polegający na pomiarze reflektancji 
pola testowego paska z wykorzystaniem właści
wości sfery optycznej lub jej części charakte
ryzuje się tym, że strumień promieniowania 
podaje się po dyfuzyjnym rozproszeniu w sferze 
optycznej na pole odczytowe paska testowego 
lub ekran wzorcowy. 

Urządzenie zawiera przetwornik pomiarowy 
mający sferę optyczną /6/, w której umieszczona 
jest przesłona ill zabezpieczająca pole odczy
towe paska testowego /4/ lub ekran wzorcowy 
/5/ przed niedyfuzyjnym promieniowaniem. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N A1(21) 262726 (22) 86 12 01 
(71) Zakład Aparatury Mikrofalowej PAN 

"Wilmer" 
(72) Rakowski Jan 
(54) Sposób pomiaru zawartości wody w cien

kich warstwach dielektrycznycK 
(57) Sposób polega na tym, że do czujnika 
urządzenia mikrofalowego do pomiaru zawartoś
ci wody w postaci linii cylindrycznej, płas
kiej, o dowolnie ukształtowanym pręcie cen
tralnym wprowadza się równolegle do płaszczyzn 
ekranujących czujnika warstwę badanej substan
cji pomiarowej, po czym dokonuje się pomiaru 
amplitudy i przesunięcia fazy fali elektro
magnetycznej TEM przechodzącej przez tę warstwę, 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) G01N A1(21) 262874 (22) 86 12 09 
(71) Uniwersytet Warszawski, Warszawa 
(72) Trojanowioz Marek, Matuszewski Wojciech, 

Witkowski Jerzy 
(54) Detektor do analizy składników cieczy 
(57) Detektor składa się z wymiennej elektrody 
/ 1 / wskaźnikowej, na której nałożony jest 
wymiennie pierścień dociskowy / 2 / osadzony 
w wybraniu /3/ w przedniej części korpusu /4/. 
W tylnej części korpusu wkręcona jest elektro
da /5/ odniesienia, a pod elektrodami /1 i 5/ 
jest wydrążony kanał wlotowy / 7 / i wylotowy 
/8/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01H A1(21) 262905 (22) 86 12 09 
BOI L 

(71) Instytut Górnictwa Naftowego i 
Gazpwnictwa, Kraków 

(72) Korpanty Wojciech, Pankiewicz Bronisław, 
Biały Stanisław 

(54) Komora ciśnienioV7a stosowana zwłaszcza 
cTo ozaaczania parametrów fizycznych 
rciossaiŁJn. ftazpwo-ciecgdwych 

(57) Komora ciśnieniowa, charakteryzuje sie 
tym, *o 3Sklany walec v/ziernika/1/ osadzony w 
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pionowej os i korpusu cylindrycznego / 3 / , wsuw-
jj,wio w dławiku / 2 / uszczelnionym p i e r ś c i e 
niami / 5 / , /5a/, /6/ ma wysokość bl iską śred-
flicy walca i ma z jednej strony wklęałą po
wierzchnię /1b/ o zaokrąglonych krawędziach 
/lc/, a z przeciwnej powierzchnię płaską /1a/, 
przy czyn» szklany walec / 1 / płaską powierzch
nią /W j e s t wsparty na stożkowym podtocze-
niu /2a/ dławika /2/ a jego wklęsłą powierz
chnia /1b/ j e s t osadzona w gnieździe /3a/ 
Korpusu cylindrycznego / 3 / . /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G01N A1(21) 263182 (22) 86 12 18 

(71) Zakład Badawczo-Rozwojowy "Polmos", 
Konin 

(72) Behrendt Lucyna 

(54) Sposób oznaczania zawartości estrów 
w roztworach alkoholowych 

(57) Sposób według wynalazku polega na reakcji 
estrów z chlorowodorkiem hydroksyloaminy i 
tworzeniu kwasów hydrokayamowyeh, które rea
gują z roztworem chlorku żelazowego, dając 
barwne połączenia - hydroksyamiany żelaza, 
porównując intensywność zabarwienia roztworów 
badanych z intensywnością zabarwienia roztwo
rów wzorcowych oznacza się ilościowo zawartość 
estrów. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01P A1(21) 262441 (22) 86 11 17 
G01D 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomia
rów MERA-PIAP, Warszawa 

(72) Borucki Bogusław, Gośka Jan, Jaákowaki 
Wacław 

(54) Przetwornik obrotowo-impulaowy zwłaszcza 
do tachografu kolejowego 

(57) Przetwornik ma wałek /12/ z końcówką 
napędową / 2 / i tarczą kodującą / 1 1 / z wycię
ciami na obwodzie, umieszczony w tulei łoży
skującej / 4 / płyty centrującej / 1 3 / zespół 
rotora w obudowie. Pomiędzy tarczą kodującą 
/11/, wykonaną z materiału o dużej przewod
ności i płytą centrującą /13/> na występach 
/5/ jest zamocowany układ generatora / 8 / 
wielkiej częstotliwości. Wielkość szczeliny 
/21/ pomiędzy cewką / 9 / układu generatora 
/8/ i tarczą kodującą / 1 1 / jest regulowana 
podkładkami / 1 0 / i / 6 / umieszczonymi pomiędzy 
tarczą kodującą / 1 1 / i tuleją łożyskującą / 4 / 
oraz pomiędzy układem generatora /&/ i wspor
nikami / 5 / . /4 zastrzeżenia/ 

4(51) G01P A1(21) 262753 (22) 86 12 01 

(71) Instytut Komputerowych Systemów 
Automatyki i Pomiarów, Wrocław 

(72) Górski Artur, Kontny Jerzy 

(54) Układ do kontroli chłodzenia w urzą
dzeniach elektronicznych 

(57) Układ ma detektor /1/ przepływu strumie
nia powietrza, połączony szeregowo z dwiema 
równoległymi gałęziami, z których jedna zawie
ra rezystor /2/, a druga rezystor /3/ i diodę 
elektroluminescencyjną /4/, spolaryzowaną w 
kierunku przewodzenia. Do wspólnego Węzła 
równoległych gałęzi i detektora /1/ przepływu 
strumienia powietrza przyłączona jest dioda 
/5/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01R A1(21) 262624 (22) 86 11 27 

(71) Polska Akademia Nauk, Instytut Podsta
wowych Problemów Techniki, Warszawa 

(72) Dębowski Tomasz, Ranachowski Zbigniew 

(54) Urządzenie do pomiaru emisji 
akustycznej 

(57) Urządzenie zawiera przetwornik fal aku
stycznych /A/ połączony z układem wzmacnia
jącym /B/, do którego dołączony jeat układ 
filtru wąskopasmowego /C/. Urządzenie zawiera 
również połączony szeregowo z układem filtru 
/C/ dyskryminator szumów /H/, przetwornik 
monostabilny / I / i licznik /K/. 

Układ filtru wąskopasmowego /C/ zawiera 
na wejściu kontrolowy elektrycznie układ 
rezystancji /D/, do którego dołączony jest 
układ kluczy / E / połączony z układem sterują
cym /P/ dzielącym krotnie częstotliwość gene
ratora /G/ przestrajanego płynnie. Z układem 
sterującym /?/ połączony jest przełącznik /Q/ 
połączony z licznikiem /K/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G01R A1(21) 262775 (22) 86 12 02 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Krajewski Stefan, liilecki Andrzej 
(54) Układ do identyf ikac.li właściwości 

dynamicznych obiektów inercy.layoh 

(57) W układzie do wejścia układu wyprowa
dzającego sygnał skokowy są równocześnie przy-
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łączone następujące trzy wejścia: testowanego 
obiektu /1/, ozłonu "start" /2/, inicjującego 
rozpoczęcie pomiaru czasu, oraz jedno z dwu 
wejść bloku pamięci /3/, analogowej albo 
cyfrowej. Pomiędzy przełącznikiem /5/ a blo-. 
kiem pamięci /3/ jest włączony proporcjonalny 
człon zmniejszający /4/. Wyjścia członu 
"start" /2/ oraz przełącznika granicznego /5/ 
są dołączone do przerzutnika RS /6/. Z kolei 
wyjścia przerzutnika /6/ są dołączone do czło
nu zerującego /7/, oraz do jednego z wejść 
bramki /8/, do której jest przyłączony rów
nież generator impulsów zegarowych /9/. 
Wyjście bramki/8/ jest przyłączone do drugiego 
wejścia bloku liczników /10/. Blok liczników 
/10/ jeat wyposażony w wyświetlacz cyfrowy 
/11/. /2 zastrzeżenia/ 

4(50 G01V A1(21) 262576 (22) 86 11 24 
(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Pokój", 

Ruda Śląska 
(J2) Krajewski Krzysztof, Pisarek Paweł, 

Mironowicz Władysław, Markowski Edward, 
Polak Waldemar, Żurek Franciszek, 
Kucowicz Edward 

(54) Sposób i układ do zdalnej rejestracji 
aktywności sejsmoakustycznej i tempe
ratury górotworu 

(57) Układ składa się ze wzmacniacza sygnałów 
/W/, elektroniczego klucza /K/, czujnika 
aejsmoakustycznego /S/, generatora /G/, czuj
nika temperatury /T/, mostka diodowego /M/, 
rejestratora /RE/ oraz przełącznika /P/ pola
ryzacji linii transmisyjnej /TR/ i zasilacza 
/Z/. 

Sposób polega na tym, że czujnik sejsmo-
akustyczny /S/ i czujnik temperatury /T/ umie
szcza się w jednym otworze /O/ górotworu, ko
rzystnie w jednej obudowie /D/ i zasila się 
energią elektryczną z powierzchni kopalni za 
pomocą linii transmisyjnej /TR/ prowadząc cią

głą rejestrację sygnałów sejsmoakustyczny«!, 
za pomocą rejestratora /RE/. Następnie 
okresowo dokonuje się zmiany polaryzacji 
linii transmisyjnej /TR/ i rejestruje te»««».. 
turę górotworu, blokując jednocześnie rejC 
stracje sygnałów sejsraoakustycznych. Zapi«» 
sygnałów o stanie górotworu dokonuje się «a 
powierzchni kopalni za pomocą jednego kanału 
rejestratora /RE/. /3 zastrzeżenia/ 

4(51) G01W A1(21) 262769 (22) 86 12 02 
(71) Akademia Rolnicza, Kraków 
(72) Janowski Tomasz, Kogut Stanisław 
(54) Aparat do pomiaru wielkości ochładzani-
(57) Aparat ma czujnik wyposażony w termometr 
rezystancyjny IM oreřz w grzałkę /5/ o stero
wanej mocy cieplnej w układzie regulaoji 
automatycznej temperatury realizowanej popm, 
regulator temperatury /2/ i wzmacniacz /3/ 
oraz miernik prądu /4/. /1 zastrzeżeni*/ 

4(51) G02B A1(21) 262548 (22) 86 11 24 
(71) Polskie Zakłady Optyczne, Warszawa 
(72) Kapkowski Krzysztof 
(54) Układ optyczny dwu okular owej nasadki 

mikroskopowej z iubuaem do fotografii 
3T"telewizji 

(57) Układ optyczny charakteryzuje się tym. 
że pryzmat /4/ ma na połowie wyjściowe,; ściany 
11/% w osi wchodzącej wiązki /8/ doklejony pryzmat /6/ oraz ma wykonaną w płaszczyźnie 
sklejenia światłodzieląoą warstwę na ścianie 
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/7/ realizującą podział wiązki /8/ na odbitą 
wiązkę /$/ i /10/. Układ tea przeznaczony jest 
do współpracy z mikroskopem jednoobiektywowym 
.obliczonym dla nieskończonej długości tubusa. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5l) G03P A1(21) 263175 (22) 86 12 20 

t(7l) Krajowy Związek Poligraficznych 
Spółdzielni Pracy Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Poligrafii i Opakowań, Poznań 

(72) Koczorowski Jacek 

(54) Korektor minusowy do pozytywowych 
płyt presensybiiizowanych 

(57) Korektor zawiera od 40 do 80 części 
wagowych fluorku amonu, od 150 do 190 części 
wagowych alkoholu etylowego, od 150 do 200 
części wagowych dioksanu, od 100 do 300 
części wagowych N,N - dwumetyloformamidu, 
od 10 do 50 części wagowych octanu amylu, 
od 100 do 300 części wagowych glikolu etyle
nowego, 50 części wagowych wody i od 30 do 
70 części wagowych wysokodyspersyjnego kwasu 
krzemowego. Korektor minusowy stosowany jest 
w technice drukarskiej, /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G05D A1(21) 262591 (22) 86 11 26 

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

(72) Walaszek Antoni 

(54) Sposób zasilania pneumatycznych obwodów 
aparatury kontrolno-pomiarowej i auto
matyki 

(57) Sposób polega na tym, że dany obwód 
zasilany jest dwoma rodzajami gazu, a miauowi
cie w tej części obwodu, gdzie obiekty chro
nione są gazem obojętnym, obwód zasilany jest 
gazem obojętnym, a w części obwodu, który 
znajduje się w pomieszczeniach, gdzie przeby
wają ludzie, obwód zasilany jest powietrzem 
pomiarowym. Sygnały z jednej części obwodu do 
drugiej przekazywane są za pośrednictwem ele
mentu pneumatycznego rozdzielającego. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G05G A1(21) 262471 (22) 86 11 19 
B64D 

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL-Warszawa-Okęcie", Zakład Doświad
czalny Samolotów Lekkich i Wyposażeń 
Agrolotniczych, Warszawa 

(72) Łubniewski Stefan 

(54) Dźwignia sterownicza, zwłaszcza 
do zespołu napędowego samolotu-

(57) Dźwignia osadzona obrotowo na nierucho
mej osi charakteryzuje się tym, że ma występ 
/11/, w postaci kołka, wsunięty między dwa 
końce /9, 10/ sprężyny /8/, która Jest zaciś
nięta ze wstępnym napięciem na osi 12/ dźwigni. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G06P A1(21) 259459 (22) 86 05 13 

(71) Wojskowy Instytut Łącznośoi, Zegrze 
(72) Borkowskl Bogdan, Wierchowioz Bogdan 

(54) Metoda rozszerzania zdolności adreso-
wania pamięci w systemach mikropro-
cesorowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opra-
cowania metody skutecznie rozszerzającej 
zdolność adresowania pamięci w systemach 
mikroprocesorowych jak również umożliwiają-
cej przełączanie buforów adresowych banków 
pamięci w czasie korzystania z nich. Metoda 
jest realizowana z wykorzystaniem zewnętrz-
nego programowalnego dekodera, wykrywają-
cego instrukcje odwołań do pamięci i gene-
rującego w wypadku ich wykrycia specjalne 
instrukcje przełączające bufory adresowe 
odpowiednich banków pamięci. W skład progra-
mowalnego dekodera cyklu instrukcji wchodzi 
dekoder cyklu pobrania instrukcji /5/, pro-
gramowalny dekoder kodu operacyjnegp instruk-
cji /3/, dwuczęściowy układ wykonawczy /4a/, 
/4b/ oraz układ sterujący wykonaniem zdekodo-
wanej instrukcji 16/. W metodzie wykorzystuje 
się dwa specjalne bufory: bufor adresu wy-
woływanego banku pemięci /1/ i bufor adresu 
docelowego banku pamięci /2a, 2b/, które 
przechowują zmienne adresy wywoływanego i 
docelowego banku pamięci. /1 zastrzeżenie/ 
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4(50 G06F A1(21) 259589 (22) 86 05 16 

(71) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza« Rzeszów 

(72) Lal Kazimierz 

(54) Układ adresac.ji pamięci dla systemów 
mikroprocesorowych 

(57) Wynalazek rozwiązuje problem opracowania 
zunifikowanego układu adresacji pamięci, 
pozwalającego na adresację wieloblokową, gdzie 
strona /blok/ podstawowa ma 64 kB pamięci i 
możliwe jest adresowanie teoretycznie nieogra
niczonej ilości takich stron. 

Układ adresacji tomu pamięci zawiera 
rejestr buforowy adresacji pamięci /RBAPS/, 
połączony z liniami danych /D7 f D0/ mikropro
cesora od strony jego wejść równoległych i 
wejściami rejestru adresowego /RA/ od strony 
wyjść /AN -r A16/, oraz licznik binarny /LB/, 
połączony linią zerowania /ZER/ od strony 
wejścia zerowania /RS/ z dekoderem adresu 
/DA/, a od strpny wejścia zliczającego /INP/ -
z linią /M1/ systemu mikroprocesorowego i 
od strony wyjścia /WY/ - z wejściem /WPISR/ 
rejestru adresowego /RA/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) GOÓF A1(21) 259652 (22) 86 05 22 
G09G 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii 
Elektrycznej "LUMEL", Zielona Góra 

(72) Szmytkiewicz Jan, Urbański Krzysztof 

(54) Układ zabezpieczenia wyświetlaczy 

(57) W układzie do scalonego równoległego 
układu wejście-wyjście /UW/ podłączony jest 
moncatabilny układ /M/. Wejście /B/ tego 
układu połączone jest z wejściem adresu /CS/ 
układu /UW/, a wyjście /Q/ układu /M/ połą
czone jest wejściem /RESET/ układu /UW/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G06F Alf2l) 260078 (22) 86 06 12 

(71) Instytut Systemów Sterowania, Katowice 
(72) Duda Jan 

(54) Układ przerwań wektoryzowanych 

C57) Linie żądaniu obsługi od urządzeń pery
feryjnych /LZP1/ do /LŻPn/ są połączone z 
wejściami kodera priorytetów /KP/. Wyjścia 

kodera zawierające wektor przerwania /WP/ 
połączone są z wejściami bufora trójstanowego 
/BT/, którego wyjścia podłączone sa do ma-
gistrali danych /MD/ procesora /PR/. 

Linia wspólnego przerwania /P/ połączojw 
jest z wejściem przerwania procesora. Linia 
/PP/ potwierdzenia przyjęcia przerwania przez 
procesor połączona jest z układem generacji 
potwierdzenia /UGP/, którego wyjście połączo-, 
ne jest z wejściem bufora trójstanowego /BT/, 
Układ ma zastosowanie zwłaszcza dla systemów' 
mikroprocesorowych. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) GO6P 
H03M 

A1(21) 260087 (22) 86 06 13 

(71) Instytut Maszyn Matematycznych, 
Warszawa 

(72) Wrona Jan 

(54) System selektywnego dekodera klav/iazy 
klawiatury 

(j?7) System obejmuje dekoder /1/ klawiszy, 
pamięć stałą /2/, dekoder /3/ klawiszy fun
kcyjnych, rejestr /4/ klawiszy funkcyjnych 
i układ /5/ kontroli. 

Zawartość pamięci 2 podzielona jest na 
tyle obszarów ile jest klawiszy funkcyjnych, 
a każdy obszar ma tyle komórek ile jest po
zostałych klawiszy w klawiaturze. Ponadto, 
w każdej komórce wydzielony jest jeden bit 
jako bit warunku i jeżeli w nim nie jest 
zapisana jedynka, klawisz przypisany tej 
komórce jest ignorowany. W ten sposób eliminu
je 3ię błędy wynikające z zadziałania klawi
szy nie objętych określonym reżimem pracy. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) G06P A1(21) 263143 (22) 86 12 18 

(_71) Instytut Problemów Jądrowych, 
Otwock-Swierk 

(72) Forycki Adam 

(54) Sposób i układ dla określenia rozkaz_u 
Tub adresu urządzeń W3półpracu.iącTych"g. 
komputerem cyfrowym 

(57) Sppsób polega na pośrednim odwzorowaniu 
adresu, wystawianego przez komputer, w rożka* 
lub adre3 urządzeń. Odwzorowania dokonuje 
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się przy pomocy specjalnej pamięci pośredniczą-
cej, do której uprzednio zapisuje aię kody 
okazów lub adresów urządzeń. 

Układ zawiera blok sterowania /1/, blok 
dekodowania-f ormowania /3/ rozkazu lub adresu 
urządzeń współpracujących, blok pamięci /4/. 
Wejście adresowe bloku pamięci /4/ połączone 
jest z szynami adresowymi magistrali /2/ 
poprzez tor adresowy /6/. Wyjście danych bloku 

pamięci /4/ połączone jest z wejściem zadają-
cym kod rozkazu lub adresu bloku dekodowania-
formowania /3/ oraz z drugim wejściem toru 
adresowego /6/. /5 zastrzeżeń/ 

słaniający P ^ usytuowany jest w stanie swo
bodnym klawisza K ^ w pozycji przysłaniania, 
biegu strumienia świetlnego SSj. a przy woła
ni ęciu klawisza K ^ przesuwa się w pozycję 
odsłonięcia biegu strumienia świetlnego SSk« 

-,•. " /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G08G A2(21) 268214 (22) 87 10 13 

(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Przemysłu 
~ Materiałów Budowlanych "ZREMB", Wrocław 

(72) Kopec" Ryszard, Ostrowska Jadwiga, Łojko 
Robert 

(54) Sposób sterowania ruchem pojazdów ". 
przez bramę 

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że pojazdy 
/ V przyjeżdżające z dowolnych kierunków za
trzymują się na belkach /4/ i Inicjują pow
stanie sygnału elektrycznego, uruchamiającego 
układ napędowy otwierania i zamykania bramy 
/5/ oraz przekaźnik /6/, który po otwarciu 
się bramy /5/ uruchamia programową sygnali
zację świetlną /7/, natomiast po jej zamknię
ciu przywraca pracę stałej sygnalizacji świet
lnej /3/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) G09B 
H04J 

A1(21) 263152 (22) 86 12 18 

(71^ Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 
Warszawa 

(72) Klepaczka Feliks, Pecio Bazyli, 
Pleśniarski Kazimierz, Mokrzyszczak 
Andrzej 

(54) Układ sygnalizatora zmiany stanu logicz
nego n-oitowej szyny danych 

C57) Układ zawiera n wejśó /W.,/ ... /Wn/t po
łączonych z nimi n obwodów różniczkujących, 
utworzonych z kondensatorów /Cj/ ... /Cn/ i 
wspólnego elementu addytywnogo /RA/» ora» włą
czonych równolegle do wspólnego wyjścia kon
densatorów /C.,/ ... /C n/ selektorów /S.,/ i /3 2/ 
standaryzujących impulsy ujemne i dodatnie. 

4(5l) GOOF A2(21) 268653 (22) 87 11 06 

(75) Dobrzański Roman, Gdańsk 

(54) Sposób generacji sygnału stanu wciśnięcia 
klawisza optoelektronicznej klawiatury, 

ř zwłaszcza komputerowej i optoelektronicz
na klawiatura zwłaszcza komputerową do 
ato30wania tego sposobu 

(57) Sposób generacji charakteryzuje się tym, 
je przyciśnięcie któregokolwiek klawisza powo
łuje odsłonięcie drogi strumienia świetlnego 
lnadajnika wyznaczającego jedną ze współrzęd-
jych do odbiornika wyznaczającego drugą ze 
npółrzędnych tego klawisza w matrycy klawiszy 
klawiatury. 

Optoelektroniczna klawiatura charaktery
zuje się tym, że zawiera światłowody SN^ wio-
iące strumień świetlny SSfc z nadajników N^ 
oznaczających jedną z dwóch współrzędnych 
/k, 1/ każdego klawisza K, 1 w matrycy do 
indywidua lny eh dla każdego z klawiszy Kj, 
•lamentów przesłaniających P.,. za którymi uraie-
szczone są wejścia Wfc, do światłowodów SO^ od
prowadzających - w przypadku wciśnięcia klawi-
«a K., - strumień świetlny SS^ do odbiorników 
<̂  wyznaczających drugą ze współrzędnych /k,l/ 
każdego z klawiszy K. ,, których element prze-
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Do wyjść selektorów /S.,/ i /S£/ jest włączony 
funktor logiczny /P/, do wyjścia którego jest 
włączony standaryzator /P/ Impulsów wyjéolowyoh. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) G11B A1(21) 262665 (22) 86 11 29 
(71) Warszawskie Zakłady Urządzeń Informatyki 

"ŁŁERAMAT", Warszawa 
(72) Kössek Aleksander, Bednarczyk Krzysztof, 

Chrzanowski Andrzej, Kądzielski 
Zbigniew, Gliński Tomasz, Romański 
Andrzej 

(54) Układ kompensacji przekosów odczytu 
wielośladowych urządzeń re.1estrac.1i 
dâny'çfc" 

C57) Układ ma n układów odczytu /U0 1 ... U 0 n / 
połączonych z układami monostabilnymi /UM.... 
UM /, które poprzez pojemność /C. ... C /, 
rezystancję/R.. ... R«/» rezystancję regulowaną 
/P- ... P / oraz elementy prostownicze /D^,.. 
D1n^ * / D21 "•• D2n^ Połączone S A z kluczami 
/K.,/ i /K2Ż» które a kolei połączone są ze 
źródłem napięcia zasilającego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G21C A2(21) 263416 (22) 86 12 30 
(71) Instytut Energii Atomowej, Otwock-áwierk 
(72) Głowacki Stanisław, Pytel Krzysztof 
(54) Spoaób i ukłod do pomiaru mocy reaktora 

'jądrowego metodą N-lb z kompensacją tła 

(57) Sposób polega na tym, że w pobliżu ru
rociągu pierwotnego obiegu umieszcza się dwa 

w. oddalone od siebie detektory promieniowania, 
przy czym pierwszy detektor promieniowania 
umieszcza się w odległości optymalnej dla 

znanej metody N-16, a drugi detektor pro
mieniowania - jak najdalej od pierwszego. 
Sygnały tych detektorów odejmuje się od 
siebie. Sygnał sumaryczny jest proporcjonal
ny do mocy reaktora. 

Układ charakteryzuje się tym, że ma 
dwa detektory promieniowania /3 i 4/ pola
ryzowane odwrotnymi napięciami, przy czym 
ich wyjścia sa ze sobą połączone w węźle 
sunącyjnym /6/ stanowiącym wyjsoie układu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) G21C 
G01N 

A2(21) 267952 (22) 87 09 24 

(71) I n s t y t u t Energi i Atomowej, Otwock-áwierk 
(72) Czerski Antoni, Jezierski Henryk, 

Mieleszczenko Władysław, Opatowski 
Aleksander, Pytel Krzysztof 

(54) Zbiornik wodnego reaktora T1adrowego 
(57) Zbiornik charakteryzuje się tym, że dno 
zbiornika /1/ ma szyjkę zewnętrzną /4/, do 

http://re.1estrac.1i
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której przy3pąwany jest płaszcz zewnętrzny 
/6/ t oraz szyjkę wewnętrzną /5/, do której 
przyapawana jest konstrukcja wsporcza /7/ utrzy¬ 
mująca obudowę /8/ rdzenia reaktora /13/* 

Kanały poziome /12/ przymocowane są rozłącs-
nle do poziomej płyty perforowanej /9/ t usytuowanej pomiędzy płaszczem zewnętrznym 
/6/, a obudową rdzenia reaktora /8/. 

/1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA 

4(51) HO1B A1(21) 263302 (22) 86 12 24 
(71) Politechnika Częstochowska, Częstochowa 
(72) Rusek Andrzej 
(54) Urządzenie do układania kabla lub 

prsewcdu na bębnie 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że 
osadzona przesuwnie na wałku czynnym /4/ 
przekładni kinematycznej, bieżnia rurowa 
/5/ liniowego silnika indukcyjnego /6/ zazę¬ 
bia się przemiennie z kołem zębatym /8/ oraz 
z osadzonym obrotowo na wałku czynnym /4/ prze¬ 
kładni kinematycznej kołem zębatym /7/, przy 
czym wyłączniki krańcowe /16, 17/ sterujące 
zasilaniem liniowego silnika indukcyjnego /6/ t osadzone aą przeauwnie wzdłuż śruby pociągo¬ 
wej /I3/ na jej końcach. /I zastrzeżenie/ 

4(51) H01B A1(21) 263403 (22) 86 12 30 
(71) Krakov/3ka Fabryka Kabli i Maszyn 

Kablowych, Kraków 
(72> Malinowaki Leopold, Janotka Tadeusz, 

Tabiá Tadeusz, MÍ3 Stanisław 
(54) Skręcarka jeflnokoszą 
(57) Skręcarka wyposażona jest w głowicę wal¬ 
cującą /2/ usytuowaną przed koszem skręcającym 

/3/, umożliwiającą walcowanie przedskrętu na 
przekroju wejściowym żyły sektorowej i w 
głowicę walcującą /5/ usytuowaną za koszem 
skręcającym /3/ umożliwiającą walcowanie 
przedskrętu na żyle sektorowej o pełnym 
przekroju, zgodnie ze strukturą danego sektora. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) H01B A1(21) 263404 (22) 86 12 30 

(71) Krakowska Fabryka Kabli 1 Maszyn 
Kablowych, Kraków 

(72) Róg Jerzy, Malinowski Leopold 
( 54) Prowadnik przędzy 
(57) Prowadnik charakteryzuje się tyra, że dwa 
palce /3/ prowadzące przewód /4/ i pasmo 
przędzy /5/ usytuowane aą po jednej atroaie 
osi centralnej provfadnika. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01C 
H02G 

A1(21) 260045 (22) 86 06 12 

(71) Instytut Elektrotechniki, Warszawa 
(72) Skowroński Edward, Reguła Henryk 
( 54) Odgromnik zaworowy prądu przemiennego 

z warystorami z tlenków metali 
(57) Odgromnik zaworowy prądu przemiennego 
z warystorami a tlenków metali, składający się 
z powtarzalnych modułów zawierających szeregowo 
połączone iskierniki i warystory z tlenków meta¬ 
li odznacza się tym, że w każdym module lakier¬ 
nik /I/ jest zbocanikowany kondensatorem /C/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) KO1F A1(21) 259627 (22) 86 05 21 

(70 Zakłady Transformatorów Radiowych, 
Skierniewice 

(72) Stępień Antoni, Stanisławczyk Stanisław 

(54) Sposób wytwarzania rdzeni zwijanych 
do transfonnatordw małej mocy 

(57) Sposób umożliwia zwiększenie dokładności 
wykonania rdzeni transformatorowych, jakości 
sklejenia ich warstw, odzyskanie pierwotnych 
własności materiału rdzenia przy jednoczesnym 
wyeliminowaniu wielu czynności i operacji oraz 
oszczędne wykorzystanie energii elektrycznej. 

Sposób polega na nawijaniu taśmy z blachy 
magnetycznej i formowaniu na zimno rdzeni 
stosując naciski na ich powierzchnie od strony 
długości i szerokości oraz wyżarzaniu już ufor-
mowanych rdzeni w piecach komorowych, próżnio-
wych lub z atmosferą ochronną. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H01H A1(21) 263298 (22) 86 12 24 

(71) Zjednoczone Zespoły Gospodarcze, 
Zakład Produkcji Aparatury Elektronicz-
nej, Wrocław 

(72) Bicz Roman 

(54) Magnetyczny zestyk hermetyczny 

(57) Zestyk charakteryzuje się tym, że każdy 
ze styków,którego rdzeń /6, 7/ jest wykonany 
z miękkiego materiału magnetycznego ma na 
całej powierzchni utworzoną dodatkową warstwę 
/8, 9/ wykonaną z dobrze przewodzącego materia-
łu, najkorzystniej z miedzi. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) H01H A1(21) 269555 (22) 87 12 18 

(30) 86 12 19 - CS - PV 9609-86 
(71) Te3la, Koncernový podnik, Praha, CS 
(72) Marko Ivan, Pavella Ján, Pavella Ondřej, 

Užik Martin 

(54) Podłużny styk przełączeniowy elektrome-
chanioznefio elementu przełaczeniowego 

(57) Styk charakteryzuje się tym, że kształt 
geometryczny przekroju /3/ styku praełączenio-
wego /1/ ma aktywną część /4/ utworzoną przez 

część łuku koła /6/ o promieniu /R/, a jego 
części boczne /5/ utworzone są przez proste 
/9/, które przeprowadzone są symetrycznie 
lub niesymetrycznie względem osi symetrii 
/8/ przekroju /3/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H01L A1 (21) 262515 C22) 86 11 21 

(71) Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewod-
ników, Warszawa 

(72) Czerepski Janusz, Jakubowski Andrzej, 
Żaraaciuk Jan, Sawicki Andrzej 

(54) Sposób łączenia osłon z przepustami 
tranzystorów 

(57) Sposób polega na tym, że przepust i 
osłonę pokrywa się galwanicznie srebrem na 
grubość" nie mniejszą niż 3 ^ i łączy je luto-
waniem oporowym, przy czym warstewka srebra 
galwanicznie nałożonego spełnia rolę lutowia« 
Przy lutowaniu stosuje się nacisk 3 OOON do 
7000N, utrzymuje ten nacisk przez okres 
0,5s przy impulsie prądowym o wielkości 50A 
do 100A trwającym 20 ms do 30 ms. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) H01L A1(21) 262808 (22) 86 12 05 

(.71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki 
Próżniowej, Warszawa 

(72) Raszczuk Zbigniew, Deręgowska Krystyna 

(54) Sposób otrzymywania widikonowej 
elektrody z hetorozłączero 

(*37) Spoaób otrzymywania widikonowej elektrody 
totoprzewodzącej z heterozłączem, składającej 
się z płytki szklanej pokrytej jednostronnie 
przeźroczystą warstwą tlenku cyny lub tlenku 
indu przepuszczającej promienie świetlne, war
stwy I wykonanej z materiału o odpowiednim 
typie przewodnictwa np. ZnSe, ZnS, CdS lub CdSe, 
warstwy II wykonanej z materiału o przeciwnym 
typie przewodnictwa w stosunku do materiału 
warstwy I np. ZnCd, InTe, SeAsTe, ASgS-, lub 

Sb?S,, polega na tym, że nanoszenie warstw 

wykonuje się przez naparowanie termiczne w 
próżni. Warstwa I naparowywana jet z szyb
kością optymalną wymaganą do uzyskania właś
ciwych parametrów, tylko do grubości około 
90% grubości całkowitej warstwy. Dalsze napa
rowywanie odbywa się z szybkością około 5-20-
krőtnie mniejszą. Warstawa II naparowywana jest 
do grubości 10% całkowitej grubości z szybkoś
cią 5~20-krotnie mniejszą niż szybkość opty
malna dla pozostałej części warstwy II. 

/2 zastrzeżenia/ 

4C51) H01L A1(21) 263016 f22) 86 12 16 

(71) Instytut Technologii Elektronowej, 
Warszawa 

(72) Łysko Jan M., Cześnik Mirosław, Korycina» 
Janusz K., Grabiec Piotr 

(54) Spoaób wytwarzania podłoży półprzewodnik 
kowych izolowanych warstwa dielektryczną 

(.57) Sposób polega na tym, na monokrystalioa-
nym podłożu w postaci płytki wytwarza się 
warstwę maskującą, w warstwie tej wytrawia si« 
otwory odpowiadające swym położeniem obszaro* 



jr 17 7383/ 1988 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 93 

biernym podłoża. Obszary pokryte warstwą ma
lującą tworzą obszary aktywne. Po wytrawieniu 
otworów w warstwie maskującej prowadzi się w 
obszarach biernych trawienie krzemu. 

Wytrawiony w krzemie rowek wypełnia się 
warstwą dielektryka, a w kolejnej operacji 
izotropowego trawienia warstwę dielektryka 
pokrywającą powierzchnię warstwy maskującej 
gtrawia się równocześnie i prowadzi się trawie
nie w obszarze biernym. Drugi rowek trawienia, 
łączy się z warstwą dielektryczną zalegającą 
, rowku pierwszym. Drugi rowek wypełnia się 
warstwą dielektryka i odsłania się powierzchnię 
płytki podłożowej poprzez równomierne trawie
nie warstwy dielektrycznej i warstwy maskującej. 

/ 3 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) H01M A 1 ( 2 1 ) 2 5 9 6 1 0 ( 2 2 ) 8 6 0 5 1 9 

( 7 1 ) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Sikora Robert, Tomaszewski Jerzy, 

Wojciechowski Prokop, Lasocki Zdzisław, 
Jarmoc Wojciech 

( 5 4 ) Akumulator autotermiczny 

( 5 7 ) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie eksploa
tacji akumulatora autotermicznego z płytami 
zanurzonymi w elektrolicie w temperaturach po
niżej 0°C bez konieczności wykonywania dodatko
wych czynności. 

Akumulator ma regulator / 1 / temperatury 
umieszczony w komorze z elektrolitem połączo
ny szeregowo z zespołem / 2 / nagrzewającym, 
bezpiecznikiem /3/ topikowym, wyłącznikiem 
/ 4 / i czopami akumulatora / 5 / . / 1 zastrzeżenie/ 

7(5Í) H01M A1(21) 263359 (22) 86 12 29 
(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów 

i Ogniw, Poznań 
(72) Pedder Edward, Nowak Bogusław 
(5A) Sposób uszczelniania sworzni biegunowych 

w akumulatorach 
Í57) Sposób polega na luźnym wkładaniu uszczel¬ 
ki gumowej między sworznie, a zagłębienie w 
wieczku z tworzywa termoplastycznego. Na usz¬ 
czelkę nakłada się dławik i dociska go uszczel¬ 
n i a ć dokładnie sworzeń. Na wystające obrzeże 
Zagłębienia wieczka nakłada się matrycę grzejną 
* nadtapia wystającą część obrzeża tworząc 
kołnierz nad dławikiem, po czym wycofuje się 
matrycę grzejną, a po ostudzeniu nadtopionego 
tworzywa usuwa się element dociskający tymcza¬ 
sowo dławik. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) HO1I4 A1(21) 263490 (22) 86 12 31 
(71) Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, 

Huta Miedzi "Głogów", Żukowice 
(72) Łaganowski Maciej, Zięba Edwin, 

Wojciechowski Roman, Cis Wojciech, 
Gargul Józef, Knop Marian, Pluciński 
Seweryn 

(54) Płaszcz elektrody ciągłej samoapiekają-
ce.1 pieca elektrycznego 

(57) Celem wynalazku Jest wyeliminowanie osła¬ 
bienia elektrody, w postaci przewężenia prze¬ 
kroju poprzecznego między żebrami / 2 / , przy 
jednoczesnym zachowaniu ich przekroju czynnego. 
Płaszcz elektrody charakteryzuje się tym, że 
na ścianach żeber 12/ zamocowane są równole¬ 
gle i symetrycznie do osi płaszcza elektrody, 
ksztełtowniki / 3 / w określonej odległości 
od ściany płaszcza elektrody, i określonej 
powierzchni przekrojów poprzecznych tych 
kształtowników. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) HOIM A1(21) 269370 (22) 87 12 11 
(30) 86 12 12 - CH - 4960/86-0 
(71) Recytec S.A. c/o Orfigest S.A., 

Neuchatel, CH 
(72) Hanulik Józef 
(54) Sposób obrotu bateriami elektrycznymi. 

uzbrojonymi płytkami drukowanymi i 
elementami elektronicznymi 

(57) W celu prawidłowego obrotu składająca się 
z baterii elektrycznych, uzbrojonych płytek 
drukowanych i elementów elektronicznych nie-
sortowana mieszanina poddawana Jest najpierw 
pirolizie w temperaturze między 45O°C i 65O UC, 
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następnie przeprowadza sio elektrolizę żużlu 
z pirolizy i na koniec oddziela się produkty 
elektrolizy i pobiera zgromadzone na elektro
dach produkty. Gromadzone w trakcie elektroli
zy w komorze katodowej metale są oddzielane 
metalurgicznie, elektrochemicznie lub chemicz
nie i przekazywane do ponownego zagospodaro
wania, podczas gdy gromadzący się w komorze 
anodowej szlam zostaje wydzielony i może być 
przekazany producentom baterii do ponownego 
wykorzystania. /14 zastrzeżeń/ 

4(51) H01T A3(21) 263450 (22) 86 12 31 

(61) P - 256141 
m ) Politechnika Gdańska, Gdańsk 
(72) Pikoń Marek, Wiśniewski Andrzej 

(54) Ochronnik przeciwprzepięciowy zwłaszcza 
do urządzeń niskiego napięcia 

(.57) Ochronnik ma elektrody główne: zewnętrzną 
/1/ i wewnętrzną /9/ oraz elektrody pomocnicze: 
zapłonową /6/ i zaporową /10/. Elektroda zew
nętrzna /1/ stanowi hermetyczny korpus ochron
nika, wypełniony odpowiednim gazem. Na elektro
dzie zewnętrznej /1/ znajduje się cewka napędo
wa łuku /16/. W dnie /2/ elektrody zewnętrznej 
/1/ znajduje się izolator przepustowy /3/. 
Część izolatora przepustowego /3/, znajdująca 
się wewnątrz elektrody zewnętrznej /1/, stanowi 
wspornik dla elektrody wewnętrznej /9/ oraz 
elektrod pomocniczych /6/ i /10/, stanowi także 
korpus rezystora /13/. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) H02M 
H02J 

A1(21) 262652 (22) 86 11 28 

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

(72) Gcupiński Hilary, Kaczanowska Adela, 
Jorczak Januszv Nowotynska Bogusława, Siwiec Leszek, Gwiazda Włodzimierz, 
Lechowski Stanisław 

(54) Dawkownik energii elektrycznej 

(57) Dawkownik ma krzywkę /2/, osadzoną na o«l 
obrotowo ułożyskowanej w korpusie f\f , którt 
reguluje wstępne napięcie zespołu sprężyn 
/4/ z zestykami, na który oddziaływuje popwe» 
śrubę regulacyjną /5/ w punkcie podparcia 
zespół bimetalu /6/ z grzejnikiem. 

/1 zastrzeimłi 

4(51) H02P A1(21) 262568 (22) 86 11 25 
G01P 

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

(72) Mazurkiewicz Ryszard, Owczarek Walde»*» 
Gośka Jan, Jaśkowski Wacław, Cybulski 
Arkadiusz, Niczyporuk Kazimierz 

(54) Układ do regulacji prędkościomierzy 

(57) W układzie uzwojenie /1/ elektromagoe«u 

/2/, pomiędzy nabiegunnikami którego jest 
umieszczony regulowany prędkościomierz /3/» 
jest połączone z wejściem wzmacniacza /12/ 
i z wyjściem generatora impulsów /10/. Pona*" 
to układ zawiera inwerter fazy /13/» układ 
różniczkujący /16/ oraz baterię /5/ konden»»" 
torów /6,7,8/. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) H02H A1(21) 262096 (22) 86 10 27 

(71) Przedsiębiorstwo Wdrażania i Upowszech
niania Postępu Technicznego 1 Organizacyj
nego "Posteor", Oddział w Poznaniu, 
Poznań 

(72) Gulcz Jerzy, Radwan Pouad 

(54) Układ zabezpieczający przed akutkami 
zaniku zerowania ochronnego oraz zaniku 
napięcia w jednej z trzech faz zasila
jących odbiornik trójfazowy 

(57) Układ charakteryzuje się tym, że ppmię-
dzy wolny koniec uzwojenia wtórnego trzecie
go transformatora i wolny początek uzwojenia 
wtórnego pierwszego transformatora jest włą
czony łącznik kontaktronowy /L/, który ste
ruje pośrednio, poprzez przekaźnik miniaturo
wy /M/, łącznikiem stycznikowym /N/, przy 
czym zarówno przekaźnik miniaturowy /M/, jak 
i łącznik stycznikowy /N/ włączone są pomię
dzy jedną z faz /R/ zasilających, a punkt 
zerowy bloku transformatorów./1 zastrzeżenie/ 
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4(51) H04M A1C21) 262694 (22) 86 11 28 
H04Q 

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

(72) Łeppek Andrzej, Kruszewski Tomasz, 
Buczkowski Ryszard 

(54) Okład demultiplekaera analogowego 

(57) W układzie demultiplekaera między wyje-
cie klucza analogowego /1/ i jego wejácie 
sterujące włączona jest dioda /4/ skierowana 
zaporowo w stron« wyjácia tego klucza. 

/1 zastrzeżenie/ 



II. W Z O R Y U Ż Y T K O W E 

DZIAŁ A 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE 

4(5l) A01C U1(21) 81266 (22) 87 10 02 

(75) Mękarski Jacek j Moszczenica 

(54) Naczynie do hodowli kiełków, zwłaszcza 
pszenicznych 

(57) Naczynie /1/ ma przegrody /2 1 3/, oraz 
elastyczny element zlewowy /8/, umożliwiający 
napełnianie i opróżnianie wszystkich przegród 
bez potrzeby zdejmowania w tym celu sitek /4, 
5 i 6/, Sitka znajdują się na wierzchu prze
gród i stanowią podłoża dla ziarna. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A01C U1(21) 81287 (22) 87 10 05 

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn-
Kortowo, Kombinat Rolny "Warmia", 
Zakład Usług Rolniczych, Dobre Miasto 

(72) Mieszkalski Leszek, Pilguj Mieczysław, 
Rejewski Janusz, Makowski Franciszek, 
Siwiński Stanisław 

(54) Redlica radełkowa 

(57) Redlica składa się z korpusu /I/, przewo
du nasiennego /2/, belki /3/ i kółka kopiują-
co-spulchniającego /4/. Korpus redlicy /1/ w 
dolnej części przechodzi w klinowy krój /5/ 
z prostoliniową krawędzią tnącą /6/, nachylo
ną do powierzchni gleby pod kątem / oÇ, / od 
30° do 60°. Także prostoliniowa, dolna krawędź 
/7/ kroju /5/ tworzy z krawędzią tnącą /6/ taki 
kąt / /bI, że przy maksymalnej głębokości siewu 
zajmuje położenie równoległe do powierzchni 
gleby. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A01P U1(2l) 81134 (22) 87 09 16 

(71) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 
013Ztyn-Kortowo 

(72) Cydzik Romuald 

(54) Silos zbożowy do dosuszania ziarna. 

(57) Silos charakteryzuje się tym, że dach 
silosu stanowi kolektor słoneczny /6/ w kształ
cie ostrosłupa, w którym spiralnie ukształto
wany jest kanał powietrzny. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) A010 U1(21) 8O616 (22) 87 07 03 

(71) Akademia Rolniéza, Lublin 
(72) Kalita Anna 
(54) Osłona ochronna roślin ciepłolubnych 

(57) Osłona /I/ posiada poataé odolęttgo 
kawałka rękawa i utworzona jest z folii 
przepuszczającej promieniowanie słoneczne. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5i) A01K U1(21) 81175 C22) 87 09 21 

(75) Sołtys Henryk, Bielsko-Blała 

(54) Wkładka do przelotki ki.1a wędkarskiego 

(57) Wkładka /1/ do przelotki kija wędkarskiego 
ma kształt pierścienia z półkolistym kołnie-
rzem 12/ w górnej części wkładki /1/. Wewnęt-
rzna powierzchnia wkładki od dołu ma zarys pro-
mienia /3/, natomiast od strony kołnierza /2/ 
wewnętrzna powierzchnia /4/ wkładki ma zarys 
stożka. Pod kołnierzem /2/ na atronie zewnętrz-
nej wkładki /1/ znajduje się podcięcie /5/. 
Wkładka osadzona jest w pierścieniu przelotki 
do kija wędkarskiego. /I zastrzeżenie/ 

4(51) A01K Oi(2l) 81384 (22) 87 10 14 

(71) Ośrodek Badawezo-Rozwojowy Mechanizacji 
Produkcji Zwierzęcej "Heprozet"t Gdańsk 

(72) SutkowslcL Józef, Haraszek Zdzisław 

(54) Przegroda ko.ica tuczu świń 

(57) Przegroda «a trzy poziome rury-AOsn« /I/ 
połączone wzajesmle ramiona«! prętowymi /2/ 1 

4(51) A01G U1(2l) 81091 (22) 87 09 10 

(If) Politeohnlka Warszawska, Warszawa 
(72) tuk Daniela, Janeoki Ryszard, Kurant 

Tadeusz 

(54^ Kosiarka do trawników 

(57) Koai«rka zawiera wałek giętki /5/ umie
szczony w wysięgnikowym uchwycie /2/ do którego 
jednego końoa zamocowany jest silnik napędowy 
/1/ połączony wałem z jednym końcem wałka /5/ 
do którego drugiego końca zamocowany jest zespół 
tnąoy /4/, zaś na drugim końcu uchwytu /2/ 
osadzona jąat osłona /3/ zespołu tnącego /4/ 
s płozą /3 / do regulacji podparcia i wysokoś
ci oięcia. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) A01K (Ul) 21 80687 (22) 87 07 15 

(75) Flis Jarosław, Sochaczew 

(54) gpławik éwlecacy do nocnego wędkowania 

(57) Spławik zaopatrzony jest w diodę elek
troluminescencyjną /1/, zasilaną dwiema sze
regowo połaozonymi bateriami tlenkowo-sre-
br owymi /7/ połączonymi z opornikiem /6/. 
Opornik oraz baterie umleozczone są w pojemni
ku /5/1 połąozonym w epouób nierozłączny z 
górną ozęaolą obudowy /2./. Górna częeć obudowy 
72/ połąozona jest w sposób rozłączny gwinto-
W0| s dolną ozęeoią obudowy /4/, zaá szczel
ność połączenia zapewnia uszczelka /3/. 

/1 zastrzeżenie/ 
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/3/ o jednakowych długościach, złączonymi ze 
sobą końcami, tworząc w widoku wzdłużnym 
pionowe układy gwiazdowe, rozstawione między 
sobą w równych odległościach. Kąt /*£./ roz-
warcia między górnymi ramionami /2/ jest 
większy od kąta //=/ rozwarcia między piono-
wym ramieniem /3/ i ramionami /2/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) AO1Q U1(21) 81090 (22) 87 09 10 

(71) Politechnika Warszawska, Warszawa 
(72) Żuk Daniela 

(54) Przystawka do pielęgnacji zieleni 
Î trawników 

(57) Przystawka jest wyposażona w cylindry-
czną obejmę /1/ wiertarki /B/ do której przy-
mocowany jest wyprofilowany uchwyt wysięgni-
kowy /2/, zakończony trzonkiem /3/ z wyłącz-
nikiem elektrycznym /4/ połączonym elektrycz-
nie z przewodem zasilającym /5/ wiertarki 
/B/. Do kołnierza /6/ obejmy /1/ zamocowana 
jest osłona /7/ elementu tnącego /&/, w któ-
rej osadzony jest przesuwnie uchwyt kółka /9/, 
pozwalający na regulacje wysokości cięcia. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) A21C U1(21) 81289 (22) 87 10 05 

(li) Ośrodek Badawozo-Rozwojowy Maszyn i 
Urządzeń Przetwórstwa Zbożowo-Paszowego 
"SPOMASZM, Bydgoszcz 

{72) Wiánieweki Henryk, Łaskowaki Jerzy 

(54) Zawirowywacz 

(57) Wewnątrz zanirowywacza, na Jego dnie, 
utworzony jest podłużny próg /2/. 

/t zastrzeżenie/ 

4(51) A23G U1(21) 81320 (22) 87 10 05 

(75) Guzek Józef, Boguchwała 

(54) Łopatka« zwłaszcza do lodów 

(57) Łopatka ma przekrój poprzeczny trapezowy, 
a na swych końcach ma jednostronne wybrania 
kołowe /1/ o głębokości mniejszej od grubości 
ich den. Pomiędzy wybraniami /1/, w części 
środkowej łopatki i wzdłuż jej bocznych krawę-
dzi /3/ wykonane są jednostronnie skrajne 
wybrania /4/ o profilu zbliżonym do trapezowego 
i środkowe wybrania /5/ o profilu prostokątnym 
oraz o głębokości większej od grubości ich den, 
usytuowane względem siebie asymetrycznie w dwóch 
rzędach. /3 zastrzeżenia/ 

4(5Î) A43B U1(21) 81016 (22) 87 09.01 

(75) Pichur Julian, Bielsko-Biała; Jarosz 
Jan, Ruda Śląska 

(54) Chodak plażowy 

(57) Chodak plażowy stanowi kształtka o zarysie 
stopy mająca z jednej strony języczek /1/, na-
tomiast druga strona kształtki ma element 
wewnętrzny /2/ o zarysie eliptycznym z prze-
cięciem osiowym /3/ zakończonym otworem /4/. 
Wszystkie nacięcia mają koliste zakończenia 
/5/, przy czym elementy kształtki połączone 
są ze sobą nierozłącznie. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A47C Ü1(21) 81086 (22) 87 09 08 

(75) Szymański Marian, Poznań; Kędzior Maoiej 
Poznań 

(54) Łóżko kolonijne 

(57) Łóżko charakteryzuje się tym, że do metd| 
loweá ramy /V z nogami /2/ zamocowane jest 
w sposób rozłączny, krótkie oparcie Pionowe 
/5/ i długie oparcie pionowe /6/. Do krótkiego 
oparcia pionowego /5/ zamocowana jest, w sposoo 
rozłączny, szafka nocna /11/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(5l) A47C U1(21) 81462 (22) 87 10 27 

(71) Pabryka Artykułów Turystycznych i 
Sportowych "Polsport", Góra Kalwaria 

(72) Budek Stefan 

(54) Leżak turystyczny składana 

(57) Leżak charakteryzuje się tym, że ma 
iplne części rur /1/ siedziska oraz dolne 

części rur /2/ oparcia połączone ze sobą na 
trwałe, za pomocą nitów /3 i 4/, natomiast 
przednią część płóciennego materac« /5/ stanowi 
usztywniony pasek /6/ zamocowany du przednich 
części rurek /7/ siedziska. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) A63F U1(21) 81368 (22) 87 10 12 

(75) Rychlik Piotr, Słupsk 

(54) Ruchome pierścienie 

(57) Pierścienie stanowią zabawkę logiczną 
charakteryzującą się tym, że trzy pierścienie 
/ V , mają prowadnice /2/, w których mają możli-
wość poruszania się elementy /3/, o powierzch-
niach zewnętrznych w kształcie kwadratów. 

/3 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ B 

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT 

4(51) B01D U1(21) 80552 (22) 87 06 25 

(71) Centralny Ośrodek Badawczo-Projekt owy 
Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR", 
Ośrodek Naukowo-Badawczy, Wrocław 

(72) Galant Zbigniew 

(54) Filtr studzienny okładzinowy 

(57) Filtr charakteryzuje się tym, że wewnęt-
rzna powierzchnia / 4 / okładziny / 2 / ma żłobki 
/5/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) BÔ1J U1(21) 81370 (22) 87 10 13 

(71) Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Synteza", 
Poznań 

(72) Ba łka Józef, Gasik Zofia, Krzyżaniak Jan 

(54) Urządzenie do prowadzenia procesów 
chemicznych miedzy fazą ciekła a"Tazą 
sTałą z wydgielenlem produktów gazowych 

(57) Urządzenie zawiera autoklaw / 3 / połączony 
trwale ze zbiornikiem wyporowym / 1 / usytuowanym 
nieco powyżej autoklawu za pomocą rury / 2 / , 
której końcówka / 8 / doprowadzona jest w pobliże 
dna autoklawu, przy czym końcówka /&/ ukształ-
towana jest stożkowo i zamknięta jest sitowym 
dnem / 9 / stanowiącym podstawę stożka. 

/3 zastrzeżenia/ 

99 
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4(51) B02C U1(21) 81490 (22) 87 10 28 

(7Í) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa 

(72) Cieślińska Jolanta, Idy czko Andrzej, 
Klimkiewicz Gustaw 

(54^ Rozdrabniasz do mięsa i kości 

(57) W urządzeniu nole bljakowe /2/ aą umiesz
czone wahliwie za pomocą kołków /14/ na tarczach 
obrotowych /13/ umieszczonych obrotowo na wale 

napędowym /15/, połączonych_z nim za pomocą 
sprzęgieł dwutarczowch, składających się 
z tarcz stałych /l6/i z tarcz ruchomych /17/ 
Tarcze stałe /16/ są zamocowane na wale napę. 
dowym /15/ za pomocą wpustów /20/, a tarcze 
ruchome /I7/ są połączone z tarczami obrotowymi 
/13/ za pomocą śrub ściągających /18/, przecho. 
dzących przelotowo przez tarcze ruchome /17/ 
1 przez tarcze obrotowe /13/. Tarcze ruchome 
/I7/ są połączone z tarczami stałymi /16/ *• 
pomocą kołków przeciążeniowych /19/. Tarcza 
stałe /16/, tarcze ruchome /17/ i tarcze obrotu 
we /13/ aą ściągnięte osiowo nakrętką /21/ «i?0" 
szczoną na wale napędowym /15/. Kierunek rynat*" 
wsypowej jest równoległy do osi wału napędowe! 
8° / 15/. /5 zastrzeięń/ 

4(51) B05B Ü1C21) 80876 (22) 85 12 20 

C71) Politechnika Lubelska, Lublin ;flB 
(72) Taczanowska Teresa, Olszewski Leszek, 

Wójcik Dariusz 

(54) Dysza do końcówki rurociągu podajnika 
gęstych mas plastycznych 

(57) Dysza do końcówki rurociągu podajnika 

tęstych mas plastycznych charakteryzuje si« ym, że stanowi ją pojemnik w kształcie zbliżo
nym do ostrosłupa ściętego o podstawie proato-
Sta, z jedną ścianą boczną /1/ o kształcie 

cinka tworzącej walca, przy czym do przeciw
nej do niej ściany skośnej doprowadzony jest 
przewód /2/ łączący podajnik gęstych mas pla
stycznych z dyszą, a od strony większej podsta
wy ostrosłup jest otwarty, Dysza zamocowana 
jest poprzez cztery nóżki na saniach /4/, do 
których przymocowany jest uchwyt /5/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B05C U1(21) 79269 (22) 87 01 26 

(71^ Przedsiębiorstwo Produkcji Przemysłowej 
Budownictwa Rolniczego "FERMBET«, 
Golub-Dobrzyń 

(72) Rohde Roman, Piotrowski Zbigniew, 
Wilamowski Stefan 

(54) Urządzenie do natryskiwania mas płynnych. 
zwłaszcza środków antyaahezy.1n.ycn 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że o» 
konstrukcji wsporczej /1/, wyposażonej w dwa 
kółka /2/ i stopę /3/ jest zamocowany zbiornik 
/4/ płynnej masy, połączony przewodem ssawnym 
/5/ z zespołem pompowym /6/, który przewodem 
tłocznym /7/ z wbudowanym zaworem przelewowym 
/8/ i manometrem /9/, oraz przewodem /10/ jest 
połączony z aparatem natryskowym w postaci 
lancy /11/, wyposażonej w zawór odcinający /12/ 
i dyszę zraszającą /13/. Do zbiornika /4/ Jest 
zamocowany zespół sterująoy /16/, wyposażony 
w przyciski /17/ i wyłącznik krańcowy, wspoipra-
oujący z lanoą /11/ za pośrednictwem widełek 
/18/. /4 zastrzeżeni»/ 

4(51) B02C 01(21) 81283 (22) 87 10 03 

(75^ Wróbel Jan, Pszczyna 

(54) Zespół rozdrabniający 

(57) Zespół rozdrabniający stanowią przylega
jące do siebie pobocznicani gładki wałek /1/ 
i wałek /2/, którego poboczałca sta nacięcia 
o zarysie linii śrubowej, przy czy« wałek /I/ 
osadzony jeat w łożyskach ślizgowych na wolak 
• wałek /2/ osadzony jaat w łożyskach ślizgo
wych obrotowo, natomiast łosyska ślizgowe osa 
dsone są w tarczach osadozych /5/, które po
łączone aą se sobą łącznikami dystansowymi 
/6/. /1 zastrzeżenie/ 

http://antyaahezy.1n.ycn
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4(51) B21C U1(21) 80675 (22) 87 07 13 
(71) Kombinat Metalurgie any. Huta im. Lenina, Krakow (72) Nowak Henryk, StaniewskI Jan, Białek Feliks» Machota Robert 
(54) Uchwyt do mocowania i ustalania położenia urządzeń czyszczących taśmę blachy 1 walec roboczy 
(57) Uchwyt charakteryzuje się tym, że korpus V zaopatrzony w prowadnicę /6/ w której jest 

ślizg /!/ korpusu urządzenia roboczego /8/ 
ma zderzak wzdłużny /9/ i zderzak prostopadły 
/I3/. Zderzak prostopadły /13/ przytwierdzony 
jest do stojaka klatki walcarki /3/. 

/1 zastrzeżeni«/ r 

(57) Urządzenie ma podstawę /1/ o kształcie 
ceownika z bokami /2/ i z gniazdem /3/ do 
umieszczania obrabianego kołka /10/ a na we¬ 
wnętrznej krawędzi boków /2/ suwliwie osadzony 
jest stempel /b/ opierający się na klinowej 
powierzchni /5/ tnących noży /5/ osadzonych na 
sworzniach /7/ i rozpieranych sprężynami /8/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B21P U1(21) 80947 (2$ 87 08 25 
(75) Zieliński Andrzej, Gdańsk 
(54) Urządzenie do ciecia drutów na ś m t 
(57) Górna płyta prowadząca /3/ urządzenia 
ma ukształtowane kanały prowadzące /6/ o sze¬ 
rokości większej od dwóch średnic drutu /7/ i 
wysokości mniejszej od dwóch średnic drutu 111 
oraz oddalona jest od dolnej płyty prowadzącej 
/4/ o odległość mniejszą od P o ł ° ^ / f * * . ? ^ , 
drutu /7/.0bie płyty prowadzące /3/ i /4/ mają 
jednakową szerokość »B» równą w przybliżeniu 
połowie średnicy "D" wałka podającego /2/ i . 
usytuowane są względem osi wałka podającego/2/ w odlełości "L" równej w przybliżeniu połowie 
średnicy "D" tego wałka. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B21B U1(21) 81473 (22) 87 10 26 
(71) Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków (72) Łabędź Janusz, Sieńko Tadeusz, Birnbaum Janusz, Małek Andrzej, Rusek Piotr 
(54) Urządzenie do mechanicznego matowania 

powierzchni wyrobów aluminiowych" 
(57) Urządzenie zawiera szczotki /1 i 18/ umocowane na końcach poziomo usytuowanych wrzecion /2 i 19/, sprzężone z przynależnymi im silnikami napędowymi /3 i 20/ oraz supor-tami podłużnymi /6 i 21/ i poprzecznymi /8 i 22/ ręcznymi. W osi wrzeciona / 2 / , w jego położeniu środkowym, jest usytuowany pierścień Bocujący /9/» ułożyskowany w obudowie /10/, oraz siłownik pneumatyczny /11/ z tarczą dociskową /12/ zamocowaną na jego końcu, przy ozym obudowa /10/ oraz siłownik pneumatyczny /11/ są osadzone na przynależnych im podporach /13 i 14/ zamocowanych do podstawy /15/. Urządzenie jest wyposażone w podnośnik rolkowy 
IM służący za podporę przeznaczonego do matowania wyrobu aluminiowego / 5 / i jest zamknięte w przesuwnej osłonie przeciwpyłowej. /1 zastrzeżenie/ 



102 BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO Nr 17 /383/ 1988 

4(51) B23B U1(21) 81263 (22) 87 09 29 
(71) Kujawska Fabryka Manometrów "Mera-KFM", 

Włocławek 
(72) Przymus Jerzy, Polak Ludwik 
(54) Jednostka wiertarska 
(57) Jednostka wiertarska ma pneumatyczny 
rozdzielacz drogowy /23/ sprężonego powietrza, 
umożliwiający wycofanie narzędzia za pomocą 
wspomnianego powietrza» wrzeciono /3/ jednost¬ 
ki wiertarskiej jest zestawione z trzech częś¬ 
ci połączonych ze sobą nieobrotowo i prze3uw-
nie, silnik /15/ napędzający przekładnię /11/ 
jednostki wiertarskiej jest umiejscowiony w 
obszarze przedłużenia osi obrotu wrzeciona 
/ 3 / , która to przekładnia /11/ jest wyposażona 
w koła zmianowe /12/ i /13/ oraz nastawny wskaź¬ 
nik /19/ ilości oleju znajdującego się w prze¬ 
kładni /11/. /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B23B U1(21) 81268 (22) 87 10 02 
(71) Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ffiśniewo 
(72) Jobski Zenon 
(54) Uchwyt wiertarski 
(57) Uchwyt składa się z metalowego walca / 1 / , 
mającego pogrubioną górną część / 3 / i pionowy, 
cylindryczny otwór / 2 / , podstawy /4/» śruby 
/24/ i wkładek wsuwanych do górnej czości 
otworu / 2 / a służących do umocowywania części 
konstrukcyjnych poddawanych poszczególnym 
operacjom skrawania. Uchwyt służy do rozwier-
canla, fazowania i gradowania na wiertarce 
stołowej części konstrukcyjnych mających 
kształt pierścienia z szyjką u jego powierz¬ 
chni* /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B23K U1(21) 81148 (22) 87 09 18 
(71) Spółdzielnia Inwalidów Aparatury 

Elektrotechnicznej "Pokój", Łódź 
(72) Hajchrowicz Janusz, Kurowski Krzysztof, 

Zelmozer Krzysztof, Gallus Stanisław 
(54) Końcówka lutownicza złączki elektrycznej 
(57) Końcówka ma rynienkę /3/ z obróconym 
do dołu dnem / 4 / o bokaoh /5/ z wycięciami /6/ 
na krawędziach, stanowiącą zakończenie płaskow¬ 
nika / 1 / wystającego na zewnątrz złączki /2/, 

/1 zastrzeżenia/ 

4(51) B23P U1(21) 81150 (22) 87 09 18 
(71) Polskie Koleje Państwowe, Zakłady Wytwórcę« 

Urządzeń Sygnalizacyjnych, Katowice 
(72) Roskosz Franciszek 
(54) Przyrząd do nagniatania rowków na prętachi 

zwłaszcza na nitokołkach 
(57) W przyrządzie do podstawy /11/ zamocowane 
są na stałe dwie opórki /7 i 8/, do których 
a kolei zamooowane są dwie płyty prowadzące 
/9 i 10/ z osadzonymi w nich płytkami stałymi* 
wymiennymi /5 i 6/ a naciętymi rowkami. Na 
suwaku /3/ osadzona jest płytka ruchoma, wymie
nna /4/ z naciętymi rowkami. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B23Q U1(21) 81390 (22) 87 10 15 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń 
Mechanicznych, Gliwice 

(72) Kucharz Jan, Sokołowski Henryk 

(54) Listwa do sterowania pracg pompy oiejju 

C57) Listwa /1/ z wykonanymi na swej długoś
ci w równych odstępach jednakowymi wygięciami 
/2/ charakteryzuje się tym, że odstępy /s/ 
między wygięciami są trzykrotnie większe niż 
w listwie znanej* 

Listwa zapewnia wyeliminowanie zjawiska 
nadmiernego zaoliwiania powierzchni i wycie
kania oleju na podłoże. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) g||| Ul (21) 81274 (22) 87 09 30 

(71) Kombinat Typowyoh Elementów Hydrauliki 
Siłowej "PZL-HYDRAL", Wrocław 

(72) Janiszewski Harlan 

(54) Głowica do nagniatania powierafthni 
stożkowych wewnętrznych 

(57) Głowica charakteryzuje się tym, że obsada 
/Ą/ łożysk nagniataka /1/ jest umocowana prze
gubowo w korpusie /12/ za pomocą kołka /13/. 

W ramionach korpusu /12/ wkręcone są śruby /8/ t 

/11/ zakontrowane przy pomocy nakrętek /7/, 
/10/. W korpusie /12/ umieszczony jest też 
wkręt dociskowy /9/, służący do regulacji osi 
nagniataka /1/ względem osi oprawki. Głowica 
montowana jest w wielowrzecionowyoh automatach 
tokarskich w oelu obróbki wymiarowo-gładkoś
ciowej, w szczególności korpusów złączek ele
mentów hydrauliki siłowej i umożliwia nagnia-
tanle otworów stożkowych o różnych średnicach. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B25B Ü1(21) 81137 (22) 87 09 16 

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

(75) Kubik Ryszard, Ignaszak Ireneusz 

(54) ściągacz do wyjmowania tulei dociskowej 
zaworu z głowicy sprężarki tłokowej 
w sposób łatwy i szybki 

(57) Podstawową częścią ściągacza jest śruba 
/1/ mająca na swym końcowym odsądzeniu /6/ 
nasadzony swobodnie grzybek /7/ kształtem 
i wymiarami dopasowany do wewnętrznego wybra
nia /8/ tulei dociskowej /9/. Śruba /1/ wraz 
z nakrętka /13/ osadzona jest w korpusie opo
rowym /12/, który u swej podstawy ma tulejki 
prowadzące /19/ rozstawione zgodnie z rozsta
wem śrub mocujących pokrywę głowicy /21/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B25B U1(21) 81183 (22) 87 09 23 

(71) Zakłady Mechaniczne "PZL-Wola" im. 
Marcelego Nowotki, Warszawa 

(72) Dornitrz Jan 

(54) Hak do detali 

(57) Hak ma dwa ucha /1/ i /2/, przy czym 
ucho /2/ jest na ramieniu odchylonym i ma 
kształt trójkąta prostokątnego. Hak przezna
czony jest do wyjmowania detali z pieców 
wgłębnych hartowniczych, /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B25H 
B23B 

U1(21) 80931 (22) 87 08 24 

(71) Metalowa Spółdzielnia Pracy "Skamet-
Elektromet", Skarżysko-Kamienna 

(72) Stradowski Tadeusz 

(54) Dodatkowe oprzyrządowanie stojaka 
ręcznej wiertarki elektryczne,j 

(57) Zestaw ma blok uchwytu /I/ z uchwytem 
/5/ szczelinowo-śrubowym, którego końcówka 
ma poprzeczną szczelinę /6/ z centrycznym 
otworem. W stopie /9/ stojaka jest zamocowa
ny imak /10/ szczelinowe—śrubowy ze szczeliną 
/11/ i otworem, zaś stemple i matryce mają 
odpowiednie końcówki do osadzania w otworze 
uchwytu /5/ i imaka /10/. 

Zestaw dodatkowego oprzyrządowania sto
jaka ręcznej wiertarki elektrycznej umożliwia 
wykonywanie w czasie praktyk uczniowskich 
różnych wyrobów codziennego użytku z odpadów 
skóry, tworzyw sztucznych i materiałów papier
niczych« /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B28B Ul(2l) 81225 (22) 87 09 25 

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

(72) Tarában Andrzej 

(54) Urządzenie wsypowe mieszanki betonowej 
do formowania słupów fundamentowych 

(57) Urządzenie jest zbudowane z gardzieli 
formującej /1/ oraz z leja zasypowego /2/ uk
ształtowanych w postaci dwóch ściętych stożków 

4(51) B25B U1(21) 81269 (22) 87 10 02 

(71) Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Ojrzeń 
(72) Ignaczewski Janusz, Janowski Józef 

(54^ ściągacz do łożysk 

(57) Ściągacz ma korpus /2/ o kształcie cylin
dra z pogrubionym górnym dnem /1/, w którym 
są wykonane dwa poziome, nagwintowane otwory 
/4 i 5/ dla wkręcania pomocniczego poziomego 
pręta /6/. Pionowa śruba /7/» przechodząca 
przez środek górnego dna /I/, zakończona jest 
poziomym pokrętłem /9/ w kształcie pręta. 
Dolne dno /11/ korpusu /2/ ma kształt podkowy 
o zmniejszającej się grubości w kierunku piono
wego otworu /10/, znajdującego się w ścianie 
/3/ korpusu /2/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B28B U1(21) 81048 (22) 87 09 07 

(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Mecha-
nizacji Budownictwa "Zremb", Warszawa 

(72) Tarasiuk Stefan 

(54) Urządzenie przechylne do usuwania 
nadrostów z bloku masy betonu ^ H 
komórkowego 

(57) Urządzenie jest wyposażone w odcinek /1/ 
toru jezdnego zamocowanego do podstawy /2/ 
ramy, na który wprowadza się wózek /3/ z pokro
jonym blokiem /4/ betonu komórkowego, oraz 
w płyty /5/ stabilizujące. Każda z płyt /5/ jest 
połączona z bocznymi, słupkami /9/ ramy cylin
drami hydraulicznymi i zawieszona na dwóch 
przegubowych równoległobokach. Każdy równole-
głobok składa się z poziomego wspornika sztywno 
połączonego ze słupkiem /9/ ramy, z pionowego 
ramienia połączonego jednym końcem ze wsporni
kiem a drugim - z poziomym wysięgnikiem sztywno 
złączonym z płytą /5/, oraz z pionowej śruby 
regulacyjnej osadzonej jednym końcem w przelo
towym otworze przegubu wysięgnika a drugim koń
cem wkręconej w nagwintowany otwór przegubu 
wspornika i zabezpieczonej nakrętką. Na śrubie 
regulacyjnej jest osadzona sprężyna napięta 
nakrętkami. /2 zastrzeżenia/ 
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połączonych wierzchołkami oraz z talerza 
Oporowego /3/, którego powierzchnia oporowa 
jea* prostopadła do osi gardzieli formującej 
*/]/, Kąt pochylenia /b/ płaszczyzny tworzą-
cej leja zasypowego /2/ jest co najwyżej 
^naście razy większy od kąta pochylenia 
/a/ płaszczyzny tworzącej gardzieli formują-
cej /V« /5 zastrzeżeń/ 

4(51) B28D U1(2l) 81047 (22) 87 09 07 

(71) Biuro Projektowo-Konstrukcyjne 
Mechanizacji Budownictwa "Zremb", 

. Warszawa 
172) Tarasiuk Stefan 

v*v Urządzenie przechylne do usuwania 
nadrostów z bloku ma 3.y gaz obe tonowej 

(57) Urządzenie ma ramę / 1 / w dolnej, otwartej 
e2ęści wyposażoną w szyny JkJ jezdne, "na które 
prowadza się wózek / 5 / z pokrojonym blokiem 
jV masy gazobetonowej oraz w płyty / 7 / sta
bilizujące zawieszone na prostowodach / 8 / i 
4°ci3kanych do przeciwległych boków bloku / 6 / 

cylindrami / 9 / hydraulicznymi. 
Ponadto boczne ramiona ramy / I / są zao

patrzone w cylindry /10/ hydrauliczne do sta
bilizacji wózka 151 w czasie przechyłu urzą
dzenia. /2 zastrzeżenia/ 

4 ( 5 1 ) B 3 2 B U1(21) 80651 (22) 87 07 08 

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

(72) Łatecki Marian, Witczak Elżbieta, 
Korniluk Włodzimierz, Stępiński 
Arkadiusz, Sobkowlcz Alicja, Zduńska 
Stefania 

(54) Materiał warstwowy 

(57) Materiał warstwowy ma postać płyty /1/ 
złożonej z trzech warstw /2/ z spienionej 
gumy neoprenowej warstwy /4/ z dzianiny, po
łączonych klejem tworzącym warstwę /3/ z kleju 
neoprenowego. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B43M U1(21) 81382 (22) 87 10 14 
B25C 

(75) Potyka Stanisław, Gdańsk 

(54) Wyciągacz zszywek 

(57) Wyciągaćz składa się ze szczęki wewnętrz
nej /1/ zakończonej pazurem i szczęki zewnęt
rznej /2/ zakończonej dwoma pazurami. Szczęki 

4(51) B28B U1(21) 81488 (22) 87 10 29 

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

(72) Zaraś Janusz, Miaskiewicz Michał 

(54) Stabilizator zbrojenia betonu 

(57) Stabilizator zbrojenia elementów betono-
lych charakteryzuje się tym, że na poziomej 
tűiéi zawieszonej nad formą / 1 / rozmieszczone 
14 stalowe pręty / 4 / o przekroju kołowym, które 
ią zespolone od zewnątrz z pierścieniami / 2 / 
»sytuowanymi współosiowo z poziomą tuleją. 

/I zastrzeżenie/ 
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/1 t2/ są połączone obrotowo, przy czym na osi 
obrotu osadzona jest sprężyna napinająca 
/3/» oraz są wyposażone w okładki A , 5 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B60D U1(21) 80903 (22) 87 08 20 

(75) Malczyk Tadeusz, Warszawa 

(54) Zaczep do holowania samochodu 

(.57) Zaczep składa się z ucha /I/ połączonegp 
w sposób trwały z kątownikiem /2/ mającym otwo-
ry /3/ i /4/ oraz płaskownika /5/» w którym 
znajdują się gwintowane otwory /6/ i /7/. 
Otwory /3/ i /4/ oraz /6/ i /7/ są dostosowane 
do istniejących otworów technologicznych w 
podwoziu* /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B60M U1(21) 82205 (22) 87 12 31 

(71) Polskie Koleje Państwowe, Centrum 
Naukowo-Techniczne Kolejnictwa,Warszawa 

(72) Baier Kazimierz, Tomczyński Janusz, 
Haftman Jan, Stanik Alfons 

C.54) Łącznik zasila .jacy prądem ay gnaliza-
cy.inym do połączenia urządzenia 
elektrycznego z szyną, zwłaszcza 
kolejową 

(57) W łączniku na jednym końcu giętkiego 
wielodrutowego przewodu /1/ jest osadzona 
na stałe końcówka kablowa /2/ do przyłączenia 
do urządzenia elektrycznego, współpracującego 
z szyną. Na drugim końcu przewodu /1/ jest 
osadzona na stałe końcówka /3/ z piórkiem. 
Piórko jest połączone nierozłącznie z częścią 
wewnętrznej powierzchni tulei sprężystej /5/» 
rozciętej na całej długości, przeznaczonej do 
osadzania w otworze walcowym szyny. Tuleja 
sprężysta /5/ ma zewnętrzną powierzchnię wal
cową, przechodzącą w powierzchnię stożkową. 
Przewód /1/ jest wyprowadzony z"tulei spręży
stej /5/ od strony jej części stożkowej. Sze
rokość końcówki kablowej /2/ jest mniejsza od 
średnicy otworu walcowego szyny. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B6OP U1(21) 81177 C22) 87 09 22 

(71) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej 
i Samochodowej, Sulejówek 

(72) Turczyński Leon, Maruszewski Artur 

(54) Osłona piły poprzecznej 

(57) Osłona ma ścianki /1 i 2/ w kształcie 
piły poprzecznej połączone ze soba za pomocą 
łączników /3/. W ściankach /1 i 2/ są wykonań« 
otwory mocujące /4/. Między ściankami /1 i 2/ 
są umocowane za pomocą szpilek tuleje dystanso-
we stanowiące oparcie dla zębów piły /7/. Do 
środkowego łącznika /3/ przytwierdzony jest 
pasek spinająoy /6/ zabezpieczający przed wy-
padnięciem piły /!/ z osłony. /I zastrzeżenia/ 

4(51) B6OP U1(21) 81261 (22) 87 10 01 

(71) Wytwórnia Urządzeń Komunalnych "Presko", 
Wrocław 

(72) Karpińaki Stanisław 

(54) Pojazd kontenerowy 

(57) Pojazd charakteryzuje się tym, że rama 
prostokątna /3/, połączona obrotowo z ruchomą 
bramą, jest połączona z ramą /2/ podwozia 
pojazdu czterema łącznikami, z których każdy 
składa się z dwóch ceowych połówek /5a, 5b/ 
mających przyspav/ane płytki /6a, 6b/ z otworami 
na śrubę. Połówka /5o/ jest przyapawana do ramy 
/3/f a połówka /5b/ do ramy /2/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B61B U1(21) 81344 (22) 87 10 09 

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

(72) Sapielak Jerzy, Żądł Stanisław, Urbaś 
Marek, Tengler Marian 

(54) Rurowa osłona liny 

(57) Rurowa osłona liny składa się z korçusu 
osłony /1/ w kształcie rury, wewnątrz której 
na końcach znajdują się symetryoznie rozmiesz-
czone dwie pionowe i dwie poziome rolki prowadzą-
ce /3/. Ich osie łączą się z czterema symetry-
cznie ustawionymi wspornikami mocującymi /5/ 
w kształcie litery L. Lina napędowa /2/ prze-, 
chodzi przez obszar ograniczony zagłębionymi 
powierzchniami bocznymi rolek prowadzących /3/ 
i biegnie przez środek korpusu osłony /1/. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B6ID U1(21) 81042 (22) 87 09 04 

(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "Gliwice", Gliwice 

(72) Czeczot Stanisław, Rachfaleki Tadeusz, 
Serafin Ernest 

(54) Wywrót z bocznym wychyłem do wozów 
kopalnianych 

(57) Wywrót ma kołyskę /3/ zamocowaną w prze-
gubach /11/ do ramy /2/, która wyposażona 
jest. w amortyzatory /10/« Kołyska /3/ ma 
łańcuchową tarczę /1/ z rowkiem i z wierzchoł-
kami /8 i 9/. Do ramy /2/ pod kołyską /3/ 
umocowany jest napęd pneumatyczny składający 
się z silnika /4/ i przekładni /5/ z napędową 
gwiazdą /6/ wprawiającą w ruch ogniowowy łańcuch 
/7/t którego końce umocowane są do łańcucho-
wej tarczy /1/ w przeciwległych jej wierzchoł-
kach /8 i 9/. Wywrót ma w układzie zasilania 
zabudowany rozdzielacz sprężonego powietrza, 
służący do zmiany kierunku obrotu kołyski» 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B6IK U1(21) 81345 (22) 87 10 09 

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

(72) Pasek Czesław, Urbaś Marek, Tengler 
Marian 

(54) Bariera ochronna transportu 

(57) Bariera ma ramę podstawy /1/ połączoną 
z szynami torowiska /2/ za pomocą szczęk 
blokujących /10/,a w jej przednich narożni-
kach znajdują się pionowe maszty boczne lii, 
Do ich szczytów dołączone są obrotowo ramiona 
blokady /6/ połączone poziomą belką blokująca 
HI o długości przekraczającej rozstaw masztów 
bocznych /3/, które są dodatkowo połączone z 
ramą podstawy /1/ ukośnymi wspornikami bocz-
nymi. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B61L U1(21) 81218 (22) 87 09 25 
(75) Haze Jan., Warszawa 

(54) Podzespół urządzenia przełącz, ąjącego 
obwody zasilania świateł sygnalizu-
jących położenie zwrotnicy tramwajowej 

(57) Podzespół składa się z dwóch hermetycznych 
wyłączników /3/, zamocowanych do belki /1/ tak, 
że ich przyciski /A1 są skierowane ku sobie i 
oddalone od siebie w położeniach wciśniętych o 
odległość równą maksymalnej odległości /a/ mię-
dzy tramwajową szyną nieruchomą 12/ i ruchoma 
/5/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B62D UIC21) 81275 (22) 87 10 01 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów •< 
Małolitrażowych "Bosraal", Bielsko-Biała 

(72) Stolarski Jerzy, Kozera Jan 

(54) Pokrywa izolacy.jno-nośnat zwłaszcza 
ïïôroory silnikowej pojazdów mechanicznych 

(57) Pokrywa ma postać trójwarstwowej płyty 
składającej się z okładzin, zewnętrznych /1 i 2/ 
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wewnątrz których znajduje się warstwa /3/ spie-
nionego tworzywa. Okładziny /1/ i /2/ usztyw-
nione są przetłoczeniami /4/ i /5/ w formie 
wzajemnie przenikających się pod kątem prostym 
belek .Okładziny /1/ i /2/ połączone są ze 
sobą trwale tylko w punktach na wąskim pasie 
obrzeża pokrywy. /4 zastrzeżenia/ 

4(51) B62D U1(21) 81395 22(87)10 15 

(71) Chodzieskie Zakłady Porcelany i Porcelitu, 
Chodzież 

(72) Fechner Marek, Posadny Ireneusz 

(54) Zespół jezdny do transportu, zwłaszcza 
ciezkicn maszyn i urządzeń 

(57) Zespół jezdny składa się z przedniego 
zespołu jezdnego i tylnego zespołu jezdnego. 

Przedni zespół jezdny posiada część 
platforraową /5/ z obrotnicą /6/, osadzoną na 
czterech kołach tocznych /3/ i sterowany jest 
ręcznie za pomocą dyszla. 

Tylny zespół jezdny składa się z poprzecz
nej belki łączącej /7/, na której przesuwnie 
osadzone są czterokołowe, platformowe wózki 
toczne /8 i 9/« /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B62D U1(21) 81497 (22) 87 10 28 
B60P 

(71) Sanocka Fabryka Autobusów "Polmo-
Autosan", Sanok 

(72) Wener Marian, Ryniak Marian 

(54) Nadwozie pojazdu do przewozu elementów 
trwale przytwierdzonych do podłogi 
podwozia 

(57) Nadwozie składa się ze ściany ażurowej, 
przedniej, ściany ażurowej, tylnej, dwóch 
ścian ażurowych, bocznych /c/ i szkieletu 
ażurowego, górnego /d/. W każdym miejscu, 
gdzie znajdują się pręty pionowe /11/ i za
kończenie pręta obramowania /8/, przymocowane 
są wsporniki mocujące /7/, pomiędzy którymi 

przymocowany jest element elastyczny /9/. 
Element elastyczny /9/ znajduje się również 
pomiędzy wspornikami / 7 / przymooowanymi do 
promieniowych prętów ściany ażurowej, tylnej 
oraz pręta obramowania /8/. W przedniej części 
każdej ściany /c/, od wewnętrznej strony prę
tów poziomych, dolnych /12/, przymocowane są 
zaczepy /13/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B62K U1(21) 81282 (22) 87 10 02 

(71) Zakłady Rowerowe "Romet*', Bydgoszcz 
(72) Grey-Nadolska Urszula, Jaruzel Zbigniew, 

Ruciński Andrzej, Kociński Klaudiusz 

(54) Rama rowerowa o podwyższonej sztywnościŁ 

zwłaszcza do roweru damskiego 

(57) Rama ma dwie rurki górne, lewą /6/ i prawą 
/7/, które biegną równolegle do siebie od gór
nego końca rury przedniej /1/ do około połowy 
swej długości, przed rurą podsiodłową /3/ sa 
nieco wygięte i rozchodzą się szerzej do koń
cówek widełek tylnych /5/, a dla usztywnienia 
są połączone w swej części równoległej dwiema 
rozporkami /8/, zaś dalej są połączone ze sobą 
i z rurą podsiodłową /3/ mostkiem /9/. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) B64C U1(21) 81116 (22) 87 09 15 

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL-Swidnik", Świdnik 

(72) Trębacz Stanisław, Lisowski Dariusz, 
Żebrowski Tadeusz, Górski Tadeusz 

(54) Wielozadaniowy śmigłowiec typu lekkiego 

(57) Śmigłowiec z jednym silnikiem, jednowirni-
kowy ze śmigłem ogonowym ma kadłub stanowiący 
integralną strukturę nośną, zbudowaną z połą
czonych między sobą zespołów przedniej, dolnej 
części kadłuba /1/, kabiny /2/, centralnej 
przedniej części kadłuba /3/, przekładniowej 
części /4/, centralnej tylnej części /5/, prze
działu silnikowego /6/ oraz belki ogonowej /7/. 

/5 zastrzeżeń/ 

4(51) B64D U1(21) 81252 (22) 87 09 29 

(71) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL-Swidnik", Świdnik 

(72) Kwiecień Andrzej, Migut Krzysztof, 
Trębacz Stanisław 
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(54) Ruchoma owiewka silnika a tatku 
latającego 

Í57) Ruchoma owiewka silnika charakteryzuje lę tym, że osłona ma zabudowana przewody 
gaśnicze z rozpylaczami stanowiące jej kon
strukcję nośną. Sworzeń /6/ zawiasu /2/ umie
szczony wewnątrz tulei /10/, do której przymo
cowane jest ramię /5/ zawiasu, jest zaopa
trzony w osiowy otwór /11/ i otwory /12/ roz
mieszczone promieniowo, doprowadzające ářodek 
gaśniczy do przedziału silnikowego. 

/1 zastrzeżenie/ 

ną taaroą samoprzylepną do ścianki pierwszej 
/3/> Wszystkie cztery ścianki zasobnika w swyoh 
dolnych częściach mają w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do osi wzdłużnej tego zasobnika 
dolne linie zagięcia IM wyznaczające po za
gięciu ścianek krawędzie dna zasobnika. W ce
lu prawidłowego uformowania dna pierwsza ścian
ka /3/ ma drugą linię zagięcia /5/, a solanki 
prostopadłe do pierwszej mają czwartą linię 
zagięcia /8/, piąta linię zagięcia /9/ i siód
mą linię zagięcia /11/, przy czym na płaszczyź
nie ścianki /b/ między trzecią linią zagięcia 
/7/, a krawędzią dolną znajduje się element 
/12/ zapinający dno. /5 zastrzeżeń/ . 

4(51) B65D U1(21) 80955 (22) 87 08 26 

(71) Zakłady Chemii Gospodarczej "P0LLKI1-, 
Jarkowiee 

(72) Fitzet Krystyna 

(54) Pojemnik na płyny 

(57) Pojemnik składa się z butelki i nakrętki 
/5/. Korpua /!/ utworzony jest z dwunastu 
symetrycznych segmentów /2/ równomiernie zbież
nych w kierunku szyjki /3/. Segmenty w przekro
ju podłużnym są połączeniem vjycinków koła o 
stałym promieniu /R/, a w przekroju poprzecznym 
mają kształt utworzony z elipsy i wycinka tra
pezu, który na całej wysokości korpusu /I/ two
rzy jednolite czołowe lico /4/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65D U1(21) 81170 (22) 87 09 21 

(71) Centrala Produktów Naftowych - Okręgowa . 
Dyrekcja, Bydgoszcz 

(72) Kawicki Remigiusz 

(54) Kosz ną opróżnione opakowania 

(57) Kosz ma pojemnik dolny /5/, spełniający 
rolę kosza na odpadki, w tym odsąozone butelki, 
oraz pojemnik górny /6/ z kranikiem spustowym 
11/ umieszczonym w najniższym położeniu wypro
filowanego dna tego pojemnika. Pojemnik górny 
/6/ ma również wkładkę utworzoną z piętnastu 
podstawek /9/ przyapawanych do siebie górnymi, 
obręczami /10/. Każda podstawka zawiera trzy 
obręcze /10/ połączone ze sobą elementami 
łączącymi /11/. /4 zastrzeżenia/ 

4(5l) B65D U1(21) 80761 (22) 87 07 27 

(71) Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoo 
Chłopska", Zarząd Transportu, Warszawa 

(72) Gartyeh Lech 

[(54) Zasobnik materiałów sypkich, zwłaszcza 
do nawozów 
_______ 

(57) Zasobnik ma pokrywę górną /2/ zespoloną 
tle ścianką trzecią /6/ zasobnika i przymocowa-
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4(5l) B65D Ü1(21) 81231 (22J 87 09 25 

(71) Centralne Laboratorium Akumulatorów 
i Ogniw» Poznań 

(72) Skiba Zbigniew, Zakrzewski Paweł 

(54) Pojemnik do odpadów ołowiu 

(.57) Pojemnik składa się z ramy mającej 
pionowo wstawione ceowniki /6/ stanowiące pro
wadzenie ściany przedniej blokowanej zasuwami 
/8/. Ściany boczne /2/ mają czopy z których 
część umocowana jest na stałe do ramy a pozo
stałe do dolnej krawędzi podnoszonej przedniej 
ściany /2/. /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) B65D U1(21) 81247 (22) 87.09 28 
B65G 

(71) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego 
"Iława", Iława 

(72) Drab Edwardf Cherkowaki Gerard, Kosecki 
Andrzej, Chorzelewska Elżbieta, 
Piekarczyk Jan, Jargus Franciszek 

(54) Pojemnik elastyczny, zwłaszcza na 
produkty~"Í3ypkie 

(57) Pojemnik charakteryzuje się tym, że w 
nasypowym rękawie /2/ i wysypowym rękawie 
tli% w bocznej ścianie, ma wszyte sznurki 
/8/ służące do zawiązywania rękawów /2/ i /7/, 
a osłaniającą klapę /3/ połączoną trwale 
jedną krawędzią do górnej powierzchni nośnej 
powłoki /!/» Na przeciwległej krawędzi osła
niającej klapy /3/ ma zamocowane zapinające 
paski /4/ współpracujące z paskami z okienka
mi /5/ umiejscowionymi na bocznej ścianie 

nośnej powłoki /1/. ponadto w górnych narołnl 
kach nośnej powłoki /1/ ma nasśyte uchwyty i& 
wykonane z taśmy etylenowej. /1 zastrzeżeni«/ 

4(51) B65D U1(21) 81281 (22) 87 10 02 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji 
Produkcji Zwierzęcej "Meprozet", Gdańsk 

(72) Osłowski Ludomir, Dembiński Wiktor, 
Bucholc Roman, Krugliński Wiktor, 
Grabowski Zbigniew 

(54) Basen izotermiczny do przewozu żywych ryb 

(57) W basenie zawór spustu wody od wewnętrz
nej strony ppjemnika /!/ ma płaskie zawieradło 
/8/, osadzone wahliwie na pręcie dociskowym /10/. 
Końce tego pręta wchodzą do podłużnych otworów 
/9/ odchylonych od pionu, a wykonanych w ścian
kach bocznych podstawy zaworu /7/. Zawieradło 
/&/ połączone jest z cięgnem /15/t zakończonym 
uchwytem /3V i stoperem /22/. 

Zawieradło /8/ przylega do kołnierza ela
stycznej przylgni /1i/» osadzonej trwale w tultl 
/12/, uszczelnionej pierścieniem dociskowym 
/I4/ z uszczelką /13/. Zawieradło /8/ otooson» 
Jest perforowaną osłoną /20/, zamocowaną obroto
wo w górnej części podstawy /7/ za pomocą swo
rznia /21/. /2 zastrzeżenia/ 
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4($i) B65D U1(21) 81396 (22) 87 10 15 

(71) Przedsiębiorstwo Doáwiadczalno-
Produkcyjne Szybownictwa "PZL-Bielsko", 
Bielsko-Biała 

[72) Derwisiński Zbigniew 

Í54) Koperta pocztowa 

(57) Koperta pocztowa wielokrotnego użytku 
iegt zamknięta trwale na całym obwodzie /12/. 
z jednej strony przy krótszym boku ma podłużny 
otwór / 3 / do y/kładania korespondencji. Na 
drugiej stronie w przeciwległych narożach ma 
dwa otwory na znaczek pocztowy i znaozek prze-
syłki poleconej, a w środku i po lewej górnej 
gtronie okienka prostokątne dla uwidocznienia 
jdrosata i nadawcy umieszczonych na korespon-
dencji wewnątrz koperty. /4 zastrzeżenia/ 

elementom cylindrycznym lub stożkowym składa 
się z wozków jezdnych spiętych łącznikiem, 

z których Jeden ma napęd jezdny. Napęd jezdny 
składa się z silnika elektrycznego /6/, redukto
ra zębatego IIf i przekładni zębatej / 8 / . Obro
ty z Przekładni zębatej /B/ poprze« koło zębate 
/9/ na osi przenoszone są na koła jezdne. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65G U1(21) 81280 (22) 87 10 02 

(71) Politechnika Poznańska, Poznań 
(72) Auguaciński Andrzej, Branowski Bogdan, 

Płotkowiak Janusz, Wojciechowski Adam 

(54) Urządzenie do regulacji prędkości ruchu 
jeanpątek ładunkowych w regałach 
przepływowych 

(57) Urządzenie charakteryzuje się tym że 
na nieruchomej osi /3/ jest sztywno osadzone 
pierwsze jarzmo /8/ osi /13/ pierwszych sate
litów /14/, które są zazębione z wieńcem zębatym 
lil o uzębieniu wewnętrznym oraz pierwszym 
centralnym kołem zębatym /9/, wyposażonym w 
drugie jarzmo osi /15/ drugich satelitów /16/, 
które są zazębione z zewnętrznym wieńcem / 7 / 
oraz drugim centralnym kołeia zębatym /11/ połą
czonym z mechanizmem /12/ hamulca z dwoma szczę
kami /17/, przy czym wszystkie satelity /I4 i 
16/ są identyczne, jak również identyczne są 
ich osie /13 i 15/, a ponadto ramiona obydwu 
jarzm /8 i 10/, w których są osadzone osie /13 
i 15/ satelitów, mają wzajemnie analogiczny 
kształt. /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) B65G UIC2I) 77215 (22) 86 05 02 

71) Bytomsko-Rudzkie Gwarectwo Węglowe, 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Wawel", 
Ruda Śląska 

72) Herszowski Jerzy, Orzechowski Henryk, 
Zajiczek Jerzy 

(54) Urządzenie zabezpieczająco-blokujące 
do kontroli ciągłości łańcuchów 
przenośnika zgrzebłowego* 

(57} Urządzenie zawiera magnetoindukcyjne 
ezujniki / 1 / ruchu w ilości odpowiadającej 
liczbie łańcuchów-/2/ przenośnika, zamocowane 
ta pomocą mocująco-regulacyjnyeh śrub / 4 / w 
otworach wykonanych w bocznych ścianach 111 
kadłuba napędu przenośnika i usytuowane na 
wysokości przesuwających się ogniw łańcucha 
/2/. Magnetoindukcyjne czujniki / 1 / ruchu 
8ą zabezpieczone osłonami 19/ z blachy, za-
mocowanymi do bocznych ścian /7/. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B65G U1(2l) 8II59 (22) 87 09 21 

(71) Sędziszowaka Fabryka Kotłów "Sefako", 
Sędziszów 

(72) Rochowiak Franciszek, Wierzbowicz 
Witold, Ogórek Zygmunt, Łabuda Jan, 
Kowalczyk Zdzisław 

(54) Obrotnik samojezdny 

(57) Obrotnik samojezdny stosowany do nadawa
nia ruchu obrotowego spoczywającym na nim 
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4(51) B65G U1(21) 81393 (22) 87 10 15 
(71) Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 

Inwestycji Przemysłu Mleczarskiego 
w Warszawie, Oddział w Lublinie, Lublin 

(72) Rzepka Zbigniew, Skubisz Roman, Pyszny 
Andrzej, Błaszczak Stanisław 

(54) Magazyn przepływowy, swłaszcza chłodnia 
cTo fkładowania paleto—wózków 

(57) Magazyn przepływowy charakteryzuje się 
tym, że odcinki /1/ do składowania paleto-

wózków i odcinki wylotowe /2/ torów jezdnych 
mają postaó kątownika, zaá prowadnica boczna 
ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony 
do trójkąta. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B65G U3(21) 81494 (22) 87 10 28 
(61) prawo ochronne 38685 
(7v Instytut Gospodarki Magazynowej, Poznań 
(72) Wojciechowski Adam, Hilscher Piotr, 

Jesiołowska Maria 
(54) Przenośnik grawitacyjny 
(57) Przenośnik grawitacyjny ma dolną rame /1/ 
nośną spoczywającą na stałych podporach /7/. 
Natomiast jeden koniec ramy /3/ nośnej górnej 
wspiera się na podporze /^/ regulacyjnej. 
Na końcach ram /1,3/ nośnych zamocowane są 
zespoły /5/ blokujące. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B66B Ul(2l) 81492 (22) 87 10 28 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic 

i Urządzeń Transportowych, Bytom 
(72) Burmenda Edward, Holewajka Andrzej, 

Machnik Marian, Blejarski Marek 
(54) Urządzenie do smarowania łańcuchów 

pociągowych schodów ruchomych 
(57) Urządzenie charakteryzuje Bię tym, że ma 
pompę /1/ olejowo-tłokową, z zabudowanym na 
niej dodatkowym zbiornikiem /2/, dwa rozdzie
lacze /3/ oleju, przesterowujące przepływ 
oleju, korbę /5/ zaklinowaną na wałku koła 
łańcuchowego nopinacza łańcucha napędzającego 
poręcze schodów, łącznik /4/ z regulowaną 
długością, połączony jednym koiicera z wychylną 
dźwignią pompy /1/, a drugim z korbą /5/, oraz 
smarownicze przewody /6/ z zamocowanymi na 
ich końcach filcowymi elementami smarującymi 
łańcuchy pociągowe schodów ruchomych. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51^ B65G Ul (21) 81391 (22) 87 10 15 
(71) Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice", 

katowice 
(72) Bożek Henryk, Musiał Lech, Wojtasik 

Jerzy 
(54) Urządzenie do przemieszczania pół

wyrobów metalowych 
(57) W urządzeniu głowica /!/, Usytuowana w osi 
linii technologicznej, zamocowana jest w trawer
sie /2/ i zaopatrzona w wymienne szczęki /3/ 
napędzane siłownikiem /6/. Pionowy przesuw 
głowicy /1/ zapewnia hydrauliczny siłownik 
/5/ t zaś przesuw poziomy hydrauliczny siłownik /7/. Konstrukcja nośna /9/ urządzenia 
zamocowana jest na wózku /10/ wyposażonym w 
rolki /12/ napędowe, usytuowane na poziomie 
rolek transportowych znanego stołu odbiorcze
go. /I zastrzeżenie/ 

4(51) B66B U1(21) 81493 (22) 87 10 28 
(71) Inatytut Gospodarki Magazynowej, Poznań 
(72) Biernat Stanisław, Polanowski Stanisław. 

Andrzejewski Romuald, Łabędzki Jerzy, 
Karbarakn Jadwiga 
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(54) Urządzenie do kontroli naciąga 
liny nośnej 

(57) Urządzenie charakteryzuje sie tym, ie 
na śrubie regulacyjnej /1/, łączącej line /2/ 
nośną z podeatem /3/» osadzona jeet sprężyna 
/4/ oraz nakrętka /5/ napinająca, posiadająca 
bieżne /6/, z którą styka się rolka /7/ wy
łącznika krańcowego /8/, /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) B66C U1(21) 81180 (22) 87 09 23 

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

(72) Kostyra Henryk, Kiwak Jan, Klaja 
Stanisław 

(54) Mechanizm zabezpieczający line noaną 

(57) W mechanizmie rama nośna /1/ w kształ
cie litery U ma na obu końcach obejmy mocu
jące /3/. Ramiona ramy noénej /1/ połączone 
są łącznikiem /5/» na środku którego założona 
jest obrotowo szpula prowadząca /6/. Dwa skon
struowane tak zespoły połączone sa ze sobą 
symetryoznie śrubami łączącymi /4/ założonymi 
w otwory obejm mocujących /3/ tak, iż obejmy 
te zaciśnięte sa na linaoh odciągających /2/, 
zaś lina nośna /9/ przechodzi swobodnie między 
dwoma szpulami prowadzącymi /6/. 

/I zastrzeżenie/ 

4(51) B66D U1(21) 81145 (22) 87 09 17 

(li) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki 
Remontowej Energetyki, Wrocław 

(72) Galicki Maciej, Czyryca Eugeniusz, 
Leda Alfred 

(54) Wciągarka elektryczna, bębnowa 

(57) Wciągarka akłada się z elektrycznego sil-
nika /I/ z wbudowanym hamulcem, przekładni 
zębatej /2/ i linowego bębna /3/ zamocowanych 
współosiowo na wspornikach /4/, pomiędzy 
którymi w górnej części wciągarki umocowane 
są obejmujące linowy bęben /3/ dźwlgnie /5/» 
których górne końce przyłączone są przegubowo 
do sprężynowego rozpieracza teleskopowego 

/8/, zaś na dolnych ich końcaoh osadzone są 
przegubowo dociskowe rolki /6/, dociskające 
linę III do liniowego bębna /3/. 

W dolnej ozęśoi wciągarki pomiędzy wspor
nikami /4/ umieszozona jest przegubowo na jed
nym końcu dźwigni /$/ dwustopniowa rolka /10/ 
krańcowego wyłącznika /11/, a na drugim jej 
końcu znajduje się sztywno z nią połączone 
ramię /12/, które połączone jest za pomocą 
sprężyny /13/ ze wspornikiem /4/, oraz docisko
we ramię / H / współpracująca z krańcowym wyła-
oznikiem /11/ /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) B66F U1 (21) 81234 (22) 87 09 25 

(71) Zrzeszenie Przewoźników Drogowych, Łódi 
(72) Jędrzejczyk Bogdan, Bobowski Tadeusz 

(54) Podnośnikowy wózek jezdny do wymiany 
silników w samochodach "Jelcz" 

(57) Podnośnikowy wózek jezdny charakteryzuje 
się tym, że mechanizm regulacji pochylenia 
stanowi śruba /5/ zakończona pokrętłem /4/» 
regulująca pochylenie prowadnic /o/ mocowanych 
przegubowo do ramy /I/ z kołami /2/< Mecha
nizm ruchu pionowego stanowią prowadnice /6/ 
z przesuwającym się w nich wymiennym wsporni
kiem /7/ z ruchomymi łapami /8/. Śruba /5/ 
połączona jest obrotowo z uchwytem /3/ moco
wanym na stałe do ramy /1/. Wspornik /7/ po
łączony jest z siłownikiem /9/. 

/I zastrzeżenie/ 
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4(51) B67C U1(21) 81213 (22) 87 09 22 
(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących, Poznań (72) Czado Zbigniew, Torz Jerzy 
( 54) Osłona karuzelowe.1 nąpełniąrkl butelek 
(57) Osłona stanowi symetryczną skorupę o kształcie zbliżonym do pary stożków ścię¬ tych, które są złączone se sobą podstawami i otwarte od strony wierzchołków, a ponadto mają boczne wycięcia dla obsługi napełniarki. Osłona ta składa się z dwóch skorupowych części /2, 3/ o rozłącznie zespolonych krawę¬ dziach bocznych, przy czym złącze /5/ obu części /2,3/ znajduje się w płaszczyźnie prze¬ chodzącej wzdłuż jej osi. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ C 
CHEMIA I METALURGIA 

4(5l) C10B U1(21) 80663 (22) 87 07 09 
(71) Biuro Projektów Przemysłu Koksoche

micznego "Koksoprojekt", Zabrze 
(72) Furtan Janusz, Czapski Janusz, 

Bryczkowski Andrzej» Surmacz Kazimierz, 
Kasperek Joachim, Outkowlak Andrzej, 
Kaczmarzyk Grzegorz 

(54) Uszczelnienie pomiędzy okapem koksow
niczego wozu przelotowego a wozem 
gaśniczym 

(57) Uszczelnienie składa się z umocowanych 
na okapie wozu przelotowego /1/ stojaków /4/, 
na których przegubowo zamocowane są hydraulicz
ne siłowniki /3/ przymocowane do klap /5/ za
wieszonych wahliwie Jia dolnych krawędziach 
okapu wozu przelotowego /'\J. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) C10L U1(21) 80894 C22) 87 08 17 
(71s) Wojewódzki Klub Techniki i Racjona¬ lizacji - Zakład Usług Technicznych, Koszalin; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-L5łynar3kiego "PZZ", Elbląg 

(72) Owczarzak Zbigniew, Wolski Henryk, 
Słotwiński Bogdan, Wieczorek Jerzy, 
Zielecki Mieczysław, Reiske Lech 

(54) Urządzenie, do brykietowania odpadów 
roślinnych, zwłaszcza drzewnych 

(57) Urządzenie według wzoru użytkowego zbudo
wane z korpusu, układu smarowania, dwóch zespo
łów prasujących i elementów roboczych w postaci 
tulei prasujących oraz szczęk roboczych, a ze-
społy prasujące zbudowane są ze stempli prasu
jących, suwaków i korbowodów sprzężonych z wałem, 
na którym osadzone są wirujące masy, charakte
ryzuje się tym, że wał /18/ jest wałem niewy-
korbionym prostym, na którym osadzone sa dwa 
mimośrody /16, 17/» za pośrednictwem których 
korbowody /14, 15/ są sprzężone z wałem /18/, 
a korpus /1/ podzielony jest na dwie sekcje 
robocze /A, B/, tak, że każdy zespół prasujący 
/2,3/ usytuowany jest w oddzielnej sekcji. 

/4 zastrzeżeni«/ 

4(51) C23C U1(21) 81041 {22) 87 09 04 H05K 
(7i) Instytut Tele- i Radiotechniczny, 

Warszawa 
(J2) Michalski Jerzy, Kulesza Jędrzej, Konopko Jan, Mańturzyk Mariusz 
(54) Urządzenie do metalizacji ehemieznej płytek drukowanych 
(57) Urządzenie charakteryzuje się tym, że zawiera wanny do płukania /6/ ustawione prostopadle do szeregowo ustawionych wanien do obróbki chemicznej /3/ oraz ruchome szyny 
/&/ do przesuwu płytek w wannach do obróbki chemicznej /3/. /2 zastrzeżenia/ 
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4(51) C25D U1 (21) 81040 (22) 87 09 04 

(71) Instytut Tele- i Radiotechniozny, 
Warszawa 

(72) Michalak! Jerzy. Kulesza Jędrzej, 
Konopko Jan, Mańturzyk Marlus» 

(54) Urządzenie do «etallgac.1l elektro-
iitycznej płytek drukowanych 

(57) Urządzenie charakteryzuje się ty«, ze 
zawiera ustawione szeregowo wanny do obróbki 
elektrochemicznej /3/ i ustawione prostopadle 
do nich wanny do płukania /6/ oraz ruchome 
szyny /8/ do przesuwu płytek. /2 zastrzeżenia/ 

DZIAŁ D 
WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO 

4(51) Ď01H Ul(2l) 81087 (22j 87 09 08 

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

(72) Nędza Janusz, Wrocławski Zbigniew, 
Głowacki Zbigniew, Gruszka Roman, 
Pęczkowski Stanisław, Skopek Jacek 

(54) Głowioa napędową przędzarki do wiskozy 

(57) Głowica charakteryzuje się tym, że 
lilnik /1/, poprzez pasowa przekładnię / 4 / 
jest połączony z wałem /5/ napędzającym dolne 
wały operacyjne. Wał /5/ poprzez drugą pasową 
przekładnię /6/ jest połączony z wałem /7/ 
napędzająoym górne wały operacyjne, a poprzez 
trzecią pasową przekładnię /&/ i łańcuchową 
przekładnię /9/ jest połąozony z wałem /10/ 
napędzającym pompki dozujące. Do obudowy głowi
cy jest zamocowany silnik /12/ napędzający za 
pomocą pasowej przekładni /13/ mechanizm /14/ 
krzywkowy napędu ławy obrączkowej, oraz silnik 
/15/ napędzający poprzez łańouchową przekład
nię /16/ i zębatą przekładnie /I7/ wałki nat
łuszczająca«^ /1 zastrzeżenie/ 

Uwagat 

Zgłoszenie D01G U1 (21) 80759 umieszczono 
na stronie 62. 

4(51) E01B U1(21) 81050 

(71) Polskie Koleje Państwowe, Zakłady 
Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych, 
Katowice 

(72) Kasperski Czesław, Błaszczyk Jerzy, 
Kania Jerzy 

(54) Uchwyt grzejnika do elektrycznego 
ogrzewania zamknięć nastawczych 

(57) Uchwyt wyposażony jest w łączniki /4/, 
połączone z płaskownikami /I/, na których 
«araocowane są, przy pomocy sprężynowych prętów 
/3/, grzejniki. 

Każdy z łączników /4/ ma w dolnej części 
podłużny otwór regulacji odległości grzejnika 
od atopki szyny. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ E 

BUDOWNICTWOł GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE 

(22) 87 09 07 
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4(51) BO2P Ul (21) 81351 (22) 87 10 12 

(71) Ogólnokrajowe Gwarectwo Węgla Brunatnego 
Zakład Produkcyjno-Montażowy Maszyn 
Górnictwa Odkrywkowego "Famago", Zgorzelec 

(72) Woeka Morbert, Hutniczak Krzysztof 

(54) Wysięgnik zwałujący zwałowarki 

(57) Wysięgnik jest utworzony z segmentów /I/ 
podłużnych kratownic połąozonyoh se sobą 
przegubowo i zawieszonych na linach nośnych 
79/ do wychylnych nasztów /3, 6/. Kazdy seg-
ment /1/ - za wyjątkiem najdalej wysuniętego 
na zewnątrz - na prsy konou boczne wsporniki 
/4/ o trójkatnym kształcie. Końce bocznyoh 
wsporników /4/ są połączone ze sobą linami 
bocznymi /5/ 

Końce lin bocznyoh /5/ są s jednej strony 
przytwierdzone do najdalej wysuniętego segnen-
tu /I/ a 1 drugiej strony do ramy /2/. Ponadto 
koniec każdego wspornika /4/ jest połączony 
liną przeciwskrętną /7/ z jednym z dwu wycny1-
nyoh masztów /3»6/. /7 zastrzeżeń/ 

4(51) EO4B U1(21) 81092 (22) 87 09.09 

(71) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane 
"Zachód", Wrocław 

(72) Toczyński Zdzisław, Grzebyk Ignacy, 
Ulatowaki Uleetysław 

(54") Okapnik złącza poziomego ściany 

(57) Okapnik składa się z wyprofilowanej częś-
ci /1/ zasadniczej i przymocowanych do niej 
zaozepów /2/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) B04B U1(21) 81237 (?2) 87 09 28 

(71) Kombinat "Metalplast" Zakład Produkcji 
i Montażu Lekkiej Obudowy, Oborniki 

(72) Walkowiak Donat, Karmelita Piotr, 
Januszek Marek. Traf aa Marian, 
Januszek Marian 

(54) Segment rozbieralnego budynku o kon
strukcji szkieletowej 

(51) Segment charaktery BU je sie tya>, że podła 
/8/ spoczywa na podporowych belkaoh /11/, 
które sa rozmieszczone w poprzek podłogowej 
tarczy /1/ i zamocowane końcami do łączników 
/12/ związanych z ceownikiem fi/ tej tarczy, 
a na oeowniku /6/ jest zamocowany zespół kołków 
/14/. Daohowa płyta /18/ Jest pochylona wzdłut 
segmentu, a stropowa płyta /I9/ jest podwieszeń* 
do podporowych belek /20/, rozmieszczonych w 
poprzek stroppdachowej tarczy /2/ i zamocowa
nych końcami do złączonych ramion jej obrsei-
nych oeowników /16, 17/. Dolny ceownik /I7/ mt 
zespół rozłącznie zamocowanych, wtykowych koł
ków /25/. Oba zespoły wtykowych kołków /14, 25/ 
są zagłębione w otworach /15/» utworzonych na 
dolnej i górnej krawędzi śoian /4, 5/ segmentu. 

/2 zastrzeżenia/ 

4(51) B04C Ul(21) 81285 (22) 87 10 05 
E21D 

(71) Gwarectwo Budownictwa Górniczego 
Zakład Budowy Szybów, Bytom 

(72) Napieracz Tadeusz, Korzuch Henryk, 
Bonk Emaneul, Kiiber Rudolf, Krzyżowski 
Franciszek 

(54) Konstrukcja montażowa żelbetowego 
płaszcza obudowy« zwłaszcza górniczej 

(57) Konstrukcja składa sie z dwupieráoieniowaj 
rany zaopatrzonej w haki /1/, na których wiszą 
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Cementy zbrojenia /2/ połączcme ze sobą 
Patami obwodowymi zewnętrznymi /3/ i wewnę
trznymi /4/. Całoóć konstrukcji zawieszona 
jest pod ruchomym pomostem wiszącym na zawie-

jia.ch/9/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) EO4D U1(21) 81264 (22) 87 09 30 

(71) Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, 
Poznań 

(72) Mejziński Jerzy, Guziałek Henryk 

(54) Przenośny podgrzewacz, zwłaszcza lepiku 

(57) Podgrzewacz, ma ramę /1/ z uchwytami 
taczkowymi / 2 / oraz kołami /3/, W poziomej osi 
obrotu zamocowany jest na ramie / 1 / cylindry-
esny korpus / 4 / mający podwójne śoiany boczne 
/(,/ 1 podwójne dno /6a/ oraz w środkowej swej 
atęacl połączony z korbą /10/. W przestrzeni 
giędzy ścianami bocznymi /6/ zamontowane są 
ilementy grzejne / 7 / , a wewnątrz korpusu / 4 / 
umiejscowiony Jest zbiornik /5/ podgrzewanej 
lubatancji wyposażony w górnej częsoi w pokry-
ty /&/. Górna część korpusu / 4 / wyposażona 
jest w zaczep /9/ unieruchamiający poprzez 
ucho /I4/ zbiornik / 5 / w korpusie / 4 / . Rama 
/1/ od dołu między kołami /3/, a uchwytami 
taczkowymi / 2 / wyposażona jest w podpory stałe 
/.13/« /4 zastrzeżenia/ 

4(51) E04G U1(21) 81475 (22) 87 10 26 

(71) Zabrzańskie Gwarectwo Węglowe, Zabrzański 
Zakład Remontowo-Budowlany Przemysłu 
Węglowego, Zabrze 

72) Krowiak Andrzej, Bia łozy k Wiesław, 
Hasarczyk Joachim 

(54) Narożna klamra montażowa ścian 
zewnętrznych 

157) Narożna klamra montażowa ma korpus poziomy 
lii w kształcie kątownika, na końcach którego 
H umieszczone po dwa ograniczniki / 1 / a od 
Wwnętrznej strony jest umieszczony kątowy 
ogranicznik /3/> Klamra przeznaczona jest do 
•ontażu ścian w budownictwie mieszkaniowym 
* prefabrykatów. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E05D Ü1 (21) 80703 (22) 87 07 15 

(71) Wojewódzki Związek Spółdzielni 
Mieszkaniowych - Zakład Konserwaojl 
Dćwigów i Anten, Poznań 

(72) Kolasa Zbigniew, LitwińId Mirosław 

(54) Mechanizm zamykania drzwi 

(57) Mechanizm charakteryzuje ala tym, że 
nakrętka /4/ napinająca połączona jest s 
końcem sprężyny /5/ i osadzona Jest na awors-
niu / 1 / górnym, do którego zamocowany jest 
występ /8/ opierająoy się o zawias / 3 / ośoie*-
nicy. Osłonę /9/ stanowi rura połączona ros-
łącznle z ościeżnicą /11/. /1 sastrseżenle/ 

4(5i) E05G U1(21) 81254 (22) 87 09 29 

(71) Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa, 
Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej, 
Gdynia 

[12) Towarek Marian 

(54) Skarbiec wrzutowy 

(57) Mechanizm wrzutowy skarbca składa ale 
zewnętrznego nieruchomego bębna /2/ 1 umieasz-
czonego w nim ruchomego bębna /3/* Zewnetrany 
nieruchomy bęben /2/ ma dwa otwory /4, 5/ 
odpowiadające przekrojowi komory ładunkowej 
/6/ rozmieszczone względem siebie o 90° oraz 
ma wycięcie służące do przesuwu dźwigni obroto-
wej /!/ ruchomego bębna /3/. Ponadto» do zew-
nętrznego nieruchomego bębna /2/ przytwierdzeń« 
jest rynna spustowa /8/ wyposażona w uchylną 
zapadkę /10/ zabezpieczającą przed przemiesz-
czeniem zawartości kasy pancernej /I/ do zewnet« 
rznego nieruchomego bębna /2/. Skarbiec służy 
do przechowywania pieniędzy i innych wartościowych 
przedmiotów. /1 tastnwienie/ 

4(51) EO6B U1(21) 80313 (22) 87 05 26 

(75) Obrzut Rajmund, Częstochowa 

(j)4) Foliowa szyba okienna 

(57) Szyba składa się z warstwy przeirooeyatej 
folii /!/ zakleszczonej między wpustem i pióra« 
napinających listew /2/ i /3/. Obudowę «tanowi 
usztywniająca rama /6/, którą osadza eię między 
szklanymi szybami /7/ okna. /1 zastr«eżanie/ 
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E06B U1(21) 80617 (22) 87 07 03 

(75) Kosmowski Wojciech, Nakło n/Notecią 

(54) Żaluzja do zasłaniania okien 

(57) Żaluzja ma zasłonę /3/ wykonaną z papieru 
silikonowego, przy czym wzdłuż krawędzi gięcia 
wszystkich elementów żaluzji wykonane są na-
cięcia /4/. /1 zastrzeżenie/ 

4(5Í) EO6B U1(21) 81286 (22) 87 10 05 

(71) Huta Szkła Okiennego "Murów", Murów 
(72) Golenia Hubert, Krasiński Krzysztof 

(54} Łącznik narożny do łączenia prostokątnej 
ramki dystansowej do szklanego zestawu 
termoizolacy.jnego wieloszybowego 

(57) Łącznik ma na powierzchni ramion /2/ uk-
ształtowane w regularnych odstępach i prosto-
padle do tej powierzchni elastyczne płatki /3/. 
Sumaryczna wysokość każdego płatka /3/ i gru-
bość ramiona /2/ jest większa o 7 do 10% od 
wymiaru wewnętrznego rurki /4/» 

/1 zastrzeżenie/ 

4C51) E21D U1 (21) 80649 (22) 87 07 03 

(71) Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit", 
Tychy-Lędziny 

(72) Naczyński Andrzej, Korzeniowski Szczepan 
Izydorczyk Henryk, Flak Marek, Kostyk 
Tadeusz, Kwieciński Jerzy, Dyrda Jan, 
Anczok Hubert, Pasek Włodzimierz, 
Gąciarz Janusz, Jany Krystian, Cieplik 
Stanisław 

(54) Zmechanizowana obudowa górnicza z 
osłona czoła ściany 

(57) Obudowa ma płytę /8/ osłony połąozoną 
przegubowo sworzniem /6/ tkwiącym w rurze /5/ 
ze stropnicą /9/. Siłownik /10/ odchylający 
płytę /8/ łączy się rozłącznie z podwójnym 
uchwytem /!/, który to uchwyt /1/ połączony 
jest trwale ze wspornikiem /7/. Obudowa może 
znaleźć zastosowanie zwłaszcza w grubych pokła-
dach, w zawałowym systemie eksploatacji. 

/3 zastrzeżenia/ 

4(51) E21D U1(21) 80880 (22) 87 08 14 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "WIECZOREK", Katowice 
Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych 
"GLINIK" Gorlice 

(72) Chmura Czesław, Domiczek Jan, Filipek 
Jan, Kurek Eugeniusz, Moczek Konrad, 
(Jzaja Jerzy, Zabierowski Stanisław, 
Sniegowski Andrzej, Wolski Czesław, 
Goacimiński Anzelm, Ślusarz Ryszard, 
Szwajca Tadeusz, Mikołajczyk Stanisław 

(54) Sekcja KÓrnicze.1 obudowy zmechanizowanej 

(57) Sekcja w dwuczłonowej spągnicy /1/ ma 
cztery wzdłużne wsporniki /2/, /3/, IM i /5/i 
z których wewnętrzne /3/ i /4/ sa wyższe od 
wsporników zewnętrznych /2/ i /5/, przy czym 
wsporniki zewnętrzne /2/ i /5/ w środkowej 
części mają krawędzie górne o linii prostej, 
najkorzystniej równoległe do podstawy, a wspor-
niki wewnętrzne /3/ i 74/ w środkowej części 
w pobliżu krawędzi górnej o nieregularnej 
linii mają po dwa otwory łączące przegubowo 
łączniki lenniskatowe, natomiast wszystkie 
cztery wsporniki po obydwu końcach są zbieżne 
najkorzystniej jednakowo. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) B21D Ul(2l) 81288 (22) 87 10 05 

(71) Rybnicko-Jastrzębskle Gwarectwo Węglowe 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Anna", 
Wodzisław Śląski 

(72) Gaszka Franciszek, Mainezyk Wincenty 

(54) Stropnica ozłonowa 

(57) Stropnica ozłonowa ma korytkowy kształ
townik /1/ o znacznej długości, którego 
ramiona przekroju od wewnątrz połączone prze
wiązkami, od zewnątrz wzmocnione są nakładkami 
/3/, stanowiącymi miejsca podparcia stojaków 
1 zabezpieczenie przed wysuwaniem sie z ich 

iłowie, rozmieszczonymi wzdłuż oałej ich ługośoi w równych odległościach odpowiadają
cych rozstawowi obudowy łukowej ohodnika, a 
którego oba końce zakończone są przegubowymi 
złączami. 

Stropnica członowa służy do wzmacniania 
obudowy skrzyżowań chodników przyśolanowyoh 
g wyrobiskami ścianowymi. /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) B21D U1(21) 81364 (22) 87 10 02 

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

(72) Mateia Jan, Majzner-Rułka Halina, 
Dziadzio Tadeusz, Trębacz Wiktor, 
Krawczyk Andrzej, Suwała Arkadiusz, 
Popowski Roman 

(54) Strzemię do łączenia elementów koryt
kowych podatnej obudowy górniczej 

(57) Strzemię złożone jest z jarzma /1/, kabłą-
ka /6/ zaczepowego i kabłąka 111 prostego oraz 
nakrętek /8/. Jarzmo /I/ w częściach 12/ współ
pracujących z kołnierzami /3/ korytka /4/ od
rzwi ma wzdłużne wybranie 151 na odcinku /L/, 
tak ukształtowane, że jarzmo na tym odcinku 
nie styka się z kołnierzami; Wymiary wybrania 
są tak ustalone, że stosunek max głębokości 
/h/ do jego długości /L/ jest mniejszy od tg 
5 , natomiast stosunek długości odcinków /a/ 
do /b/ wynosi 0,25 do 2,5« /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) E21D Ul(2l) 81454 (22) 87 10 23 
E21P 

(71) Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe - Wielozakła
dowe Przedsiębiorstwo Państwowe, Kopalnia 
Węgla Kamiennego "ANDALUZJA", Piekary 
Śląskie 

(72) Rapała Stanisław, Nowak Paweł, Wiśniowski 
Józef 

(54) Urządzenie do zwalczania zapylenia 
podczas urabiania pokładów węglowych 

(57) Urządzenie ma usytuowane ponad ładującym 
stołem kombajnu dwie ssawy /I/, których czo
łowe krawędzie są umieszczone w pobliżu urabia
jącego organu kombajnu, po obu jego stronach. 
Tylne krawędzie ssaw /1/ są połączone ze ssącą 
skrzynią /2/ umocowaną za pomocą połączeń 
śrubowych /4/ do obrotnicy kombajnu. Do tylnej 
części ssącej skrzyni /2/ jest przymocowana 
ssąca lutnia /3/ odprowadzająca zassany przez 
ssawy IM pył węglowy poza obszar pracy kombajnu. 

/1 zastrzeżenie/ 

(54) Strzemię do łączenia elementów 
korytkowych podatnej obudowy górniczej 

(57) Strzemię ma Jarzmo /1/, które ma wzdłużna 
wgłębienie /3/ wykonane w częściaoh współpra
cujących z kształtownikiem odrzwi. Wgłębienie 
131 oddalone jest od końców jarzma o odcinki 
/L-j, Lg/. Wymiary wgłębienia są tak ustalo
ne, że stosunek maksymalnej jego głębokości 
/h/ do jego długości /L3/ jest mniejszy od 
tg 5°. Odległość /L 1/ wgłębienia z prawej 
strony od końca jarzma waha się w przedziale 
0,05 do 0,25 długości jarzma /L/, zaś odległość 
/L 2Ź wgłębienia z lewej strony jest mniejsza 
lub równa odległośoi /I..,/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) E21D Ul (21) 81365 (22) 87 10 02 

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

(72) Mateja Jan, Majzner-Rułka Halina, 
Dziedzic Tadeusz, Trębacz Wiktor, 
Krawczyk Andrzej, Suwała Arkadiusz, 
Popowski Roman 
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DZIAŁ F 

MECHANIKA? OŚWIETLENIE} OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA 

4(5l) P02M U1(21) 81337 C22) 87 10 08 
B64D 

(71) Wytwornie Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL-Swidnik", Świdnik 

(72) Kwiecień Andrzej 
(54) Sygnalizator zanieczyszczenia filtru, 

zwłaszcza filtru paliwa w instalacji 
paliwowej statku latającego 

(57) Sygnalizator charakteryzuje się tym, że 
ma mieszek sprężysty /&/ umieszczony w górnej, 
centralnej części korpusu /1/ oraz ma stop
niowaną tulejkę /12/ z umieszczonym wewnątrz 
kontaktronem /3/. Mieszek sprężysty /8/ połą
czony jest jednym końcem z tulejką /9/» w któ
rej jest osadzony pierścieniowy magnes stały 
/10/, natomiast drugim końcem z głowicą /7/ 
osadzoną w gwintowanym gnieździe korpusu /1/. 
Stopniowana tulejka /12/ wraz z kontráktronem 
/3/ jest osadzona przesuwnie w dolnej central
nej części korpusu /I/, współosiowo z tulejką 
/9/. Korpus /1/ sygnalizatora jest zaopatrzo
ny w dolnej części w pierścieniowy zbiornik 
/4/ i stanowi jednocześnie mocowanie wkładu 
filtracyjnego /6/ oraz pokrywy korpusu filtru 
/5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F04D U1(21) 81262 (22) 87 09 15 

(71) Katowickie Gwarectwo Węglowe, Kopalnia 
/ x Węgla Kamiennego "Staszic", Katowice (72) Starosta Jan, Kiepul Janusz 

(54) Sonda do kontroli czujników pracy 

(57) Sonda składa się z korpusu sondy /I/ 
w kształcie rurki, wewnątrz której na końcu 
zamocowany jest magnes stały /2/. Jego powie-
rzchnia czołowa wraz z krawędzią korpusu sondy 
/1/ tworzy powierzchnię roboczą /3/. Na drugi 
koniec korpusu sondy /1/ założona jest ręko-
jeść /4/. 

Sonda umożliwia kontrolę styków sygnali-
zacyjnych w czujnikach pracy kopalnianej wenty-
lacji odrębnej bez konieczności wyłączania 
wentylatorów. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) P04D U1(21) 81273 (22) 87 09 30 
F16C 

(71) Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki 
Siłowej "PZL"-Hydral", Wrocław 

(72) Krukowski Jerzy 

(54 Zespół separatora maszyny tłokowo-osiowe^ 

(57) Zespół separatora maszyny tłokowo-osiowej 
charakteryzuje się tym, że współpracujący z 
tarozą /1/ separatora kulisty przegub /3/, 
na odcinku leżącym od strony wirnika, w miej
scu największego przekroju kuli przeohodzi 
w walec tak, że odległość Ł między środkiem 
czaszy kulistej, a krawędzią styku zarysu kuli 
i zarysu waloa jest najmniejsza. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) P15B Ul(21) 81222 (22) 87 09 28 

(71) Główny Instytut Górnictwa, Katowice 
(72) Pawlak Kazimierz, Szyja Stanisław 
(54) Siłownik hydrauliczny jednostronnego 

działania 

(57) Siłownik składa się z cylindra /I/ 1 wy
drążonego tłoczyska /2/ zakończonego jedno
stronnie tłokiem /3/. Siłownik ma hermetycz
nie zamknięty zbiornik /6/ powietrza, utworzo
ny w cylindrze /1/ przez tłok /3/ i wydrążone 
tłoozysko /2/, zakończone drugostronnie zaworem 
odpowietrzającym /5/. 

Siłownik może być wykorzystany jako lekka 
ręczna podciągarka hydrauliczna ciężkich ma
szyn i urządzeń górniczych. /1 zastrzeżenie/ 
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F15C U1 80912 

(71) Przemysłowy Instytut Automatyki i 
Pomiarów "I4ERA-PIAP", Warszawa 

(72) Krachowiecki Wojciech, Stawiarskl 
Dariusz, Badowaki Andrzej 

(54) Przerzutnik pneumatyczny 

(57) Przerzutnik charakteryzuje sie ty«, że 
wlot osiowego otworu /9/ znajduje się na po-
wierzchni walcowej tłoka / 2 / pomiędzy dwoma 
pierścieni owymi rowkami /15/ i /ID/., w któ-
rych osadzone są pierścienie uszczelniające 
/17/ i /27/, a wylot /8/ tego otworu /9/ znaj-
duje się na walcowej powierzchni .tłoka / 2 / 
po przeciwnej stronie kanału przepływowego 
/6/ utworzonego jako pierścieniowy rowek na 
walcowej powierzchni tłoka / 2 / pomiędzy dwoma 
rowkami /11/ i /12/, w których osadzone są 
pierścienie uszczelniające / 7 / i /13/, przy 
czym zewnętrzne średnice pierścieni uszczel-
niających II. 13, 17 i 27/ « stanie swobodnym 
są większe niż średnica otworu /18/ w korpu-
sie / 1 / , zaś wewnętrzne średnice tych pierś-
cieni umieszczonych w rowkach i w otworze 
korpusu /V są większe niż średnica dna tych 
rowków, a na wewnętrznej powierzchni walcowej 
otworu /18/ umieszczone są wyloty /19, 20, 
21 i 2 2 / kanałów przepływowych, które sa wza-
jemnie łączone lub odcinane przez tłok / 2 / . 

/1 zastrzeżenie/ 

4(51) P15C U1(21) 80913 (22) 87 08 19 

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

(72) Krechowiecki Wojciech, Stawiarski 
Dariusz, Szewczak Jan 

(54) Pneumatyczna element przełączający 

(57) Pneumatyczny element przełączający chara
kteryzuje się tym, że zewnętrzna średnica 
pierścienia uszczelniającego /9/ w stanie 
swobodnym jest większa od średnicy wewnętrznej 
komory /23/ korpusu /1/, a wewnętrzna średnica 

tego pierścienia umieszczonego w rowku /8/ 
na oześoi /6/ tłoka o większej średnicy i w 
otworze /10/ komory /23/ jest większe nli śred
nica dna rowka /8/. 

Ha zewnętrznej powierzchni części tłoka 
o mniejszej aredalcy znajduje ale pierścienio
wy rowek /12/, w który« osadzony jest pierścień 
uszczelniający /13/ o przekroju kołowy«» o 
średnicy wewnętrznej w etanie swobodnym mniej-
azej niž średnica dna rowka /12/. la wewnętrz
nej powierzchni komory /20/ korpusu /1/ znaj
duje sie pierścieniowy rowek /24/ o przekroju 
poprzecznym stożkowym, & którego stożkowymi 
powierzchniami / U / i /15/ etyka ale na przemian 
pierścień uszczelniający /13/ i pomiędzy któ
rymi znajduje sie wylot /16/ kanału przepływo
wego /17/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) PI6B U1(21) 01123 C22) 87 09 17 

(75) Kosmala Andrzej, Stuk Jan, Lublin 

(54) Nit łączony z tworzywa sztucznego : 

(57) Nit ma tulejkę /1/, z kołnierzem /2/ 1 
częścią cylindryczną /3/ na której osadzone są 
łączone elementy, oraz zaczep /4/. Zaczep /4/ 
blokowany jest trzpieniem /!/ wprowadzonym 
w otwór tulejki /1/ od strony jej kołnierz« 
/2/. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) F16B U1(21) 81467 (22) 87 10 27 

C75) Chodysz Henryk, Warszawa) 
Reiter Marek, Bunkeflostrand, 3E 

(54) Zawiasa narożnikowa skrzynki 

(57) Zawiasę stanowią dwa skrzydła /I/ 1 /2/ 
przesunięte względem siebie w płaszczyźnie 
pionowej i połączone ze sobą za pomocą rowka 
mającego w przekroju kształt półokręgu. Skrzy-
dło boczne /3/ połączone jest w sposób trwały 
ze skrzydłem /1/ lub /2/, a po rozłożeniu skrzyn-
ki stanowi podpórkę dla dna skrzynki. 

/1 zastrzeżenie/ 
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4(5i) F16C U1(21) 81049 (2Ï) 87 09 07 

(71) Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze 
Ilaszyn Elektrycznych "Dolmel", 
Wrocław 

(72) Żuk Ryszard, Sielicki Albert 

(54) Panewka łożyskowa 

(57) Panewka zawiera dwa boczne kanały wloto-
we /3/ dla oleju wraz z kieszeniami olejowymi 
/4/ oraz dolny otwór wlotowy /5/ dla oleju. 
Dolny otwór wlotowy /5/ na u góry korek z 00 
najmilej dwoma otworami. Nad korkiem jest 
wnęka olejowa /9/ o jednolitej głębokości 1 
prostokątnym kształcie. Ponadto dolny otwór 
wlotowy /5/ na zaślepkę /6/, nad którą umiesz-
czona jest kulka /7/. W ozołowych powierzchniach 
panewki umieszczone są uszczelki nożowe /10/. 

/4 zastrzeżenia/ 

4(5l) F16K Ul(2l) 80357 (22) 87 06 03 

(71) liazowieoki Okręgowy Zakład Gazownictwa 
"Gazownia Warszawska", Warszawa 

(72) Michalozyk Jerzy 

(54) Przedłużacz osi wrzeciona 

(57) Przedłużacz składa się z dwóch części 
/i/ i /2/ połączonych ze sobą za pomocą prze-
tyozki /5/. Część /1/ wykonana jest z pręta 
lub rury o przekroju kwadratowym i zakończona 
nasadką /3/ nakładaną na wrzeciono. Część /2/ 
jest wykonana z rury o przekroju kwadratowym 
i zakończona końcówką /4/ służącą do nakłada
nia klucza. Na obwodzie części /2/ na różnych 
wysokościach znajdują się otwory /6/. 

/1 zastrzeżenie/ 

4(5i) F16K U1(21) 80358 (22) 87 06 03 

(71) Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownio twa 
"Gazownia Warszawska"» Warszawa 

(72) Michalezyk Jerzy, Szaniawski Krzysztof 

(54) Uszczelniaca kurków i zaauw 

(57) Uszczelniacz stanowią dwie stożkowe tul«i. 
ki /1/ 1 /2/. /1 zaatrzeżenie/ 

4(51) F16K Ü1(21) 81242 (22) 87 09 29 

(71) Przemysłowy Instytut llaszyn Budowlanych. 
Kobyłka 

(72) Krzyżanowski Marek, Dudek Jan 

(54) Zespół sterujący zaworem elektro-
magnetycznym 

(57) Zespół ma w korpusie elektromagnesu /6/ 
wkręconą obudowę /2/, mającą użebrowanie 
zewnętrzne /8/. Do wnętrza obudowy /2/ wsunięta 
jest tuleja /4/, na zewnątrz której nawinięty 
jest rezystor mocy /5/. Wewnątrz tulei /4/ 
przymocowane są tranzystory mocy /7/ oraz umie-
szczony jest elektroniczny układ zasilający 
/3/« łączący się z zewnętrznym źródłem zasilania 
za pomocą złącza /1/ osadzonego w ściance obudo-
wy /2/. Zespół umożliwia pracę zaworu w skraj-
nych warunkach klimatycznych. /I zastrzeżenie/ 

4(51) F16K U1(21) 81329 (22) 87 10 07 

(71) Bytomsko-Rudzkie Gwareotwo Węglowe 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Rozbark", 
Bytom 

(72) Blicharski Ireneusz, Pałasz Zygmunt, 
Kajdasz Zygmunt, Kaszyca Henryk, 
Niespor Bogdan, Ilastej Antoni 

(54) Zawór spustowy 

(57) W zaworze korpus stanowi krótki odoinek 
rury /4/ zaopatrzony na jednym końcu w kołniers 
/5/, a na drugim w złącze /6/ węży pożarniczy«11 

/3/. Na powierzchni zewnętrznej korpusu jest 
osadzony obrotowo drugi odcinek rury /7/, który 
na powierzchni zewnętrznej ma zamocowane trwale 
dwa występy /8/. Oba odcinki rur /4,7/ mają otwór 
spustowy /10/ 1 na obu końcach mają elastyczna 
uszczelki /9/. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) F16K U1(21) 81504 (22) 87 10 30 

(71) Centralny Oárodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej "Inatal", 
Warszawa 

(72) Ryłko Kazimierz, Czapla Tadeusz, 
Szczurowaki Józef, Dzierżawa Adam 

(54) Przepuatnica 

(57) Przepustnioa zawiera tuleję dławioy /$/ 
osadzoną w korpusie dławika /6/, podstawę /7/, 
do którejozamocowana jest podziałka kątowa 
od 0 7 90 , mechanizm obrotu i blokady /&/ 
krążka regulacyjnego /2/ i wskazówkę /9/ poło-
żenia przepustnicy. Krążek regulacyjny /2/ 
mocowany jest z jednej strpny do czopa /3/, 
a z drugiej do trzpienia /5/< /1 zastrzeżenie/ 

A(51) P16H U1(21) 81114 (22) 87 09 14 

(75) Nawój Wincenty, Świdnica 

(54) Ręczna praaka dociskowa na smar stały 

(57*) Praska ma w tłoczku /4/ wykonany kanałek 
poprzeczny /11/t łączący komorę sprężania 
/12/ z gniazdkiem kulki łożyskowej /5/, przy-
ozyra średnica tylnej części tłoczka /4/ jest 
równa w przybliżeniu średnicy otworu wloto-
wego /7/ /1 zastrzeżenie/ 

4(51) 4(51) P23D U1(21) 81212 (22) 87 09 22 

(71) Zakład Sprzętu Grzejnego "Predon-Wronet", 
Wronki 

(72) Jankowski Marek, Gniadek Roauald, 
Buda Czesław, Boraokl Leon, Łauaz 
Stanisław 

(54) Palnik gazowy 

(57) Palnik stanowi prostokątna ramka utworzona 
poprzez połączenie na zakładkę obrzeży nakrywki 
/I/ i podstawy, przy czym jej wewnętrzny obrys 
ma kształt zbliżony do dwóch liter "L". Przetło-
czenia nakrywy /1/ i podstawy tworzą komorę 
mieazalnikową /3/, która wraz z kanałem przepły
wowym /4/ jest zasilana z kanału zasilającego 
/6/ poprzez gardziel rozprężenia /7/, a otwory 
płomykowe /5/ rozmieszczone są wzdłuż kanału 
/4/ i komory /3/. /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) P27B U1(21) 81246 (22) 87 09 28 

(71) Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw 
Maszyn 1 Urządzeń Hutniczych "HUTMÀSZ-
PROJEKT-HAPEKO", Katowice 

{12) Baran Marian, Walasek Zygmunt 

(54) Piec z trzonem pokrocznym. zwłaszcza 
ab obróbki cieplnej wsadu w afmoaferaoh 
ochronnych" 

I57) Piec charakteryzuje się tym, ie mechanizm 
podnoszenia /3/ i mechanizm przesuwu /4/ trzonu 
pokrocznego są wyprowadzone na zewnątrz pance
rza /5/ pieca poprzez łożysko /6/ mechanizmu 
podnoszenia i poprzez łożysko III mechanizmu 
przesuwu, które umieszczone są w przepustach 
pancerza /5/ pieca. Obudowy łożysk /6/ i /7/ 
są szczelnie połączone z pancerzem 151 pieca, 
tworząc trwałe uszczelnienie. /1 zastrzeżenie/ 
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4(51) P28D 
P21B 

U1(21) 82915 (22) 88 03 04 

(75) Sujak Stefan, Poznań 

(54) Przepływowy wymiennik oiępła do powiat-
rza w urządzeniu suszarniczym^ zwłasz-
cza rolniczym 

C57) Wymiennik charakteryzuje się tym, że 
korpus /1/ ma termiczną izolacje /2/ zewnęt-
rzną i dwa króćce wlotu i wylotu /3/ powietrza* 
Końoe korpusu zamknięte są ściankami sitowymi 
/5/ w których osadzony jest zespół przewodów 
rurowych /6/ biegnących wewnątrz korpusu /1/, 
równolegle na całej jego długości. 

/1 Baatrzeženle/ 

DZIAŁ G 
Fizyka 

4(51) G01G U1(21) 81160 (22) 87 09 21 
G01N 

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

(72) Olszewski Tadeusz, Kulinieo Karol, 
Lidzbarski Ryszard 

(54) Suwak obrotowy do szacowania «asy 
suszonych roślin w zależności oaioh 
wilgotności 

(57) Suwak zbudowany jest z dwóch półkolistych 
taros i połączonych spinką /9/ umożliwiającą 
wzajemny obrót tarcz. Na przedniej stronie 
pierwszej tarczy sa umieszczone wartości koń« 
cowej wilgotności /2/ oraz jest otwór do nasta
wiania wartości początkowej wilgotności /6/. 
Na drugiej tarczy, na jej przedniej stroni« aą 
naniesione wartości: początkowej masy /5/ w 
zakresie 8,10, 20 ton początkowej wilgotności 
/6/ oraz końcowej masy /7/. Z lewej strony 
tarczy drugiej jest otwór do nastawiania wil
gotności początkowej i szacowania masy końco
wej przy uwzględnieniu masy początkowej 25 

i 30 ton, prsy czym dla tego szacowania wyko-
rzystuje ale zapisy na tylnych ściankach 
obydwu tares. /2 zastrzeżenia/ 

4(51) F28D U1(21) 82916 (22) 88 03 04 
P26B 

(75) Sujak Stefan, Poznań 

(54) Wieżowy wymiennik ciepła dla powietraft 
w urządzaniu suszarniczym. zwłaszcza 
rolnlozym 

(57) Wymiennik ciepła ma postać walczaka -i 
wewnątrz którego w bliskości dennio osadzona 
są ściany sitowe /11/ z przewodami rurowymi 
/12/ o dużej przewodności termicznej, Prsawai 
te przelotowo łąosą ale z komorami /&/ 1 /9/I 
i króćcami wlotowym /3/ i wylotowym /4/ dla ; 
powietrza zimnego napływającego do urządzania 
suszarniozego natomiast powietrz« oiepłe usu-
wane s suszarni przebiega przeciwprądowo przez 
przestrzeń miedzy przewodami rurowymi /12/ i 
przez króóce /5/ 1 /6/. /I zastrzeżeni«/ 
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4(51) 001L U1(2l) 81051 (22) 87 09 07 

(71) Centrum Techniki Okrętowej, Gdańsk 
(72) Plar Armand, Marciniak Zdzisław, 

Stopowaki Mariusz 

(54) Urządzenie segmentowe do pomiaru 
dowolnie ukierunkowanej s i ły w hydro» 
dynamicznych badaniach modelowych 

(57) Urządzenie ma ogranicznik /10/ przecią
żenia o kształcie widełek. Widełki ogranicz
nika /10/ przeciążenia są przymocowane do 
dolnej powierzchni górnej płyty /2/, zaś do 
dolnej płyty /3/ przymocowany Jest zderzak 
/12/ z występem znajdującym się pomiędzy 
widełkami. Pomiędzy powierzchnią boczną wy
stępu zderzaka /12/ i widełkami ogranicznika 
/10/ Jest szczelina /S/ ustalona za pomocą 
regulacyjnych érub /11/. Ponadto urządzenie 
j es t wyposażone w łącznik /13/ zamocowany 
do trzeciego dynamometru. /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) G01L U1(21) 81136 (22) 87 09 16 

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

(72) Dętko Jerzy, Zieliński Zygmunt 

(54) Urządzenie do określania maksymalnego 
momentu obrotowego przenoszonego przez 
pierścieniowy zespół zaclskowo-rozprežný 

(57) Urządzenie charakteryzuje 8ię tym, że na 
obrotowym, napędzanym wale /3/ osadzona j e s t 
jednoramienna dźwignia /4/ połączona z siłow
nikiem zamocowanym przegubowo do podstawy 
łlł korpusu /I/ urządzenia, a obrotowy, napę
dzany wał /3/ połączony jest rozłącznie z 
Pomocniczym wałem /8/, którego czop umieszczo
ny j e s t w pierścieniowej wnęce /11/ tarczy 
/10/ zamocowanej rozłącznie do korpusu / I / . 

/4 zastrzeżenia/ 

4(51) G01L U1(21) 81149 (22) 87 09 18 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Stępniewski Kazimierz, Pawelus Eugeniuaz 
(54) Przyrząd do pomiaru s i ł y przyczepności 

dwóch warstw tworzywa 

(57) Przyrząd charakteryzuje s i ę tym, że 
stanowi go rolka / 1 / z dwoma kołnierzami / 2 / , 
na obwodach których są wykonane rowki / 3 / , 
w których umieszczone są z możliwością regula» 
c j i długoaci elastyczne cięgna /4/ mocowane 
drugimi końcami do trawersy /5/» nadto na cylin
drycznej powierzchni rolki / I / aą usytuowana 
zaczepy /7/ do mocowania elastyoznej warstwy 
badanego tworzywa. /1 zastrzeżenie/ 

to 

4(51) G01L U1(21) 81221 (22) 87 09 25 

(71) Politechnika Lubelska, Lublin 
(72) Surowska Barbara 
(54") Urządzenie do badań korozji napreżenio-

we".1 materiałów metalicznych 

(57) Urządzenie ma korpus /1/, w którym" 
wykonany jest otwór /2/ z trzpieniem /3/ t 
z pierścieniem oporowym /4/ na swoim górnym 
końcu, otoczonym tuleją /5/ zamkniętą od góry, 
mocowaną do korpusu /1/, z centralnym otworem 
gwintowanym, w którym umieszczony jest gwinto
wany trzpień /ć/ z pokrętłem 11/• Pomiędzy 
trzpieniem /6/ gwintowanym, a trzpieniem /3/ 
w gniazdach umieszczona jest kulka /11/ 
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Natomiast pomiędzy pierścieniem /4/ 
oporowym, a korpusem /1/ na trzpieniu /3/ na-
łożona jest sprężyna /8/. Na dolnym końcu trz-
pienia /3/ zamocowany lest obrotowo stempel 
/9/ z dwoma pryzmami /10/. Korpus /V posiada 
na swych końcach dwie poziome płaszczyzny oporo-
we. V tworzącej tulei /5/ wykonany jest wzdłuż-
ny otwór, przez który wystaje zamocowany na 
Jednym ze zwojów sprężyny /8/ pręcik wskazują» 
cy, sięgający pionowej skali wykonanej na two-
rzącej tulei /5/. /I zastrzeżenie/ 

4(51) G01K U1(21) 81284 (22) 87 10 05 

(71) Politechnika Łódzka, Łódź 
(72) Gniotek Krzysztof 

(54) Płytka wzorcowa do oceny poprawności 
wskazań przyrządu do pomiaru prze-
wiewnpścł wyrobóv/ włokienniczych 

(57) W płytce otwory rozmieszczone równomier
nie na jej powierzchni, mają w części kształt 
powierzchni bocznej stożka ściętego, po czym 
od strony wierzchołka stożka przechodzą w otwo
ry o stałym przekroju kołowym. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G02B U1(21) 81139 (22) 87 09 16 

(71) Ośrodek Techniki Optotelekomunika-
cyjnej w Lublinie, Lublin 

(72) Zwolski Andrzej, Ratajewicz Krzysztof 

(54) Nadawczy tor optyczny 

(57) Tor charakteryzuje sie tym, że na cien-
kościennej tulei /1/ wyposażonej od dołu w 
źródło światła /3/ osadzony jest kondensor 
aplanatyczny /6/ za poraoca kołnierza oporo-
wego /7/. Źródło światła /3/ osadzone jest 
w gnieździe osadczym /2/ zamkniętym od dołu 
pokrywą /4/ z tulejką /5/ na przewód zasila-
jący. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G02B U1(21) 81140 (22) 87 09 16 

(71) Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej 
w Lublinie, Lublin 

(72) Zwolski Andrzej, Ratajewicz Krzysztof 

(54) Odbiorczy tor optyczny 
-L'- 1 

(57) Odbiorczy tor optyczny ma okular / 2 / , 
osadzony w cienkościennej tulei /!/ o kształ
cie trójstopniowego walca, połączonej z obiek
tywem apochromatycznym / 4 / . Cienkościenna 
tuleja /1/ ma w dolnej części pierścień kon
truj ąc y /6/ i osadzona jest wewnątrz tulei 
/ 7 / wyposażonej od dołu w nagwintowany trzpień 
/ 8 / z otworem w jego osi. /1 zastrzeżenie/ 

4(51) G09B U1(21) 75411 (22) 84 07 30 

(7l) Przedsiębiorstwo Doświadczalno-
Produkcyjne Elektronicznej Aparatury 
Pomiarowej "EUREKA", Warszawa 

(J$ Penksa Józef, Wawrzyniak Kazimierz 

(54) Wskaźnik do odczytu w kodzie Bralle'a 
znaków alfanumerycznych 

(57) Wskaźnik charakteryzuje się tym, że ma 
dla każdego kołeczka-punktu /4/ po jednym 
piezoelektrycznym sterującym elemencie wysu-
wającym /6/ oraz jeden piezoelektryczny ste-
rujący element blokujący /7/ wspólny dla 
wszystkich kołeczków-punktów /4/. Wszystkie 
sterujące elementy /6,7/ zamocowane są 
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końcem równolegle względem siebie w uchwycie 
/8/ korpusu /1/ obudowy wskaźnika. Natomiast 
drugi koniec wspólnego sterującego elementu 
blokującego /7/ umieszczony jest w szczelinie 
ruchomej dźwigni /10/ poruszającej płytką 
blokującą /5/. /2 zastrzeżenia/ 

4(5l) G09B U1(21) 81291 (22) 87 10 06 
G01P 

(71) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pomooy 
Naukowyoh i Sprzętu Szkolnego, 
Warszawa 

(72) Łuczko Andrzej, Brylski Jacek, 
Dąbkowski Jerzy 

(54) Przyrząd do badania parametrów ruchu 
aTa pracowni szkolnych 

(57) Przyrząd składa się z rury /1/, w której 
osadzone są dwa złączone ze sobą koła /4,5/ o 
różnych średnicach. Na bocznej powierzchni 
większego koła IM wykonanego z przezroczys
tego materiału są rozmieszczone równomiernie 
nieprzezroczyste prążki, na wysokości których 
są"umieszczone współosiowo w rurze /1/ foto-
czuły element /11/ i źródło światła /10/ umo
cowane do drukowanej płytki montażowej /12/, 
w której umieszczony jest elektroniczny układ 
formowania impulsów prostokątnych. 

Z rury /!/ wyprowadzony jest przewód /13/ 
do skrzynki, w której znajdują się elektroni
czny przetwornik cyfrowo-analogowy, układ 
różniczkujący i kalibratory dopasowujące para
metry wyjść przyrządu do wejść szkolnych gal-
wanometrow demonstracyjnych, /I zastrzeżenie/ 

4(51) G09F U1(21) 81052 (22) 87 09 08 

(71) Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, Warszawa 

(72) Późnlak Andrzej 

(54) Elektromagnetyczny wskaźnik cyfrowy 

(.57) W elektromagnetycznym wskaźniku oyfrowym 
każdy segment ma podstaw« /4/, do której na 
wspornikach /3/ zamocowana jest obrotowo płytka 
segmentowa /1/. Na końcach płytki segmentowej 
osadzone są rolki /2/ z nawiniętymi na nie ela-
stycznymi cięgnami /5/ przytwierdzonymi drugim 
końcem do dźwigni /6/ ułożyskowanej wahliwie 
w łożysku /&/. Do podstawy zamocowany jest rów-
nież elektromagnes /7/, sprężyna powrotna /10/, 
zderzak /$/ i wsporniki /11/. /1 zastrzeżenie/ 

DZIAŁ H 
ELEKTROTECHNIKA• 

4(51) H01M U1 (21) 79960 (22) 87 04 13 

(71) Zakład Remontu i Dozoru Akumulatorów, 
Warszawa 

(72) Uarclnkowskl Ryszard, Kobylińskl Jerzy 

(54) Ogniwo trakcyjne dla wózków widłowych 
Typu JPKNVICK 

V57) Ogniwo charakteryzuje się tym, że w 
oaozynlu /6/ zabudowano płyty pancerne dodat-
nie /i/ o stosunku wysokości do szerokości 
jak 2:1. /I zastrzeżenie/ 
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4(5l) H01M Ul(2l) 82033 (22) 87 12 18 

(75) Włodarczak Jerzy 

(54) Samomocujaoy uchwyt do przewodów 

(57) Uchwyt charakteryzuje aie tym, te ma 
kształt płaskiego paska /1/ gładkiego w 
árodkowej ozeáci, stycznej a obwodem przewodu 
a na obu końcach ma symetryoznie rozłożone 
skośne, skierowane do środka ząbki /2/ i 
/2a/ umieszczone tylko ,_po Jednej «troniejpła^ 
szczyzny paska /1/ t przy czym~~5ba zakońose-
nia /3/ paska są zaostrzone w kształcie 
trójkąta* /1 zastrzeżenie/ 

4(5l) H01R Ul (21) 81226 (22) 87 09 24 
B25B 

(71) Zakłady Teleelektronicene "TELKOM-TELFÀ", 
Bydgoszcz 

(72) Wierzchosławski Janusz, Wyrzykowski 
Włodzimierz 

(54) Przedłużacz 

(57) Przedłużacz charakteryzuje się tym, że 
końoe prętów /3, 4/ ramek /1/, /2/ tworząoych 

zawias« aą zagięte w jedną strona tak. »e 
oś obrotu zawiasy ni« leiy w płaszozyjntila 
żadnej s ramek /I/ /2/. 

Prsedłuzacz ma zastosowanie prsy spraw-
dzaniu i szukaniu uszkodzeń w urządzeniaoh 
zawierających pakiety % elementární elektro-
nicznymi. /1 zaatrzeienie/ 

S p r o s t o w a n i e 

Lp» 

1. 

2. 

Nr 

258455 

260257 

BUP 

1/88 

U/88 

strona 

ko 

25 

jest 

Godzik Jerzy 

Seawlovska 
Zdzisław 

powinno byó 

Godziek Jersy 

8Bawiowaki 
Zdsislaw 
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259673 

259695 

259813 

259977 
259988 

260045 

260078 

260087 

26OO91 

260243 
260578 

260673 
260784 

260785 
260824 

261399 
261402 

261464 

261507 

261566 

261595 

261602 

Int.Cl 

2 
B01D 

P02C 

B60K 

B62O 

B65O 

B28B 

D06P 

BOOT 

B29C 

FI6H 

B21B 

C23C 

C22B 

GO6F 

B29C 

F26B 

CSO6F 

P28D 

H01M 

B22C 

H01F 

F42C 

B05D 

GO6P 

F26B 

F24D 

B62D 

C02F 

E21F 

H01C 

GO6F 

G06F 

F25J 
F02B 

C09K 

A01N 

C07D 

C07C 

B28B 

C22G 

E21B 

C02F 

C07C 

C04B 

JU3B 

C08L 

Střena 

3 
16 
71 
32 
34 
34 
30 
63 
33 
31 
75 
23 
60 
60 
87 
31 
77 
68 

79 
93 
24 
92 

80 

22 

88 
77 
77 
34 
38 
70 
91 
88 
88 

77 
70 
53 
3 
44 
41 
30 
60 
66 
38 
41 
40 
3 

52 

Nr zgłoszeńla 

1 
261707 

261767 
261768 

261789 

261798 

26I817 
261886 

26I887 

261897 

261930 

261947 
261988 

262019 

262027 

262049 

262058 

262060 

262090 

262096 

262100 

262102 

262105 

262162 

262193 
262194 

262195 
262224 

262237 
26226O 

262303 

262356 

262375 
262401 

262441 

262445 
262451 

262471 

262489 

262492 

262497 

262511 

262515 

262532 

262537 

262539 

262543 

4 
Int.Cl 

2 

Fi6D 

B21D 

A23K 
C010 

COIN 

A61K 

E04B 

E04B 

B650 

B23Q 
C10B 

B07B 

C10J 

B25J 

FI6C 

C10L 

B26D 

B22F 

H02H 

C07C 

C07C 

C07D 

B01J 

A01N 

A01N 

A01N 

A01N 

C10G 

CO9O 

C09C 

B02C 

C04B 

B01J 

G01P 

G01N 

B24B 

G05G 

B05D 

FI6F 

EO6B 

C11B 

H01L 

B62B 

G01B 

F16D 

C22C 

Strona 

3 
74 

68 

4 

37 
83 

5 

65 

65 

35 

27 

54 

23 

55 

29 
74 

56 

30 

25 
94 

42 

42 

45 

17 

6 

6 

7 

7 

55 

53 
52 

20 

40 

17 

85 

83 
28 

87 

22 

75 
66 

58 

92 

33 
80 

74 

60 
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1 
262544 

2625*6 

262548 

262560 

262566 

262576 

262590 

262591 
262604 

262624 

262633 

262639 
262652 

262653 
262656 

262665 

262671 

262685 

262694 
262716 

262717 
262720 

262721 

262722 

262723 
262726 

262728 

262731 

262732 

262733 

262735 

262743 

262744 

26275O 

262752 

262753 

262755 

262759 

262765 

262766 

262767 

262769 

26277O 

262775 
262776 

262779 
262796 

262805 

2Ő2806 

262808 

2 

C22C 

B25B 

G02B 

B01D 

H02P 
G0IV 

B23X 

G05D 
C08L 

G01R 
G01N 

F16D 

H02N 
G01F 

G01K 

G11B 

C25C 

GO1N 

H04M 
B27K 

B27K 

G01N 

C1OG 

C11D 

C11D 

G01N 

G01B 

F02M 

B23H 

GO1D 

C08G 

C04B 

C23F 
E21C 

B23C 

G01P 

C06D 

B65B 

B23K 

C25D 

B01J 

G01W 

B66D 

G01R 

E21C 

CO7D 

•O1O 

C02P 

B65G 

H01L 

1 
60 

29 
86 
16 

94 
86 
26 
87 

sa 
85 
83 
7h 

94 
82 
82 
90 
61 
83 
95 
30 
30 
84 

55 
58 

59 
84 
81 

71 
26 
82 
50 
40 
60 
66 
25 
85 
41 

34 
26 
62 
18 

86 
36 

85 
67 
45 
2 

38 
35 
92 

1 
262822 

262825 
262826 

262842 

262843 

262845 

262847 
262851 

262855 
262856 

262857 
262858 

262860 

262865 

262869 
262870 

262874 

262875 
262894 

262897 

262905 

262911 
262914 

262923 

2Ć2933 
262938 

262939 
262940 

262941 

262942 

262945 

262951 

262953 
262958 

26296k 

262966 

262994 

262995 

262997 

262998 

263016 

263026 

263029 

263O3O 

263035 
263037 

263046 

263047 
263053 

263064 

2 
E21D 

B6OK 

F02B 

F16D 

G01B 

A61G 

G01B 

B01D 

B01U 

C08G 

C10M 

B01J 

A4iD 

C07D 
B65O 

B31B 

G01N 

C07D 

C08B 

C02P 

G0IN 

C09K 

C23F 
F23B 

B66C 

E210 

E21C 

E21D 

E01C 

B66F 

B66F 

C07F 

F04D 

C07C 

B02C 

B02C 

A6IK 

B01J 

G01K 

BO3B 

H01L 

C02F 

A23J 

B23B 
C04B 

C07C 

B22C 

B22C 

B22D 

C07D 

3 

68 
33 
70 
74 
81 

5 
81 
16 
18 

31 
57 
18 
4 
46 
35 
32 
84 
46 
50 
38 
84 

53 
60 
76 
36 
68 

67 
68 
64 
36 
37 
k9 
72 
42 
20 

20 

5 
18 
82 
21 
92 

39 
4 
25 
40 
42 
24 
24 

25 
46 
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1 

263OĆ8 

263071 
263088 

263096 

263097 
263101 

263107 

263109 
263111 

263123 
263124 

263139 

263142 
263143 

263144 

263149 
263150 

263151 

263152 
263156 

263157 
263172 

263175 
263176 

263179 
263180 

263182 

263196 

263203 
2632IO 

263214 

263225 

263257 
263268 

263271 
263272 

263273 
263274 

263284 
263288 

26329O 

263298 
263302 

263354 

263359 
26336O 

263362 

263366 

263367 
263368 

2 

A01O 
C09K 

C02F 

C09L 

A23J 
C07D 

B31F 

B010 
PO4D 

F23D 
BO5O 
F27B 
F23O 
OO6F 
C07C 
E21D 
C07C 
B23O 
OO9B 
B21B 
A6IL 
F03B 
GO3F 
C09J 
CO9O 
B41C 
O01N 
C21C 
DOóP 
AO1N 
A01F 
F02M 
E2ID 
D06P 
B65O 
B41L 
E02D 
C07C 
C21C 
C07C 
CO7C 
H01H 
H01B 
C11D 
H01M 
B23Q 
AO1C 
A61K 
A61K 
F28F 

3 

2 

54 
39 
54 
4 
46 
32 
16 
73 
76 
66 
78 
76 
88 
42 
69 
42 
26 
89 
23 
6 
72 
87 
53 
53 
32 
85 
60 
63 
7 
2 
72 
69 
64 
35 
32 
64 
43 
60 
43 
43 
92 
91 
59 
93 
28 
1 

5 
5 
79 

1 

263369 
263373 
263379 
263382 
263403 
263404 
263410 
263416 
263450 
263469 
263474 
263475 
263480 
263481 
263490 
263492 
263505 
263506 
2635O8 
263509 
2635IO 
263511 
263552 
263557 
263567 
263568 
263573 
263723 
263730 
263992 
265396 
265499 
265624 
265625 
265644 
265648 
265671 
265770 
265852 
265939 
266104 
266142 
266143 
266144 
266276 
266284 
266319 
266390 
266479 
266480 

2 

F28F 
F02B 
B01D 
C07C 
H01B 
H01B 
A61L 
G21C 
H01T 
B01F 
D0OM 
C09F 
C07C 
D01D 
H01M 
F27D 
B24B 
B24B 
E21C 
C07C 
B01J 
C07F 
C07D 
E04B 

A23C 
A23C 
EOĆB 
B02C 
BOOT 
C07D 
B01J 
B01J 
A01N 
A01N 
C09K 
A01N 
B01J 
C02F 
C08L 
E01B 
C07C 
A01N 
A01N 
A01N 
B22C 
A01N 
C08F 
C25C 
B02C 
A01N 

3 

79 
71 
16 
43 
91 
91 
6 
90 
94 
17 
63 
53 
44 
62 
93 
78 
28 
29 
67 
44 
19 
49 
47 
65 
3 
4 
65 
21 
33 
47 
19 
19 
8 
8 
54 
8 
19 
39 
52 
64 
44 
9 
9 
10 
24 
11 
50 
61 
21 
11 
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1 

266583 
266738 
266930 
266931 
266933 
267151 
267165 
267324 
267503 
267543 
267737 
267892 
267893 
267894 
267895 
267910 

267911 
267931 
267952 
26798O 

267991 
268028 

268O32 
268O51 
268O78 

268057 
268145 
26817O 

268171 
268204 
268207 
268214 

268239 
268260 
268261 
268262 
268264 
268265 
268266 

2 

CO5F 
PI5B 
A01N 
A01N 
A01N 
C10M 
CO3B 
C10L 
C02F 
CO7D 
A43B 
A01M 
C10L 
C10L 
G10L 
C08F 
A61K 
B23C 
G21C 
B66F 
C08J 
B23Q 
B21D 
B23K 
B23P 
B23P 
A01N 
006M 
D03D 
F04D 

B01F 
GO8G 
C10J 
A01N 
A01N 
A01N 
C01C 
C01B 
C12N 

3 

41 
73 
11 
11 
12 
58 
40 
56 
39 
47 
5 
12 
56 
56 
57 
50 
6 

25 
90 

37 
52 
28 
24 

27 
27 
27 
12 
63 
63 
73 
17 
89 
55 
12 

13 
14 
1 

37 
59 

1 

268267 
268296 
268297 
268302 
268305 
268344 
268349 
268401 
268488 
268480 
268504 
268520 
268560 
268562 
268576 
268620 

268653 
268661 
268704 
268736 
268738 
268776 
268884 

268885 
268906 

268923 
269049 
269092 
269158 
269164 
269180 
269182 
26937O 
2695OO 
269502 
269555 
269984 

269985 
270461 

2 
C08G 

C07D 
B01J 
F28O 
A22C 
C10L 
A01D 
E21F 
E21C 
A01B 
C08L 
A01N 
A01N 
C07D 
P02M 
A01N 
GO6F 
C08F 
C23C 
B03D 
A01G 
A010 
C10N 
C14C 
C08G 
C10L 
C10B 
B05C 
B25J 
C12N 

G07D 
F26B 
H01M 
E02D 
C07C 
H01H 
A01N 
AO1N 
E21D 

3 

51 
48 

19 
79 
3 

57 
1 

70 
67 
1 

52 
15 
15 
48 
72 
15 
89 
5O 
60 
22 

2 

3 
58 
59 
51 
57 
54 
22 
29 
59 
48 
78 

93 
65 
44 
92 
15 
15 
69 



Vykaa ntiMrovy BgŁoaaionyoh morów usytltowyoh opublikowany oh w BÜP Nr 17/1988 

Nr zgłoszenia 

1 

75411 
77215 
79269 
79960 

80313 

80357 
80358 
80550 

8055a 
80616 

80617 

80649 

80651 
80663 

80675 
80687 
80703 

80759 
80761 

80876 
8O88O 

8O894 
80903 

80912 

8O913 

80931 
80947 

80955 
81016 

81040 

81041 

81042 

81047 
81048 

81049 
81050 

81051 
81052 

81086 

81087 
81090 

81091 

81092 
81114 

8III6 

Int.Cl4 

2 
G09B 
B65O 

B05C 
H01M 

B06B 

PI6K 
P16K 

B21D 
B01D 

A010 
B06B 

B21D 

B23B 
C10B 

B21C 

A01K 

EO5D 
D01O 

B65D 
B05B 

E21D 
C10L 

B60D 

F15C 

FI5C 

B25U 
B21P 

B65B 
A43B 
C25D 

C23C 
B61D 

B28D 

B28B 
F16C 

E01B 

G01L 

G09P 
A47C 
D01B 

A01Q 
A01O 

EO4B 

FI6N 

B64C 

Strona 

3 
126 

111 
1O0 

127 
117 
122 
122 
101 

99 
97 
118 
118 

105 
114 
101 

97 

117 
62 

109 
100 
118 
114 

106 

121 

121 
104 
101 

109 
98 

115 
114 

107 
105 
104 
122 

115 
125 
127 
98 

115 
98 

97 
116 

123 
108 

Nr zgłoszenia 

1 
81123 
81134 

81136 

81137 
81139 
81140 

81145 
81148 

81149 
81150 

81159 
81160 

81170 

81175 
81177 
81180 
81183 

81212 

81213 
81218 
81221 

81222 
81225 

81226 

81231 
81234 
81237 
81242 
81246 

81247 
81252 
81254 

81261 
81262 

81263 
81264 

81266 
81268 

81269 

81273 
81274 

81275 
81280 

81281 
81282 

Int.CI4 

2 
FI6B 
A01P 
G01L 

B25B 
G02B 
G02B 
B66D 

B23X 
G01L 

B23P 
B65O 

G01G 
B65D 

A01K 

B6OP 

B66C 
B25B 

P23D 
B67C 
B61L 
G01L 

FI5B 
B28B 

H0IR 

B65D 
B66P 
E04B 

FI6K 
F27B 

B65D 
B64D 

E05G 
B6OP 

FO4D 

B23B 
E04D 

A01C 

B23B 
B25B 
F04D 
B24B 

B62D 

B65G 
B65D 
B62K 

Strana 

3 
121 
96 

125 
103 
126 
126 

113 
102 

125 
102 

111 

S 
109 
97 
106 

113 
103 
123 
114 

107 
125 
120 
104 

128 
110 

113 
116 
122 

123 
110 
108 

117 
106 

120 
102 

117 
96 
102 
104 
120 

103 

107 
111 

110 
108 
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1 

81283 

81284 

81265 

81286 

81287 

81288 

81289 

81291 

81320 

81329 

81337 

81344 

81345 

81351 

81364 

81365 

81368 

81370 

81382 

81384 

81390 

2 

BO2C 

G01N 

E04C 

E06B 

A01C 

E21D 

A21C 

G09B 

A23G 

F16K 

F02M 

B61B 

B6IK 

E02F 

E21D 

E21D 

A63F 
B01J 

B43M 
A01K 

B23Q 

3 
100 

126 
116 
118 

96 
119 
98 

127 
98 
122 

120 

106 

107 
116 

119 
119 

99 
99 
105 

97 
103 

1 

81391 

81393 

81395 

81396 

81454 

81462 

81467 

81473 

81475 

81488 

81490 

81492 

81493 

81494 

81497 

81504 

82033 

82205 

82915 

82916 

2 

B65O 
B65O 
B62D 
B65O 

B21D 

A47C 
F16B 
B21B 

E04G 

B28B 

B02C 

B66B 

B66B 

B65O 
B62D 

FI6K 

H01M 

B6OH 
F28O 

F28D 

3 
112 
112 
106 
111 

119 
99 
121 
101 

117 
103 
100 
112 
112 

112 
108 

123 
128 
106 

124 
124 
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